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Redactie “Leeuwenkrabbels” 
 Redacteur: 
  Rinus Cost 
  Tel: 06-18442180 
  e-mail: leeuwenkrabbels@hkvachilles.nl 
 Kopij Leeuwenkrabbels: 
  Olga van Reijn 
  e-mail: website@hkvachilles.nl 
  Vóór maandag 12.00 uur. 
  Opmerkingen “Leeuwencocktail”  
  ook graag melden aan Olga. 
 Redactie WAPC-nieuws 
  Olga van Reijn 
  e-mail: website@hkvachilles.nl 
  Kopij inleveren zondag voor 18.00 uur 
 Mutaties ledenlijst 
  Olga van Reijn 
  Kokosnootstraat 119 
  2555 XC Den Haag 
  Tel: 3.25.11.34 
  e-mail: ledenadministratie@hkvachilles.nl 
 Achilles online/social media 
  www.hkvachilles.nl 
  e-mail: website@hkvachilles.nl 
Dagelijks bestuur 
 Voorzitter 
  Wout Broers 
  Tel: 06-46118283 
  e-mail: wout.broers@hkvachilles.nl 
 Secretaris 
  Arthur Bolder 
  Zaaihoek 28 
  2614 WX  Delft 
  Tel: 015-2131350 
  e-mail: arthur.bolder@hkvachilles.nl 
 Penningmeester 
  Roger Kalberg 
  Tel: 06-42206367 
  e-mail: roger.kalberg@hkvachilles.nl  
  Giro: NL03INGB0000178155 tnv HKV  
  Achilles 
  Steun HKV Achilles “Leeuwenfonds” 
  Giro NL25INGB0004846369 
 Contributie 
  Roel Westgeest 
  Tomatenstraat 67 
  Tel: 06-20367657 
  e-mail: contributie@hkvachilles.nl  
 Jeugdsportcoördinator 
  Tymen Mos 
  e-mail:   
 tymen.mos@sportievebaanindenhaag.nl 
 Vertrouwenscontactpersoon 
  Jolanda Muller 
  e-mail: jolanda.muller@hkvachilles.nl 
  Marcel de Coninck 
  e-mail: marcel.deconinck@hkvachilles.nl 

Kantine/Afkeuringen 
 “De Vlonder” 
 Pomonaplein 71 
 2564 XT  Den Haag 
 Tel: 070-3684814 
Contactpersoon Kantinecommissie 
 René van Loon 
 Tel: 06-20427206 
 kc@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. Senioren veld (5 t/m 9) 
 Vacature 
 Wedstrijdzaken (alleen aanvoerders) 
 e-mail: wedstrijdzaken@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. A veld 
 Rianne van Groen 
 Tel: 06- 
 e-mail:rianne.vgroen@hkvachilles.nll 
Wedstrijdsecr. B/C veld 
 Majka Deurloo 
 Tel: 06-48530996 
 e-mail:majka.deurloo@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. D/E/F veld 
 Claudia Hollander 
 Tel: 06-24809068 
 e-mail:claudia.hollander@hkvachilles.nl 
Voorzitter TC 
 Linda van den Haak 
 e-mail: tc@hkvachilles.nl  
Contactpersoon Scheidsrechters 
 Marinus Stulp 
 Tel: 06-46078121 
 e-mail: scheidsrechters@vrouwepomona.nl 
Contactpersonen Kangoeroes 
 Sita van Rooden 
 e-mail: kangoeroes@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Recreanten 
 Susan Middeldorp 
 Tel: 06-51031491 
 e-mail: recreanten@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Sponsoring/PR 
 Vacature 
Contactpersoon Tennis 
 Sjoerd Houwing 
 e-mail: tennisinfo@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Clubtenue 
 Mieke Deurloo & Desiree de Bruin 
 e-mail: clubtenue@hkvachilles.nl 
Activiteitencommissie 
 Marieke van Maldegem 
 e-mail: ac@hkvachilles.nl  
Materiaalcommissie 
 Ilan Verboom 
 e-mail: materialencommissie@hkvachilles.nl 
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Gemor over de monitor 
********************* 

 
Afgelopen week hebben alle clubsecretarissen vanuit het KNKV een uitnodiging 
ontvangen voor de verenigingsmonitor. Met deze tool krijgen bestuurders inzicht 
in hoe hun vereniging ervoor staat. De monitor brengt situaties van verenigingen in kaart op basis van een vragenlijst. 
Dit resulteert in een Benchmark Dashboard waarin bestuurders hun vereniging kunnen vergelijken met andere 
verenigingen. 
 
Het kan bestuurders inspireren en op (nieuwe) ideeën brengen, omdat de monitor concrete vragen en best practices bevat. 
Door de vereniging in het Benchmark Dashboard vervolgens op specifieke onderdelen te vergelijken met andere 
verenigingen zien bestuurders op welke terreinen het goed gaat, waarin verbeteringen doorgevoerd kunnen worden en 
waar kansen liggen.  
Vooruitstrevende ontwikkelingen met hernieuwde inzichten? Of is dit het zoveelste lijstje met doldwaze statistieken 
gevuld met spannende grafieken en realistische flowcharts dat we voorgeschoteld krijgen?  
Hierbij een tweetal voorbeelden uit de resultaten van een soortgelijk onderzoek (Verenigingsmonitor 2019, uitgever 
Mulier Instituut). 

● ‘’Verenigingsbestuurders zijn positief over de sfeer en sociale veiligheid in hun eigen vereniging.’’ 
Wat weten we nu precies? Een slager die zijn eigen vlees keurt? Let op dat je jezelf nooit een 10 geeft, maar slechts een 
9. Er is namelijk altijd ruimte voor verbetering..  

●  ‘’Bij 34% van de verenigingen vormt onwenselijk gedrag van leden en/of kader nauwelijks een probleem volgens bestuurders.’’ 
Ik kon het nauwelijks geloven. Bij 34% van de verenigingen vind in geringe mate onwenselijk gedrag plaats. Zou 
duidelijk zijn wat nauwelijks is? Hoe gering was dat? Betrof het een incident of heeft het structurele aard? 
 
Wat is eigenlijk onwenselijk? Pesten, uitsluiting en/of agressie? Of begint het al bij stiekem een snoepje uit een van de 
snoeppotten pakken bij het afsluiten van de kantine? Foute appjes in whatsappgroepen? Een glazen deur na een 
klassiek AC-feestje moeten vervangen? Vozen in de kleedkamer? 
Ervan uitgaande dat niet het sociaal wenselijke antwoord is gegeven en men weet wat er speelt binnen de vereniging. 
De onderzoeksvragen noch de methodologie zijn mij niet bekend dus er is vast en zeker over nagedacht. 
Al in al is het natuurlijk een prachtige aanvulling voor de ingekomen stukken op de JAV. Interessant om te zien waar 
we staan op de Korfbalmonitor. Het kan diverse voordelen brengen. Ik heb ze niet allemaal op een rij, maar ik dacht er 
onmiddellijk aan twee. 
Aan de ene kan brengt het mogelijk interessante inzichten en kunnen we verbetertrajecten starten vanuit een ander 
perspectief. Dat kunnen we dan weer mooi meenemen in de monitor! 
Aan de andere kant kunnen worden wij uiteraard het boegbeeld in de monitor en leveren wij de meest geliefde best 
practices. Immers zijn wij meer dan een club.  
Mogelijkheden genoeg, maar laten we kritisch de resultaten analyseren en samen bepalen wat we ermee willen doen. 
 
Tom Hoogendijk 
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De weg omhoog 
*************** 

 
Toch een domper: het bericht van de KNKV van 22 april jongstleden, dat er geen 
veldcompetitie (meer) gaat plaatsvinden dit seizoen. Ik las het en liet een zucht: 
“tsja”. Het was te verwachten. Het zat eraan te komen. Even voor de goede orde, ik 
wil graag uit de discussie blijven wat nu wel en niet zou moeten kunnen en hoe de regels in het zand zijn getrokken en 
hoe arbitrair zaken soms zijn en soms ook niet. En toch ook weer wel. Snap je? Daar blijf ik dus uit. 
 
Tweede heftigheid: de kantine, weg! Jeetje, ook dat is zo naar verwachting, maar, weg is dan toch ook echt wel weg. En 
natuurlijk, het onderhoud was vooruitlopend al(lang) achterwege gebleven (iedereen weet wat voor geurige effecten dat 
soms had en dat het op het laatst soms ook binnen begon te regenen) en het zat er aan te komen en dus je weet dat het 
komt. Maar toch, weg! Ik wil hier niet verzanden in melancholiek dat onze Vlonder er niet meer is. Maar ja, het is wel 
zo en het doet ook wel wat met me (ons). Dus wat doe je dan? Pfoe, geen competitie, geen kantine! 
 
Oh en het kunstgras. Ik weet zeker dat een zeker bestuurslid een flink boek over dat epos zou kunnen schrijven. Maar 
daar ga ik het ook niet over hebben (daarmee wil ik wel het moment pakken om de tenacity van deze gewaardeerde 
Achilliaan even te benoemen. Bravo!). 
 
Tsja, als ik vooral datgene opsom wat ik niet wil vertellen, wat wil ik dan eigenlijk wél vertellen? Nu, fijn dat ik het 
mezelf vraag. Verrassend simpel is mijn antwoord: we hebben de weg omhoog. Ik heb onlangs heel egoïstisch gekeken 
naar wanneer ik aan de beurt kan komen voor een “jab” (zoals de Britten het noemen). Daar kwam uit: ergens in juni. 
Dit betekent dat eind juni / begin juli het dus echt een heel eind opgeschoten is.  
 
En de kantine, ja die is weg. De eerste paal, die is geslagen! En wat er voor terugkomt! Wauw! 
 
En toch dat kunstgras; witte rook! (ja, hier en daar ook een donderwolk en nog wat slagregen, maar witte rook!). Dat 
wordt een heerlijkheid (?) om vol in de regen op te kunnen mogen ballen (helemaal als je terugdenkt aan het pre-
kunstgras tijd en de zompige zooi dat het toen kon worden). En dat mandjeballen op een strak vers biljartlaken, met 
(uiteindelijk) een fantastische kantine als achtgrond! En, ja, korfknallen! “Gewoon” weer een competitie die gespeeld 
gaat worden met ook gewoon weer heerlijke culinaire versnaperingen zo maar even uit den mouw geschud door de 
specialisten, waar onze club ook buiten de vruchtenbuurt zo bekend om is. En naast het hapje, ook het drankje. Met je 
ploeg, je vrienden en vriendinnen. Hangend op ons veld. 
 
En dan de pièce de résistance: richting een 100-jarig jubileum!  
 
Die weg, dat is er wel eentje van volhouden, dat vind ik in ieder geval zelf. Het nieuwe normaal? Ik heb werkelijk geen 
idee en ik vind het inmiddels een vreselijke term. Maar wanneer ik probeer net even over de horizon te kijken en me 
een beetje laat wegdromen, dan komt er toch echt een glimlach op mijn gezicht.  
 
“The only way is up, baby, for you and me now!” (van Yazz, voor de wat minder jongeren onder ons). 
 
Vincent Wiekenkamp 
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Van de redactie 
************** 

 
Dit seizoen zal het laatste krantje op 28 juni gemaakt worden. De kopij voor dit krantje 
moet die dag dus voor 12.00 uur binnen zijn.  
Het eerste krantje van seizoen 2021-2022 zal op maandag 16 augustus gemaakt worden. De kopij voor dat krantje moet 
maandag 16 augustus voor 12.00 uur binnen zijn. 
 
Groetjes, 
 
Rinus 
 
 
 
 

Van het Bestuur 
************** 

 
Anders dan anders: Achilles kamp 2021 giet oan! 
 
Na de teleurstelling van vorig jaar dat ons geliefde kamp niet door is gegaan, zetten we dit jaar alles op alles om toch het 
vertrouwde kampgevoel te creëren. Een ouderwets kamp zit er op dit moment vanwege alle maatregelen nog niet in. 
Maar dat betekent niet dat er helemaal niks mogelijk is. Als we niet op kamp kunnen, dan halen we het kamp toch 
gewoon hier naar toe? 
 
In dezelfde week als het reguliere kamp willen we dit jaar een alternatief kamp in en rondom Den Haag organiseren. 
Dat betekent dat we op ons eigen veld en in Den Haag spellen en activiteiten zullen organiseren. We zullen ons best 
doen om het maximale te doen binnen de dan geldende maatregelen.  
 
Nieuwsgierig? Houdt dan de website en Facebook goed in de gaten, er zal zeer spoedig meer informatie volgen… 
 
Het bestuur & Kampcommissie 
 
 

 
 



 8 
 

 
 
 
 
 
 

 



 9 
 

TC 
*** 

 
Zaterdagprogramma komende weken 
Wat een raar seizoen is het geworden voor ons allemaal. Begonnen met een competitie 
op het veld, maar helaas kon dit niet worden voortgezet en blijft dit ook zo tot aan de zomervakantie. 
Door het afbreken van ons clubgebouw en het vervangen van de onderlaag van het kunstgras was er minder ruimte op 
ons eigen veld om te trainen en andere zaken te organiseren. Gelukkig konden we terecht bij onze buren Dunas aan de 
andere kant van de Laan van Meerdervoort, waardoor onze jeugd en ook de senioren konden blijven trainen. 
Nu is ons eigen kunstgras weer beschikbaar en hebben we op 24 april onderlinge wedstrijdjes georganiseerd in de 
nieuwe leeftijdscategorieën. Dit was een groot succes met veel vrolijkheid op ons veld. En ja wij als tc zijn achter de 
schermen ook alweer druk bezig om nieuwe teams samen te stellen en dit is nu nog lastiger dan normaal waardoor we 
dit soort weekenden goed kunnen gebruiken. De aankomende weken organiseren we dan ook elke zaterdag iets 
waardoor wij een beter inzicht kunnen krijgen van de spelers en speelsters. 
Het is dan ook de bedoeling dat de kids er zijn op deze zaterdagen om gezellig bezig te zijn met hun huidige team en 
trainers, in de nieuwe leeftijdscategorieën en te leren van de clinics die worden gegeven door de selectie. 
Mocht het al duidelijk zijn dat je volgend jaar echt niet meer wilt korfballen laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de 
tc, maar uiterlijk voor 1 juni, dan kunnen we daar rekening mee houden. 
 
 
PROGRAMMA ZATERDSAG 8 MEI 
10:00 uur F2 - oudste kangoeroes 
10:00 uur F1 - E5 
11:00 uur E3 - E4 
11:00 uur E1 - E2 
12:00 uur D1 - D2 
12:00 uur D3 - C2 
13:00 uur C1 - B1 
13:00 uur A1 - A2 
 
 
PROGRAMMA KOMENDE WEKEN 
15 mei - Clinics door de selectie 
22 mei - Mixwedstrijdjes in nieuwe leeftijdscategorie 
29 mei - Onderlinge wedstrijden 
05 juni - Clinics door de selectie 
 
 
Voor nu nog een paar leuke zaterdagen gewenst en op naar het nieuwe seizoen waar we elkaar hopelijk weer veel 
kunnen zien en spreken. En vooral kunnen genieten van de competitiewedstrijden. 
 
Sportieve groet, 
De TC 
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Herstart senioren fit 20 april 2021 
***************************** 

 
Beste deelnemers seniorenfit, 
 
Vanaf 20 april gaan wij weer starten met onze trainingen! Deze trainingen worden gegeven conform de richtlijnen van 
het RIVM. Dit houdt momenteel in dat wij maximaal in groepjes van 4 mogen sporten op 1.5m afstand. Wel kunnen er 
meerdere groepjes van 4 gemaakt worden zodat we toch met een groter aantal op een veilige manier kunnen trainen. 
Ondanks de maatregelen denk ik dat we nog steeds op een leuke en gezellige manier kunnen sporten! 
 
De trainingen zullen plaatsvinden op het kunstgras of normale gras van Achilles op de volgende tijden: 
Dinsdag 10:00-11:00 
Woensdag 20:00-21:00 
 
Voor vragen of opmerkingen kan je mailen of bellen op 0610425839. 
 
Hopelijk tot snel! 
 
Met sportieve groet, 
 
Robin Pot 
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Sport en Spel 
************ 

 
Was weer een gezellige boel afgelopen donderdag 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 
 

Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
AGENDA: 
 
 
 

Verjaardaghoekje 
*************** 

 
De jarige voor de komende 2 weken: 
Op 7 mei hebben we 2 jarige, t.w. Britt Linse, zij wordt 11 jaar en Minka Boelhouwer, zij wordt 9 
jaar. 
Op 8 mei wordt Brandon van Dam 7 jaar. 12 mei viert Selah Bouwkamp haar 6e verjaardag en de 
laatste is Yara Koene, zij viert 15 mei haar 17e verjaardag. 
Allemaal van harte gefeliciteerd en een gezellige dag. 
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Ledenlijst 
********* 

 
 
 
 

Wijzigingen ledenadministratie z.s.m. doorgeven aan Olga van Reijn 
Uitsluitend schriftelijk 

Kokosnootstraat 119, 2555 XC  Den Haag 
Of via Email: ovreijn@casema.nl 

 
Bedankt als lid per einde seizoen: Niek Nooteboom 
 
Bedankt als lid: Tim van der Zwan 
 Luca Ling 
 Menno Exterkate 
 Leander Gerritsen 
 Kaylee Pronk 
 
Bedankt als recreant: Hilde van der Geest 
 
Overgeschreven naar niet-spelend lid: Raquel Chapper 
 
Olga 
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Inzamelingsactie´s 
***************** 

 
Frituurvet Frituurvet 

 
Sinds kort staat er bij de fietsenstalling een gele container waarmee we frituurvet kunnen 
inzamelen.  
Iedereen die thuis een frituurpan heeft zal van tijd tot tijd het frituurvet moeten verversen. Schenk 
het terug in de originele verpakking, of oude plastic fles (geen glas!) en doe deze in de gele 
container. 
Waarom inleveren? 
Gebruikt frituurvet en bakolie krijgt door het gescheiden in te zamelen een tweede leven als 
biobrandstof. Biobrandstof kan gebruikt worden in bijvoorbeeld tuinbouwkassen, 
warmtekrachtcentrales of in het vervoer. 
Hiermee kunnen we extra inkomsten voor Achilles genereren.  
Door het inzamelen van het frituurvet van onze leden kunnen we misschien wel tot €1.000,00 per jaar scoren. (Hoe 
meer vet we verzamelen hoe hoger het bedrag wordt!) 
 
 

DE-punten 
 
Iedereen die regelmatig in de kantine koffie drinkt weet dat er uit DE-kopjes wordt 

gedronken. Deze kopjes zijn vrij prijzig en bij inlevering van 
DE-punten krijg je korting op de prijs. Daarom staat er in de 
kantine een doos waar DE-punten ingestopt kunnen worden. 
Achilles is jullie daar heel dankbaar voor. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


