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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. 
 Redactie WAPC-nieuws 
  Olga van Reijn 
  e-mail: website@hkvachilles.nl 
  Vóór maandag 12.00 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@swsdh.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/B zaal 
 Ilonka van Hagen 
 Tel: 06-11525739 
 e-mail: ilonka.vhagen@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. C/D zaal 
 Majka Deurloo 
 Tel: 06-48530996 
 e-mail: majka.deurloo@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. E/F zaal 
 Nicole Brusse 
 Tel: 06-38510123 
 e-mail: nicole.brusse@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 
 Margot van Loon 
 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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Dag wantrouwen 
**************** 

 
Afgelopen vrijdag was wellicht een niet al te beste dag voor de heer Zuckerberg. 
Zijn bedrijf, Meta, Facebook, kelderde in één dag met maar liefst 25%. Die dag 
verdampte er ongeveer $230.000.000.000 aan “waarde” van dit bedrijf: “Poef”. Het was blijkbaar de grootste daling ooit 
in één dag voor een bedrijf op de Amerikaans beurs. De reden: voor het eerst nam het aantal gebruikers een klein beetje 
af én de advertentie-inkomsten liepen terug. Deze waardedaling was aanzienlijk, maar het aantal mensen op de wereld 
dat, ondanks die daling, gewoon nog gebruik bleef maken van deze Sociale Media, bleef eigenlijk vooral aanzienlijk 
ongewijzigd.  
 
Ik dacht ineens, wat zou er gebeuren als 25% van de mensen wel ineens geen gebruik meer gingen maken van deze 
platforms? Geen Facebook, geen “Insta”, geen Twitter, geen TikTok? Zouden mensen elkaar weer meer echt gaan 
ontmoeten of zal dat niet veel uitmaken? Zou je elkaar weer meer gaan bellen en vragen “hoe gaat het met je?” of: “wat 
heb jij dit weekend allemaal gedaan?”. Zouden jongvolwassen minder snel een burn-out krijgen, omdat ze zich niet 
constant kunnen spiegelen aan al die anderen die blijkbaar zo’n ongelooflijk fantastisch leven hebben? Of zou het 
vooral onhandig zijn en je dan ineens een paar verjaardagen gaan vergeten? 
 
Zou 25% minder scrollen door timelines, zorgen voor minder polarisatie? Of valt de polarisatie eigenlijk wel mee en 
zijn we die algoritmes best de baas? Zou het wantrouwen dan minder worden? Of kan nu met deze technologie juist 
eindelijk de onderste steen boven komen?  
 
Eigenlijk weet ik het niet. Wat ik wel voel en merk (en ik verwacht jij lezer ook) is dat deze periode een behoorlijke 
inspanning vergt, voor iedereen. Ongeacht hoe je erin staat, hoe je situatie thuis is, wat je mening of je overtuiging ook 
is en wat je ervaringen ook zijn geweest. Ik vind het pittig. 
 
Wat ik ook weet is dat het korfballen weer gaat beginnen. Dat geeft me een zucht van opluchting. Hopelijk muteert en 
verspreidt het virus zich netjes verder uit de boeken, zoals het nu al aan het doen is. En dat daardoor welk pakket van 
maatregelen dan ook, zo snel mogelijk kan verdampen. Maar dan niet met 25%, maar voor de volle 100%. En dat 
daarmee het gedoe, de spanning en de onvrede, ook voorbijgaat. Dat het heelt. Gewoon weer naar het veld. Samen. 
Met elkaar.  
 
Ik doe mijn ogen dicht en ik hoor het fluitje al. Elke Achilliaan kent die melange van geluiden 
wel, als je het veld bijna op komt, net halverwege de poort bent. Dat geluid dat je er nog niet 
bent, maar wel al hoort wat er daar is. Het geroezemoes van jong en oud, van gekwebbel, 
gegiechel, gejuich, meerdere wedstrijden in bedrijf, een bal die gevangen wordt, een bal tegen 
een korf, dat specifieke metalen geluid die de paal dan maakt. Een “oeh” en “ahh”. En dan op 
het veld, een hand, een schouderklop, een kop koffie of een pilsje. Een glimlach, een “hee hoe 
is het!”. Elkaar in de ogen kijken. Zonder gedoe, zonder afstand, zonder een vinkje of een 
bewijs van wat dan ook. Je bent er, dát is bewijs genoeg. 
 
25% minder Sociale Media, ik weet niet echt wat het uit zou gaan maken. Ik weet ook niet of Zuckerburg spanning 
voelde toen hij 29 miljard aan eigen vermogen doorgetrokken zag. 100% weer met elkaar zijn, zonder gedoe, ik kan wel 
invoelen wat dat met een mens kan doen. 
 
In ieder geval voel ik wat dat met mij doet. 
 
Hallo, vertrouwen. 
Vincent 
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Activiteiten Agenda Senioren 
    
 

Uitslagen afgelopen weekenden 
**************************** 

 
DES – Achilles 20-20 
DES 2 – Achilles 2  
Achilles 3 – KOAG 3 22-19 
Achilles 4 – Fortuna/Delta Logistiek 3  
Sporting 3 – Achilles 6  
VEO 7 – Achilles 7 11-17 
ALO 6 – Achilles 89-11 
 
 

WAPC Wat was 
************** 

 
Achilles A1 – Tempo A2 19-8 
Achilles A2 – Phoenix A2 8-7 
Achilles B1 – Velocitas B1 9-14 
Dijkvogels B2 – Achilles B2 4-16 
Excelsior C1 – Achilles C1  
Achilles C2 – Pernix C4 5-3 
Merwede/Multiplaat D1 – Achilles D1 9-2 
Korbis D2 – Achilles D2 7-3 
Achilles D3 – Nikantes D1 3-1 
Avanti/Post Makelaardij E1 – Achilles E1 11-7 
ODO E2 – Achilles E2 0-11 
Achilles E3 – Nieuwerkerk E6 9-5 
Achilles E4 – Nikantes E1 2-4 
Achilles E5 – ODO E4 1-12 
KOAG F2 – Achilles F1 4-10 
Avanti/Post Makelaardij F1 – Achilles F2  
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
 
AGENDA: 
 
 
 

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

 
Deze week hebben we 3 jarige. Als eerste is Semm Hulsman jarig, hij wordt 9 
februari 11 jaar. Een dag later viert Bregje van der Veen haar 15e verjaardag. De 
Laatste is Noa Puijk, zij viert 15 februari haar 11e verjaardag. 
Alle drie 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: ledenadministratie@hkvachilles.nl 

 
Adreswijziging: Hanneke Hoogwater naar: 
 Willem de Zwijgerlaan 96 
 2582 ET  Den Haag 
 Tel: 06-21209564 
 
 Dylan Rovers naar: 
 Loosduinseweg 783 
 2571 AN  Den Haag 
 Tel. Ongewijzigd 
 
Aangemeld als lid: Vigo (V.) Poort 
 Den Haag 
 Geb.datum: 22-03-2014 
 
Bedankt als lid: Damien Leben 
 
Aangenomen als lid: Puck Gordijn (Achilleslidnr. 3037) 
 
 
Olga 
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Pensionadapower Bosiefje 
************************ 

 
Terug in de tijd 
 
Wat een lekker stukkie van Bart over vroegâh met een vrolijke foto met heel wat bekende gezichten, nostalgie ten top. 
Wij hebben samen zitten turen en herkende o.a. Binsje, jongentje Linse, P Zoutendijk, Frankie, Paultje van der Laaken 
maar heden ten dagen Frank en Paul mannen van deze tijd om er maar een paar te noemen en generatiegenoten van 
onze kinderen Patrick en Robin Bos. 
Het is een voorzetje voor ons om nog eens even stilte te staan bij nog vroegâhdâr de tijd van de Babyboomers en zelfs 
nog een beetje daarvoor. 
Wat was het gezellig als het eerste thuis speelde op zo een zonovergoten zondag op de al na 2 wedstrijden ontstane 
zandbak (het gras was zoek) met 3 vakken, publiek langs de lijn ( echte linten) en de kinderen in de zandbak in het 
hoekje van het veld met schommels en draaimolentje, je had er zogezegd geen kind aan. 
De eerste daad voordat de wedstrijd begon was het veld verleggen om de zandbak niet nog groter te maken, 8 personen 
trokken de pinnen uit het veld en de lijnen werden verlegd in de lengte of breedte van het veld wat maar net kon. 
Wat een geweldig team hadden we toen met echte goalgetters als Steven Broers en Frank Muller en geweldige dames 
t.w. Nicole Hoogwater en Mieke van der Laaken en verdedigende tijgers als Ton van der Laaken, Gerard Mulder en 
Kees Vermeulen die niet weken van hun tegenstander maar op iemands lip zaten of in hun oor beten om ze geen halve 
centimeter ruimte te geven en zonder ook maar iemand te kort te doen de andere ondersteunende giganten waren top, 
want zonder hen no glory. 
Was de wedstrijd gespeeld na de zoveelste overwinning toog men kantinewaarts waar de derde helft pas goed begon 
wat betreft eten, drinken, roken ( kon toen nog zonder commentaar) feesten, muziek 
en gezelligheid en ik moet zeggen hierin waren we nog beter dan korfballen en 
bevonden we ons in de hoofdklasse.  
De tegenpartij bleef meestal 9 van de 10 keer tot laat hangen want de Indische hap van 
Andre Baars (babi ketjap) en Rob Fink (sateh) en bijbehorende groenten en atjar en 
kroepoek was wereld beroemd ook bij de tegenstander. 
Het geheime recept (babi ketjap) is bewaard gebleven uit het kookboek van de Marine 
aangeleverd door Charley Disma. 
Ook de zelfgemaakte erwtensoep (je lepel bleef er rechtop in staan) pastamaaltijd of 
stamppot andijvie met sudderlapje en kuil jus (Frans en Janine Cowan en Patrick) 
waren afwisselend een feest op zich. 
De niet te vergeten onvolprezen kantinedienstgroep even na de wedstrijd was een 
begrip. 
André Baars, Charley Disma, Rob Fink als chef-koks in de keuken voor menu en 
snacks, Peter van Es, Peter Lievaart en good old Ton Hoogwater als bar bezetting was een begrip. 
Vooral herinneren wij ons Ton Hoogwater met zweet op het voorhoofd die strijk en zet zei ,, heb je het al uitgerekend ( 
4 bier,3 cola, 3 wijn broodje kroketen 2 chips) wat je net besteld had want in de hectiek alles terplekke uitrekenen was 
niet zijn ding. 
Ook bewaakte je je bierglas want daar was altijd een tekort aan, dus biertje op glas goed vasthouden want het was zo 
verdwenen. 
De pomp stond constant open en enkele die wisten hoe je een nieuw fust moest aanslaan stonden stand-by om het lege 
onmiddellijk te vervangen want hier mocht geen vertraging ontstaan want er ging wat door aan enkele biertjes en de 
meters bier tegelijk. 
Het moment suprême was aangebroken ( 5 a 6 uur)  het uitserveren van de maaltijden en waar het smaakt verstomde 
het rumoer en een tijdelijke serene rust daalde neer. 
Och, wat zijn er van deze generatie ons al veel ontvallen en hebben inmiddels de hemelpoort opgezocht maar hebben 
zoveel indruk achtergelaten dat wij deze namen niet vergeten en blijven voortbestaan in de annalen. 
Wat hebben we toentertijd genoten van een zondagje Achilles vooral met prachtig weer was het een onvergetelijk 
buitengebeuren, was het slecht weer was het ook altijd goed toeven in de kantine er was reuring, discussie, interesse in 
elkaar als een grote familie. 
 
Wij denken nog weleens hieraan en laten de namen, feesten, playbackshows en soundmixshows de revue passeren en 
alles is zo anders met deze pandemie en het altijd maar koekeloeren op je telefoon want je zou eens iets onbelangrijks 
missen, time changes maar het komt goed wees daar verzekert van. 
 
groetjes Elly en Rene   
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Pleunen 
 
De thuiswedstrijden voor het komende weekeinde: 
 
Zaterdag Zaterdag Zuiderpark 15.50 uur Achilles 2 – Excelsior 2 
  17.10 uur Achilles – Excelsior 
 
 Gaslaan 09.15 uur Achilles E1 – RWA E1 
  09.15 uur Achilles E2 – ONDO E2 
  09.15 uur Achilles F1 – Die Haghe F1 
  11.15 uur Achilles D2 – Twist D1 
  12.15 uur Achilles D1 – Weidevogels D1 
  13.20 uur Achilles C1 – TOP/LITTA C2 
 
Zondag Zuiderpark 11.00 uur Achilles 8 – Conventus 4 
  12.10 uur Achilles 5 – Groen Geel/IJskoud de Beste 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
  



 14
 

 
 
 
 
 
 

 
  



 15
 

Volgende week zaterdag 19 en zondag 20 februari 
 
 
VEO – Achilles 
VEO 2 – Achilles 2 
Achilles 3 – Vriendenschaar 2 
Achilles 4 – Albatros 2 
Achilles 7 – Avanti/Post Makelaardij 7 
NIO A2 – Achilles A2 
Achilles B1 – TOP/LITTA B2 
Valto B3 – Achilles B2 
Achilles B3 – Valto B4 
Pernix C1 – Achilles C1 
KIinderdijk D1 – Achilles D1 
Achilles D2 – Vitesse D1 
Twist D2 – Achilles D3 
Achilles E2 – Korbis E3 
KCC/CK Kozijnen E3 – Achilles E4 
KCR F1 – Achilles F1 
Achilles F2 – ODO F1 
 

Za 17.35 uur 
Za 16.15 uur 
Za 16.45 uur 
Za 15.30 uur 
Za 14.15 uur 
Za 16.00 uur 
Za 12.00 uur 
Za 13.00 uur 
Za 11.00 uur 
Za 15.20 uur 
Za 12.05 uur 
Za 10.00 uur 
Za 11.35 uur 
Za 09.00 uur 
Za 16.00 uur 
Za 10.00 uur 
Za 09.00 uur 
 

Essesteyn 
Essesteyn 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Wilgenring 
Zuiderpark 
Vreeloohal 
Zuiderpark 
De Zijl 
Molenzichthal 
Zuiderpark 
Margriethal 
Zuiderpark 
Aquapelle 
De Wissel 
Zuiderpark 

 
 
 
ZAALDIENSTEN 
Zaterdag 
 
 
Zondag 
 
 
Bij verhindering zelf voor een 
vervanger zorgen!!! 
 

WASROOSTER 
 
 
Bel even naar de kantine (3684814) 
of er iets te wassen is. Mocht het 
je niet uitkomen, probeer dan met 
iemand  te ruilen. Lukt dat ook 
niet, AARZEL DAN NIET OM 
Rene een belletje te geven: 06-
20427206.  
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Inzamelingsactie´s 
***************** 

 
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. 
 
 

 
Inleveren frituurvet 

****************** 
 
Je gebruikte frituurvet inleveren op Achilles kon altijd al, maar nu doen we het inzamelen van gebruikt frituurvet/olie in 
samenwerking met Green Oil Recycling. Frituurvet is een waardevolle grondstof voor o.a. biobrandstof. Omdat het een 
waardevolle grondstof is krijgen wij als club een vergoeding als wij dit inzamelen. Recyclen is goed voor het milieu, het 
inzamelen levert Achilles een zakcentje op én Green Oil Recycling doneert 10% van de opbrengsten aan het door ons 
gekozen goede doel: Stichting Semmy! Win-win-win-situatie dus! 
 

 
 
 
 
 
 
 


