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Redactie “Leeuwenkrabbels” 
 Redacteur: 
  Bart Kasten 
  Tel: 06-28706955 
  e-mail: kastenbart@hotmail.com 
 Kopij Leeuwenkrabbels: 
  Olga van Reijn 
  e-mail: ovreijn@hotmail.com + 
   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: ovreijn@casema.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 
 Plaatsvervangend voorzitter 
  Hans Lijmbach 
  Tel. 070-3257503 / 06-51517051 
  e-mail: hamams@ziggo.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 
  Malou Abbas 
  Tel: 06-30580200 
  e-mail: jscachilles@gmail.com 
 

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) 
 Rianne van Groen 
 Tel: zie gemaild krantje alleen aanvoerders 
 e-mail:  rianne.vangroen@hkvachilles.nl  
Wedstrijdsecr. A veld 
 Rianne van Groen 
 Tel: zie gemaild krantje 
 e-mail: rianne.vangroen@hkvachilles.nl  
Wedstrijdsecr. B/C veld 
 Audrey de Man 
 Tel: 06-41969490 
 e-mail: audrey.deman@hkvachilles.nl  
Wedstrijdsecr. D/E/F veld 
 Miranda Arbouw 
 Tel: 06-42622061 
 e-mail: miranda.arbouw@hkvachilles.nl  
Voorzitter TC 
 Sten Verleg 
 Tel: 06-55778913 
 e-mail: tc@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Scheidsrechters 
 Marinus Stulp 
 Tel: 06-46078121 
 e-mail: scheidsrechters@vrouwepomona.nl 
Contactpersonen Kangoeroes 
 Renee Lelieveld & Sita van Rooden 
 e-mail: kangoeroes@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Recreanten 
 Susan Middeldorp 
 Tel: 06-51031491 
 e-mail: recreanten@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Sponsoring/PR 
 Leonne Zwaal 
 Tel: 06-43422161 
 E-mail: sponsoring@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Tennis 
 Arthur de Groot 
 e-mail: tennisinfo@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Achillesshirts 
 Kyra Pijlman 
 e-mail: shirts@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Achilles Trainingspakken 
 Kyra Pijlman 
 e-mail: trainingspakken@hkvachilles.nl 
Activiteitencommissie 
 Marieke van Maldegem 
 Email:activiteitencommissie@hkvachilles.nl 
 Mariekie22@hotmail.com 
Materiaalcommissie 
 Ilan Verboom 
 Email: materialencommissie@hkvachilles.nl 
 ilanverboom@gmail.com 
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De grote wisseltruc! 
****************** 

 
Afgelopen anderhalve week stond Korfbal.nl vol met groot transfernieuws. Grote 
hoofdrolspeler in deze transfers is DVO uit Bennekom. Toen anderhalve week 
geleden wereldkundig werd dat Mathijs den Ouden van DALTO naar DVO ging en even later Gertjan Meerkerk zijn 
voorbeeld volgde, dacht ik eventjes dat DVO volgend seizoen ineens van gedoodverfde degradatiekandidaat, zou 
veranderen in een kanshebber voor de play-offs. Maarja, dan wordt een paar dagen later duidelijk dat inmiddels ex-
international Marijn van den Goorbergh en internatinal Fleur Hoek de overstap gaan maken naar respectievelijk PKC 
en Fortuna. Dat er in de top van het korfbal inmiddels jaarlijks een heel circus aan transfers plaats vindt is inmiddels 
wel duidelijk, maar toch is het altijd weer leuk en verrassend om in de gaten te houden wie waar naartoe gaat. 
 
Iedere maand klik ik op de website van Koog Zaandijk eventjes op “De Duiventil”. In deze rubriek worden alle 
transfers in korfballand bijgehouden. Zelfs transfers op 3e klasse niveau kan je daar terug vinden, omdat het veelal op 
eigen inzending is. Als ik bijvoorbeeld komend seizoen de overstap zou maken van Achilles 3 naar Altijd Kwiek in De 
Veenhoop, wat overigens uiterst onwaarschijnlijk is, dan zou ik dat zelf bij De Duiventil neer kunnen laten zetten. Wist 
je bijvoorbeeld dat Lejon Bruinekreeft volgend jaar de overstap maakt van Spirit naar ASVD..? Of wat dacht je van de 
transfer van Daphne van den Berg van Unitas naar Dindoa..? Juist, ik vind dat dus leuk om te volgen. En dan is het in 
een week waarin de ene topspeler na de andere wissels van club, of zelfs stopt zoals geweldenaar Johannis Schot, wel 
heel erg smullen geblazen. 
 
Volgend seizoen krijgen we in de Korfballeague weer hele leuke confrontaties tussen spelers en hun oude clubs. Dat 
zijn toch altijd duels om van te smullen. Vraag mij toch wel af waar in de Korfballeague al die topspelers van betaald 
worden. Want de eerstvolgende voorzitter van welke club dan ook die ontkent dat spelers betaald worden, staat volgens 
mij een beetje te jokkebrokken... Anyway, ik kan niet wachten in ieder geval! 
 
Tot volgende week! 
 
Groeten, 
Bart 
 
 

De nieuwe Jeugdsport coördinator 
****************************** 

 
Sinds 1 april ben ik werkzaam bij Achilles als jeugdsport coördinator 
(JSC) als opvolger van Malou Abbas. Mijn naam is Wibout van der 
Weide en ik ben de laatste 3 jaar actief als JSC bij GKV. Daar zal ik 
ook actief blijven, naast mijn werkzaamheden bij Achilles. 
Op mijn 12e ben ik begonnen met korfballen bij CKC Maassluis, 
toevallig ook de club waar Malou speelt. Vervolgens op mijn 18e ben 
ik overgestapt naar TOP (S) door een verhuizing. Na een aantal jaar 
te hebben gespeeld heb ik besloten om te stoppen en me volledig op 
mijn opleiding te richten, de HALO. Die heb ik inmiddels afgerond.  
Bij CKC Maassluis ben ik ook begonnen met training geven op mijn 
15e. Bij de allerkleinste kinderen. Toen heette dat nog de welpjes, 
tegenwoordig staat dat bekend als de kangoeroeklup. Vervolgens heb 
ik alle leeftijdscategorieën training gegeven, van de F tot de A. 
Inmiddels heb ik ook meerdere seniorenteams getraind. Bijna zeven 
jaar geleden ben ik ook begonnen als trainer bij wat toen nog district 
Noordwest heette. Nu bekend als RTC West. Daar doe ik al die tijd 
dezelfde categorie, U12 en nu U13.  
Bij Achilles zal ik verder bouwen op wat Malou heeft neergezet. In 
samenwerking met de TC en de TopC gaan we aan de slag om de 
jeugdopleiding van Achilles naar een hoger plan te tillen. Elke 
dinsdag en donderdag ben ik op het veld om de trainers van de 
jongste jeugd (tot de D) te begeleiden.  
De eerste weken zijn al erg goed bevallen. Ik ben warm ontvangen 
door de club. Inmiddels heb ik ook al flink wat leden en andere 
betrokkenen gesproken. Ik doe mijn best om met iedereen kennis te maken. De komende periode zal ik doorgaan met 
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het begeleiden van trainers, een beter beeld vormen van de vereniging en wat andere werkzaamheden, zoals de 
GigaKangoeroedag helpen organiseren. 
Ik kijk ernaar uit om samen met Achilles de vereniging te versterken. Om Achilles te ondersteunen en er samen voor te 
zorgen dat wij meer dan een club blijven! 
 
Wibout van der Weide 
 
 

Willem Achilles Dag 27-04-2018 
*************************** 

 
Om 8.45u waren we op het veld voor de laatste voorbereidingen voor Willem Achilles Dag. 
Als extra hulp kwam Stef de vader van Lisanne(D2). 
De springkussens, spelletjes werden klaar gezet en de stormbaan van B-jumping werd gebracht door Richard en Danny 
die hem helemaal klaarzette. 
Tim, Xander, Damien, Nikki en Luuk mochten hem alvast testen voor de dag om 12uur begon. 
Hans en Nick waren druk bezig voor de BBQ waar lekkere Saté en hamburgers op werden gebakken. 
Ook in de kantine werd hard gewerkt door de vrijwilligers van de KC en zij kregen extra hulp van Pauline en haar 
moeder Angelique. 
12 uur alles stond klaar Kelly had alles onder controle en de dag kon beginnen. 
Het was een super gezellige dag met een klein buitje tussendoor. 
Heerlijk om te zien hoe iedereen aan het genieten was. Alle kids die met elkaar aan spelen waren en ouders die gezellig 
aan het kletsen waren. 
Om 14 uur begon het Bierschieten en ja hoor er werden weer 2 kratten gewonnen 1 door Frank Baars en 1 door 
Bastiaan Overwater. 
Om 17 uur was het afgelopen en heeft iedereen geholpen met opruimen Bastiaan, Frank en Sander hebben de kantine 
overgenomen en Arie heeft ook meegeholpen met opruimen. 
Wij van de Willem Achilles Dag Commissie willen iedereen bedanken voor de hulp die wij hebben gekregen (taart 
bakken, pannenkoeken bakken, Kantinedienst, bij spelletjes staan en het op en afbouwen) zonder jullie hadden wij het 
niet gered! 
Ook het bedankje voor onze vrijwilligers was echt super geregeld. 
Wij zijn zo trots op onze vereniging en ook op alle jeugd die vandaag hebben meegeholpen echt super! 
Verder willen wij al onze sponsors bedanken: 
Krakel Webservices, Leyestaete, Slagerij Max Boektje, Paul Verhuur, Euro West, Shoeby, Blue Star en B-jumping. 
Nogmaals het was een topdag dankzij alle vrijwilligers en sponsors! 
 
Tot volgend jaar! 
 
Groetjes de Willem Achilles Dag commissie 
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Activiteiten Agenda Senioren 

02-05 
18-05 
 

Schoonmaak kantine 
Klaverjassen 
 

27-06 
29/30-06 

Schoonmaak kantine 
Leeuwenweekend 
(afsluitweekend seizoen) 

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

 
Achilles – Albatros 14-15 
Achilles 2 – Albatros 2 19-9 

Achilles 3 – Avanti 4 21-11 
Weidevogels 3 – Achilles 4 16-6 
Achilles 5 was vrij 
Achilles 6 was vrij 
Achilles 7 was vrij 
Achilles 8 was vrij 
Achilles 9 was vrij 
 
 

Stand Achilles 1 
************** 

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
Achilles – Albatros 14-15 
Fortis – Rust Roest 15-10 
Excelsior – RWA 16-17 
Merwede/Multiplaat – Kinderdijk 17-13 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS PT WN VL GL VR TG DS Mind 
Albatros 11 16 8 3 0 203 195 8 0 
RWA 11 15 7 3 1 231 222 9 0 
Merwede/Multiplaat 11 14 7 4 0 187 164 23 0 
Achilles 11 11 5 5 1 188 186 2 0 
Fortis 11 10 4 5 2 220 222 -2 0 
Excelsior 11 9 4 6 1 193 201 -8 0 
Kinderdijk 11 7 3 7 1 204 221 -17 0 
Rust Roest 11 6 3 8 0 191 206 -15 0 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 
Achilles 2 - Albatros 2 
Na drie van de vier finales winnend afgesloten te hebben was het tijd voor de vierde en laatste finale van missie 
handhaving. Twee ploegen in vorm, Albatros behaalde vijf punten, wij behaalde 6 punten sinds de hervatting van de 
veldcompetitie. Beide ploegen halen alles uit de kast om degradatie te ontlopen. Bij winst hoeven we niet meer naar 
beneden te kijken en zijn we gehandhaafd. 
 
Dat beide ploegen vol gas zouden geven werd al snel duidelijk. De scheidsrechter die werkelijkwaar alles toeliet had 
geen grip op de wedstrijd waardoor beide ploegen vergaten te korfballen en meer bezig waren aan een rugbywedstrijd 
onder de korf. Het ene vak had daardoor moeite met herhalen en de korf te vinden waarbij zelfs twee goals werden 
afgefloten. Gelukkig speelde het vak met Michael, Amel, Katrien en Mariska fantastisch waardoor we aan de goede kant 
van de score bleven en langzaam konden uitbouwen naar een 9-5 voorsprong met rust. 
Na rust belangrijk om de rust te pakken en de vier punten verschil vast te houden en uit te breiden. De tweede helft 
verliep eigenlijk hetzelfde als bij Excelsior. De eerste minuten ging het nog gelijk op maar daarna walsden we er 
compleet over heen, waren we de baas en gaven we met regelmaat korfbal les. Net als de afgelopen weken straalt Team 
Twee vertrouwen, kwaliteit maar vooral plezier uit. Na een rush van 5 doelpunten in korte tijd stond er een tussenstand 
van 17-8 op het bord en was de klus geklaard. Na de onehander van ondergetekende werd er afgefloten bij een 19-9 
eindstand en is handhaving een feit! 
 
Missie handhaving is dus behaald. Doordat de ploegen bovenaan wat punten hebben laten liggen kan er 
zelfs naar boven gekeken worden. En laten we nou net de laatste drie wedstrijden tegen de nummers 1, 
2 en 3 spelen. En laat de koploper nou net hetzelfde programma hebben. Met drie punten (één bij 
winst volgende wedstrijd) achterstand is alles nog mogelijk. Nog drie finales voor missie 
kampioenschap. En dat begint 12 mei tegen koploper Fortis. Gaat Team Twee van degradatie in de zaal naar kampioen 
op het veld, of kan de ploeg rustig het seizoen uitballen? 
 
Ilan 
 
HKV Achilles 3 – Avanti 4 
Na al het oranje gedruis kon Achilles 3 zich opmaken voor een wedstrijd, die bepalend is voor de eind afsluiting van het 
veldseizoen. De tegenstander voor vandaag is Avanti uit Pijnacker. In de vorige wedstrijd tegen Avanti wist het 3e in 
stormachtige weersomstandigheden een nipte 19-21 overwinning binnen te slepen. Nu moest Achilles 3 in dezelfde 
weersomstandigheden het kunstje weer herhalen, maar wel nu het liefs met een iets minder spannende uitslag. 
De wedstrijd startte met in de eerste aanval: Laura, Jeanette, Bart en Simon en in de verdediging: Alana, Kaylee, Wesley 
en Jeroen. 
 
Na het passeren van een hevige regenbui, kon de wedstrijd beginnen. Achilles had in het begin van de wedstrijd moeite, 
om van Avanti los te komen. Aanvallend ging het wel goed, maar in de verdediging werden er fouten gemaakt 
waardoor Avanti de aansluiting kon behouden. Uiteindelijk kon Achilles met een verschil van 2 punten de kleedkamer 
opzoeken.  
  
Na de rust hadden we het verdedigend beter op orde en hielden we Avanti op 3 doelpunten. 
Aanvallend was er wel even een moeilijke periode, wanneer Avanti ons nog uit het spel wilde halen 
door achter te verdedigen. Dit zorgde voor een aantal 1 schots aanvallen, maar doordat wij 
gewoon ons ding deden zag Avanti er uiteindelijk in dat het geen zin meer had. Achilles pakte 
door en liet Avanti op geen enkel moment meer in de wedstrijd komen, wat resulteerde in een mooie 21-11 eindstand. 
We kunnen trots zijn op het resultaat wat we met elkaar hebben neergezet en de manier waarop we het gedaan hebben. 
Volgende week hebben we even rust, waarna we de week daarna thuis tegen Des de goede flow kunnen doorzetten. 
 
Groeten, 
Simon Rodriguez 
 



 10 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 11 
 

Wat was 
******** 

 
KVS/Maritiem A1 – Achilles A1 12-13 
Achilles A2 – Tempo A2 15-17 
Achilles A3 was vrij 
Achilles A4 was vrij 
Achilles B1 – Tempo B1 24-13 
Achilles B2 was vrij 
Achilles C1 – DVO/Accountor C1 2-11 
Achilles C2 was vrij 
Achilles C3 was vrij 
Achilles D1 was vrij 
Achilles D2 was vrij 
Achilles D3 was vrij 
Achilles E1 was vrij 
Achilles E2 was vrij 
Achilles E3 was vrij 
Achilles F1 was vrij 
Achilles F2 was vrij 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

Wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

website@hkvachilles.nl 
 
KVS/Maritiem D3 – Achilles D3 (vorige week) 
Een lekker zonnetje, een heerlijke temperatuur en een mooie pot 
Achilles D3 reisde deze zaterdag naar Scheveningen om te spelen tegen KVS/Maritiem D3. Waar we de vorige 
wedstrijden met gemak wonnen, was dit andere koek. KVS begon furieus en scoorde al snel de 1-0. Dat was het signaal 
voor Achilles om goed te gaan verdedigen. KVS had weliswaar vaak de bal in hun aanvalsvak, maar echt gevaarlijk 
werden ze lange tijd niet. Zo lieten Joost en Thezeeb een aantal mooie onderscheppingen zien.  Naar verloop van tijd 
kwam Achilles steeds meer onder de druk uit en kon het zelf gaan aanvallen. KVS verdedigde echter ook goed. Het 
bleef daardoor lang 1-0 voor KVS. De 1-1 viel uiteindelijk toch; Lucas L. scoorde. Loon naar werken. Vervolgens 
golfde het spel op en neer, waarbij Achilles iets meer in de verdediging zat dan in de aanval. Teun verdedigde scherp, 
Jalien en Diederik onderschepten ballen. Toch viel het niet mee het spel te verplaatsen naar het aanvalsvak. 
 
We gingen de rust in met de stand 1-1. In de rust kregen we nog wat goede tips van onze trainer Annelotte; een 
bekertje limonade; en weer door. Na de rust leek Achilles al snel op 1-2 te komen. Helaas keurde de scheids het punt af 
(naar het oordeel van de meegereisde fans zwaar onterecht ;-). Aan de andere kant scoorde KVS helaas wel een 
goedgekeurd punt; 2-1 achter. Gelukkig sloeg Achilles gelijk terug. Na een mooi een-tweetje tussen Vigo en Teun, 
scoorde Teun de 2-2. Vervolgens probeerde KVS de leiding weer te nemen. Onder andere Bregje voorkwam dat met 
een mooie onderschepping. De teams bleven aan elkaar gewaagd, alhoewel de scherpte er bij KVS vanaf leek. Armin 
maakte daar goed gebruik van en scoorde de 2-3. Voor het eerst in de wedstrijd stonden we voor. Helaas werd het toch 
nog 3-3. Zo eindigde deze spannende pot in een gelijke stand.  
Groetjes, Diederik 
 
Tot zover. 
 
Hartelijke groet, 
Pieter Grinwis 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:wim.ddulk@hkvachilles.net
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
 
AGENDA: 
 
14 mei Giga Kangoeroedag 
 
 

Verjaardagenhoekje 
****************** 

 
Deze week hebben we 4 jarigen. 
Als eerste is op 6 mei Noah de Jong jarig, hij wordt dan 17 jaar.. Een dag later is Britt 
Linse jarig, zij wordt 8 jaar. Op dezelfde dag is Minka Boelhouwer jarig, zij wordt 6 jaar. 
En weer een dag later wordt Brandon van Dam 4 jaar. 
Allemaal van harte gefeliciteerd en maak er een mooie dag van. 
 
 

ADO – PSV 
 
Het was heeeeeel leuk, maar wel een beetje regenachtig! 
Groetjes, Britt 
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CR- Nieuws 
*********** 

 
Nog 2 weken en dan is het weer zover, de altijd gezellige klaverjasdrive. 
Tot nu hebben zich de volgende koppels opgegeven: 
Marc – Dennis Dicky – Marian 
Belinda – Arie Tjitse – Simon 
Bas – Sten Jerry – Peter v.A. 
Marian v.B. – Yoke Roelie - Ed 
Ik mis nog wel wat namen van enthousiaste klaverjassers. 
Dus meld je nog aan.  
Ook de ouders van onze “kids” zijn natuurlijk van harte welkom. 
Aanmelden kan via email: ovreijn@hotmail.com of tel. 070-3251134. 
 
Olga 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
Aangenomen als lid: Hanna Maessen (Achilleslidnr. 3049) 
 
Bedankt als lid per einde seizoen: Frank Mijnans 
 Sifra de Kooter  
 Wesco van Weert 
 Iris de Jong 
 
Olga 
 

mailto:ovreijn@hotmail.com
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Achillestennis 
************* 

 
Hieronder de bijgewerkte aanmeldingen voor het tennistoernooi. Hopelijk 
komen er nog 3 koppels bij. 
 
Om 10 uur gaan we beginnen, wil iedereen rond 9.30 uur aanwezig zijn?  
 
Groetjes Joyce 
 
1 Johan Erika  
2 Jerry  Diederik  
3 Roel Jr Peter 
4 Roel Sr Ellis 
5 Susan  Ingrid  
6 Arthur Nicole 
7 Lizette  Brando 
8 Joyce  Annemieke 
9 Roy Gerard 
10 Elmar  Kevin 
11 Sanneke Sjoerd 
12 Ed Roelie 
13 Dennis Miranda 
14   
15   
16   
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Pensionadapower Bosiefje 
*********************** 

 
Koningsverkoopdag 
Bent u ook weer binnengelopen 27 april met Koningsverkoopdag? 
Lag bij u thuis ook het afplaktape al klaar om uw geliefkoosde verkoopplek te markeren of had u stoepiekrijt klaarliggen 
om op de plek des onheils uw naam te kalken met de woorden “bezet” plek gereserveerd om de volgende dag er achter 
te komen dat de een of ander gewoon je plekkie had geconfisceerd. 
Gelukkig 4 meter verder nog een plekkie om je goud uit te stallen van oude keukenklok tot Pede-snijmolen en van sexy 
lingerieset (slechts een keer gedragen) tot Bjorn Borg boxershort waarvan de rek uit het elastiek was. 
De beroemde vrijmarkt waar je je zolder of kelderoverschot ten toon kan stellen want weggooien is toch zonde. 
Je zou maar net dat ene wedgwood eierdopje hebben dat iemand in zijn collectie mist of aan gruzelementen heeft laten 
vallen en je heb zomaar weer €1,50 in de pocket. 
Het is echt zo een rooie koontjesdag want het is spannend, hoe zal het lopen, heb je de juiste handel en wat heb je in je 
knip als je moe en uitgewoond na een lange dag staan en je waar aanprijzend je opbrengst telt. 
Je moet er natuurlijk wel voor werken, actief blijven, met je handel bezig zijn, de mensen verleiden om bij jou te kopen. 
Ga je achter je kraam zitten een boekje lezen of de godgansedag op je smartphone  zitten klooien dan had je beter thuis 
kunnen blijven, want van een dooie koopt men niet ! 
Wij spreken uit ervaring want wij hebben heel wat kramen bemand en bevrouwd bij de Achilles – toen nog 
Kininginnedag rommelmarkt, boeken kraam, plantenstand, de haringtent van Tom de Jong, saté van de Cowanfamilie, 
een speciale taarten en caketent en meestal een oranjezonnetje op een enkele keer een natte dag, maar dat mocht de 
pret niet drukken. 
Harald regelde meestal een Amerikaanse verkoop van luxe 
elektrische artikelen of een echte aquarel van Jopie Zoutendijk en 
vraag Peter maar hoe mooi die is. 
´s Morgens vroeg stonden de handelaren al om 9 uur te trappelen 
om als eerste het veld op te stormen en de snoepjes uit de collecti9e 
te vissen voor weinig. Deze ex opa en oma artikelen van delfsblauwe 
vaasje tot mondgeblazen, handgeslepen kristallen vaasje stonden de 
volgende dag op de Dennenweg in de bric en bracwinkeltjes voor 
het tienvoudige te koop. Je was gesloopt als ´s middags rond 4 uur 
opgeruimd werd en de kramen weer opgehaald werden. 
Het is uniek in de wereld en een traditie die in stand moet blijven, 
want er wordt al genoeg de nek omgedraaid. Je zou maar een 
president hebben dan heb je geen Koningsdag, zou ik al die zure anti 
koningshuis elite mee willen  geven. 
 
Hopelijk is het weer een feestelijke en financieel/economische dag 
zowel voor Achilles als voor de vele particulieren geweest. 
Ik zou zeggen pak je winst, wees er tevreden mee en doe er wat leuks 
mee. Ga lekker uit eten, verhoog er je vakantiebudget mee of koop 
er die langgekoesterde Rolex voo (maar dan heb je wel erg veel verkocht). 
 
De Groetjes van de marktmeesters 
Elly en Rene 
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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. 
 
 

 
 
 

NIEUW! NEU! NEW! NOUVEAU! 
DE MINIBIEB! 

 
Neem een boek mee en lever er eens 1 in in de Achilleskantine!!! 
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Pleunen 
 
De thuiswedstrijden voor het komende weekeinde: 

 
Zaterdag  Alle ploegen zijn vrij!!! 
 
 
 
Zondag:  Alle ploegen zijn vrij!!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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VELDDIENSTEN 
Zaterdag 
 
 
Zondag 
 
 
Bij verhindering zelf voor een vervanger 
zorgen!!! 

WASROOSTER 
 30-04 Coby Linse 
 07-05 Marian Lijmbach 
 14-05 Olga van Reijn 
 21-05 Monique Alsem 
 28-05 Vera Rodriguez 
 04-06 Anneke Zoutendijk 
 
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.  

 
 

Volgende week 12 en 13 en 16 mei 2018 
 
Achilles - Fortis 
Achilles 2 – Fortis 2 
Achilles 3 – DES 4 
Achilles 4 – Dijkvogels 3 
Achilles 5 – Spörting West 3 
Pernix 4 – Achilles 6 
Achilles 7 – Valto 6 
Achilles 8 – Avanti/Flexco0m 7 
Die Haghe 8 – Achilles 9 
Achilles A1 – HKV°/Ons Eibernest A1 
Fortuna/Delta Logistiek A2 – Achilles A2 
Dubbel Zes A1 – Achilles A3 
Velocitas A3 – Achilles A4 
OVVO/De Kroon B1 – Achilles B1 
Achilles B2 – Refleks B1 
Achilles C1 – KCC/SO natural C1 
KZ Danaiden C3 – Achilles C2 
Achilles C3 – Phoenix C3 
TOP D1 – Achilles D1 
Valto D3 – Achilles D2 
Achilles D3 – KVS/Maritiem D3 
Achilles E1 – Weidevogels E1 
Achilles E2 – ALO E1 
ALO F1 – Achilles F1 
Achilles F2 – Die Haghe F2 
 

Za 15.30 uur 
Za 14.00 uur 
Za 12.30 uur 
Za 17.00 uur 
Zo  12.30 uur 
Za 10.00 uur 
Za 14.00 uur 
Za 12.25 uur 
Zo 12.30 uur 
Za 11.00 uur 
Za 14.30 uur 
Za 12.00 uur 
Za 11.45 uur 
Za 11.00 uur 
Wo 19.15 uur 
Za 10.00 uur 
Za 14.15 uur 
Za 11.15 uur 
Za 10.00 uur 
Za 12.45 uur 
Za 09.00 uur 
Za 09.00 uur 
Za 09.00 uur 
Za 11.00 uur 
Za 09.00 uur 
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