
 

81e jaargang nr. 11 31 oktober 2018



 2 
 

 
Redactie “Leeuwenkrabbels” 
 Redacteur: 
  Bart Kasten 
  Tel: 06-28706955 
  e-mail: bart.kasten@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 
  Wibout van der Weide 
  e-mail: jsc@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: 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 
 Claudia Hollander 
 Tel: 06-24809068 
 e-mail: claudia.hollander@hkvachilles.nl  
Voorzitter TC 
 Frank Baars 
 Tel: 06-24670114 
 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 
 Katrien Volleman 
 e-mail: sponsoring@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Tennis 
 Arthur de Groot 
 e-mail: tennisinfo@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Clubtenue 
 Kyra Pijlman 
 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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Gezocht; Hoofdredacteur
**********************

Nou, die titel laat geen ruimte voor vraagtekens denk ik. Ik heb officieel mijn ontslag 
ingediend  bij  ons  bestuur  als  Hoofdredacteur  van  ons  mooie  clubblad,  de 
Leeuwenkrabbels.  Gezien  mijn  opzegtermijn  van  een  aantal  maanden,  inclusief  een  heel  zaalseizoen  en  een  half  
veldseizoen, zal ik mijn functie als Hoofdredacteur vanaf het nieuwe seizoen overdragen aan een nieuwe enthousiaste  
redacteur. Wie dat gaat worden, dat merken we vanzelf wel.

Klinkt heftig allemaal, maar ik zal het niet groter maken dan het is. Na vijf jaar hoofdredacteurschap met veel mooie  
momenten en onderwerpen om over te schrijven, merk ik aan mijzelf dat de koek echt een beetje op is en dat het goed 
zou zijn voor Achilles als er een nieuwe redacteur komt. Ik merk de laatste maanden aan mijzelf dat het steeds meer  
moeite begint te kosten om leuke en goede stukken te produceren. En zodra een redacteur of columnist moeite moet  
gaan doen om woorden op papier te krijgen denk ik dat het goed is om het stokje over te dragen aan iemand die met  
frisse en nieuwe energie stukken kan gaan schrijven voor ons mooie clubblad.

De laatste jaren heb ik binnen Achilles van dichtbij prachtige dingen mee mogen maken, 
waar ik een mooi artikel aan heb mogen wijden. Een van de mooiste zaken waar ik over  
heb mogen schrijven zijn alle grootse sportieve prestaties die de afgelopen jaren geleverd 
zijn. Van de kampioenschappen van ons Vlaggenschip en de uiteindelijke promotie naar de 
Overgangsklasse, tot de Nederlandse titel op het veld van onze C-Jeugd een aantal jaar  
geleden. Het was stuk voor stuk een feest om over te mogen schrijven.
Of wat te denken van de prachtige Run For Iris die jaar in jaar uit het kippenvel op ieders 
armen deed verschijnen.  Geweldig  om mee te  mogen maken en geweldig  om over te 
schrijven.
En natuurlijk niet te vergeten de samensmelting tussen Ready en Achilles.  Een van de 
meest lastige maar ook meest inspirerende periode in onze geschiedenis, die er in mijn ogen uiteindelijk voor heeft  
gezorgd dat we als vereniging nu als enige in de regio groeien in plaats van krimpen. Iets om met alle kleuren binnen  
onze vereniging trots op te zijn en een enorm inspirerende periode om over te mogen schrijven als redacteur.

Het was niet altijd makkelijk om iets leuks te schrijven. En ik heb zelfs een paar keer gevraagd aan Olga of ik alsjeblieft  
een kopie mocht plaatsen van het artikel van de week ervoor. En dan kreeg ik altijd direct een mailtje terug met heel  
kort een opmerking als; “je denkt toch niet dat je daar mee weg komt he..?!”. Bruggetje naar mijn dankbaarheid voor  
haar hulp al die jaren is dan ook snel gemaakt. Want als er iemand is die ik dan toch wil bedanken, dan is het wel die  
rots in de branding, die er eigenhandig week in week uit voor zorgt dat wij een leuk en leesbaar krantje krijgen. Allemaal  
als vrijwilliger, gewoon uit liefde voor onze mooie vereniging. Zelfs in de periode dat zij in het ziekenhuis lag vanwege  
haar hart, kreeg ze het nog voor elkaar om een krantje te produceren. En dat allemaal om er voor te zorgen dat ik het  
krantje niet zelfs hoefde te maken.
Lieve Olga, dankjewel voor de geweldige steun de afgelopen jaren. Zonder jou, had ik het echt geen jaren vol kunnen 
houden.

Vanaf nu hebben wij dus een vacature open staan. Gezocht; enthousiaste Achilliaan, m/v, met Achilles-hart op de 
juiste plaats die iedere week een leuk stuk wil schrijven of er voor wil zorgen dat er een leuk stuk geschreven wordt.  
Heb je interesse? Mail dan eventjes naar bestuur@hkvachilles.nl óf spreek me eventjes aan op het veld. Mocht je niet 
weten wie ik ben? Ik loop tegenwoordig met elf blauwe bidons rond als ons 3e moet spelen. En zie je me niet lopen 
met blauwe bidons? Dan zit ik in de dug-out ons team naar de overwinning te schreeuwen. Ik hoor je graag!

Tot volgende week!

Groeten,
Bart
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Van het Bestuur
**************

Een nieuwe datum voor het 2e deel  van de JAV is  noodzakelijk,  omdat op 5  
oktober het quorum niet werd gehaald (slechts 34 leden aanwezig, waar 56 vereist is). Voor deze JAV is geen quorum 
vereist, maar het zou te betreuren zijn, indien dat voor u aanleiding is om niet te komen, daarom

SAVE THE NEW DATE

Het  2e  deel  van  de  96e  Jaarlijkse  Algemene  Vergadering,  waarin  we 
terugkijken op het seizoen 2017-2018, zal plaatsvinden op

VRIJDAG 16 november 2018
aanvang 20.00 uur
in De Vlonder

Arthur Bolder
secretaris

Presentatie 1e boek Haagse Korfbalhistorie
*************************************

Het is zover. Zaterdag 3 november a.s. presenteren wij het 1e boek over de Haagse Korfbalhistorie tijdens de Haagse 
Korfbaldagen in de Sportcampus Zuiderpark. 

Er  zullen  bij  alle  verenigingen,  ook  uit  de  regio,  (oud)leden  zijn  die  in  Den  Haag  wonen,  hebben  gewoond  of 
gekorfbald. Ook die zouden we graag willen bereiken en uitnodigen.
Wilt u deze uitnodiging ook op uw website of nieuwsbrief plaatsen? Bij voorbaat dank.

Bijgaand de uitnodiging met meer informatie.

Met vriendelijke groet,

Chris Willemsen (uitgever Nederlands Sportboeken Club)
Ton van Rijswijk (oud korfbaljournalist)
Rob Blokpoel (mede initiatiefnemer)

Voorstelronde stagiaires:
*********************

Ook dit  jaar  hebben we bij  Achilles  weer de  beschikking over 5 stagiaires.  Zij  zijn  inmiddels  al  begonnen bij  de 
verschillende teams. Wellicht dat u de rode truien al had herkend.
Gedurende het seizoen worden de stagiaires begeleid door Wibout samen met de TC. 
Hieronder stellen ze zich aan u voor.

Quincy:
Hallo ik ben Quincy Smit 16 jaar oud. ik speel zelf ook op Achilles in de A2. Ik ben te herkennen aan mijn rode trui net  
zoals de andere die stage lopen op Achilles.
Ik loop hier stage voor mijn opleiding (ROC Mondriaan lifestyle sport en bewegen) wat ik hier wil bereiken is dat de 
kinderen die ik training geef in de loop van het jaar beter worden en vooral plezier hebben. Ik geef op het veld training 
aan de f wolven en de e4 dit doe ik op dinsdag van 6 tot 7 en op donderdag van half 7 tot half 8.

Sterre:
hoi,
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Mijn naam is Sterre, 16 jaar en ik speel in de A1 bij Achilles.  Ik speel al 12 jaar bij Achilles en dit is m'n tweede jaar als 
trainster  van de  E2.  Dit  jaar  moet  ik  voor mijn opleiding  een jaar  stage lopen bij  een vereniging,  dat  is  Achilles  
geworden. ik loop stage voor het ROC Mondriaan, ik hoop dit jaar te leren hoe ik het beste om kan gaan met de 
kinderen. 
Ik ben aanwezig op dinsdag: van 6 tot 9 uur en op donderdag van half 6 tot kwart voor 9.

Lucas:
hallo mensen, 
Ik ben Lucas, 16 jaar jong en ik speel in de B1 van Achilles, ik speel nu 5 jaar op Achilles en  hiervoor zat ik bij Ready. 
Dit is het eerste jaar dat ik trainer van een team ben (De Wolven). Ik vind het tot nu toe heel erg leuk om te doen. Je  
kan me herkennen aan me rode Mondriaan trui en me knappe gezicht :). 
Ik ben op Achilles op Dinsdag: van half 6 tot half 9, donderdag van half 6 tot half 8 en op vrijdag van kwart voor 6 tot  
half 9.

Nikki:
Hallo! 
Mijn naam is Nikki van der Zee en ik ben 17 jaar oud.
Ik kom vanuit het ROC Mondriaan dit jaar stage lopen bij jullie op de vereniging. Ik ga de F Beren en Wolven training 
geven en dat vind ik echt super leuk!  Ik korfbal zelf bij HVK/ Ons Eibernest in de A1(even goede vrienden, toch?)

Thimo:
Hoi allemaal, 
Ik ben Thimo, ik ben 17 jaar oud en zit op de opleiding sport en bewegen op het ROC Mondriaan, daarom loop ik  
stage bij Achilles. Zelf ben ik een handballer op het hoogste niveau van Nederland dus weet ik alles over gooien en  
vangen. Je kunt mij herkennen aan mijn ROC Mondriaan kleding en mijn sportieve uitstraling.

Vlnr: Sterre, Lucas, Nikki, Thimo
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Avondje zwoegen op spelregelbewijs
********************************

Gisteren hebben we mogen aanschouwen hoe onze jeugd van de A en het 8 e met de examens van het verplichte 
spelregelbewijs omging. Wat een enthousiasme! Af en toe vlogen de “potverdikkies” en de “YESSSSSS!!!!-en” om de 
oren, maar uiteindelijk mogen we spreken van een, let wel, ‘geslaagde’ avond. 
Geslaagd zijn: Robbin Noorlander, Romy van Vianen, Zoë Muller, Luca Ling, Nova Lek, Kaj Labordus, Rosanna van 
Kester,  Lars  Hogewoning  en  Zohier  Belarbi.  Marlou  de  Reu  wist  ondanks  haar  foutloze  examen,  toch  het  
spelregelbewijs mis te lopen. Gelukkig hebben we het bewijs nog, dus dat spelregelbewijs zal snel volgen! Cino Koene,  
Stef van de Brand en Noah de Jong hadden een vrije avond, want zij wisten het bewijs vlak voor de avond nog binnen  
te slepen.

Allen gefeliciteerd! En dat de rest jullie snel mag volgen!

Namens de Commissie Wedstrijdzaken,
Marinus en Sten

Beste verenigingen in de omgeving,

Op vrijdagavond 2 en zaterdagavond 3 november is weer het jaarlijkse FKS (Fortuna Korfbal Spektakel).
Komen jullie ook kijken hoe onder andere Europees kampioenen Daan Preuninger, Fleur Hoek, Jessica Lokhorst maar  
ook Laurens Leeuwenhoek, Suzanne Struik, Olav van Wijngaarden en Marloes Frieswijk in actie komen?

Het programma

Vrijdag 2 november:
19:30 uur AKC Blauw Wit 2 – DeetosSnel 2
21:15 uur Fortuna/Delta Logistiek 2 – PKC/SWKGroep 2
Zaterdag 3 november:
18:00 uur Presentatie Fortuna/Delta Logistiek selectie
19:00 uur Kleine finale
21:00 uur Finale 21e editie FKS
Aansluitend: Feest in de kantine

Voor meer informatie : https://www.fortuna-korfbal.nl/voorbeschouwing-fks-2018/ 

Namens de organisatie van het FKS,
Inge Stollman
oefenwedstrijdenjeugd@fortuna-korfbal.nl
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Activiteiten Agenda Senioren

19-10
27-10
03-11

Klaverjassen
Oktoberfest
Kantine verhuurd 10.30 – 
13.30 uur

16-11
20-11

23-11
21-12

JAV 2
16.00  –  20.00  kantine 
verhuurd
Klaverjassen
Klaverjassen

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

Achilles – Phoenix 13-16
Achilles 2 – Dalto/Klaverblad Verzekeringen 3 14-10
Achilles 3 – Excelsior 3 11-5
HKV/Ons Eibernest 4 – Achilles 4 9-14
Weidevogels 4 – Achilles 5 20-7
Atlantis 3 – Achilles 6 7-19
Achilles 7 was vrij
Achilles 8 was vrij
Achilles 9 was vrij

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

Uitslagen poule Achilles 1:
Achilles – Phoenix 13-16
GKV – Ijsselvogels 12-15
Excelsior – Maasluis 17-14
Korbis – ONDO 16-21

Stand poule Achilles 1:
Goals Goals PT in

Team GS WN GL VL PT VR TG DS Mind
Excelsior 8 8 0 0 16 156 104 52 0
Phoenix 8 6 1 1 13 123 106 17 0
Achilles                          8            5            0         3          10        124          90          34              0  
GKV 8 3 1 4 7 110 128 -18 0
Korbis 8 3 0 5 6 125 143 -18 0
ONDO 8 2 1 5 5 140 154 -14 0
IJsselvogels 8 2 0 6 4 99 127 -28 0
Maassluis 8 1 1 6 3 112 137 -25 0
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Wedstrijdverslagen
*****************

wedstrijdverslagen mailen naar:
ovreijn@hotmail.com

website@hkvachilles.nl

Achilles 3 – Excelsior 3
De laatste veldwedstrijd voordat de zaal van start gaat is voor Achilles 3 een hele belangrijke. Niet alleen kunnen we het 
gat met een concurrent vergroten, we kunnen ook de ‘’Gouwe Eikel’’ (ook wel Herbstmeister genoemd) pakken. 
Het was guur, nat en ijzig koud, een voorbode voor een lastige wedstrijd.  En dat werd het ook. Niet zozeer door een  
gedreven tegenstander, maar meer door ons eigen toedoen. Er werd genoeg geschoten, er werden fantastische aanvallen  
opgezet, het tempo was aardig op niveau, toffe individuele acties gecreëerd en er werd goed verdedigd. Waar ging het  
dan mis? Vooral de afronding liet te wensen over, ik heb zeker 50 schoten geteld die een puppilenkorf ook niet zouden 
halen. Laten we het houden op koude polsen en een gladde bal.
Als coach wil je graag dat je ploeg het niveau haalt wat er op de trainingen word geëtaleerd. Je gaat wat aanwijzingen  
geven, gaat wat schreeuwen, laat mensen warmlopen om de druk op te voeren. Het enige wat je niet kan doen is de bal  
door de korf gooien, dat is voor Bart en ondergetekende nog wel is lastig. Uiteindelijk is de overwinning nooit in gevaar  
gekomen, daar was het verschil in kracht en snelheid te groot voor. Uitslag 11-5
Met  de  punten  in  de  zak  en  de  ‘’Gouwe  Eikel  ‘’  op  de  schoorsteenmantel  gaan  we  vol 
vertrouwen de zaalcompetitie in. Ik denk dat, als de neuzen dezelfde richting op staan, we hoge 
ogen kunnen gaan gooien in de zaal. De ploeg straalt uit dat er in Den Haag voor niemand iets  
te halen is en in de uitwedstrijden zijn we ‘’gewoon’’ de baas!
Ik kijk er naar uit. Hoop jullie allemaal te verwelkomen langs de lijn!
PS: scheidsrechter ontzettend bedankt, je hebt het fantastisch gedaan. Supporters en reserves, 
jullie zijn toppers.

Groetjes Bart & Bas

Atlantis 3 - Achilles 6                                7-19  
Vrij onverwachts ging Team 6 midweeks op bezoek in Mijdrecht om tegen naaste achtervolger Atlantis 3 te spelen.  
Shirley-aanvoerdster-ben-je-24-uur-per-dag-zeven-dagen-in-de-week-365-dagen-per-jaar-waar-ook-ter-wereld-wereld 
concludeerde vanaf de hangmat in de Dominicaanse Republiek tussen de Cuba Libres door dat we zaterdag te weinig  
mensen zouden hebben voor het treffen tegen de nummer 2 uit Mijdrecht. En probeer maar eens animo te vinden om 
daar naar toe te moeten als het niet met je eigen ploeg is. Na ampel beraad werd besloten om woensdag de topper al te  
spelen. Het weer wordt er immers ook niet beter op nu de zomer echt voorbij is. Renske en Koos hadden nog nooit  
van  Mijdrecht  gehoord  en  hadden  geen  idee  waar  ze  aan  begonnen.  Toch  top  dat  jullie  mee  waren.  Koos  had 
beredeneerd dat Mijdrecht bij Dordrecht moest liggen, ergens links of rechts na de Drechttunnel. Maar dat klopt dus  
niet.  Mijdrecht.  Het  bekendste wat  Mijdrecht  heeft  voortgebracht  is  Jeroen Post.  Nee,  dit  heeft  niets  met Tjitses  
werkgever te maken, maar Post was VJ bij TMF. Voor de millennials: dit keek je vroeger i.p.v. Enzo Knol enzo. Hij had 
ooit een rolletje in GTST en was onlangs te zien in Adam Zkt. Eva vips. Nou dan weet je het wel. Wat je allemaal niet  
doet om niet in Mijdrecht te hoeven zijn. Maar goed. Shirley en Marieke kwamen jetlagged uit het vliegtuig gerold en  
dat was ze aan te zien. Shirley was nog vol van haar veroveringen. Yhoeri wilde in eerste instantie alles weten van hoe 
ze dan wel niet was vreemdgegaan, maar krabbelde toch een beetje terug nadat hij begreep wat Marieke op de gedeelde  
hotelkamer allemaal niet had moeten doorstaan terwijl ze zelf een boekje probeerde te lezen. Mieke, Alex, Daan, Tristan 
en Mathijs waren om diverse redenen niet aanwezig. 
Toen we rond een uur of 20 aan kwamen werd er al indrukwekkend actief ingeschoten door Atlantis 3 dat vervolgens  
één van de kleedkamers op het mooie complex met heerlijke 40x20 velden opzocht om het tactisch plan door te nemen  
over hoe Team 6 te bestrijden. In het begin moest er hard gewerkt worden voor een goal. Eén van de vakken had 
moeite om een goede rebound neer te zetten (we noemen geen namen (het vak van Yhoeri)), maar toen daar ook de  
ballen vielen en er tevens vrij strak verdedigd werd was er plots een gat van vier punten in Haags voordeel. Vijf minuten 
voor de rust vroeg Atlantis een heerlijke time out aan en dit werd gehonoreerd door de scheids (de meesten onder ons  
waren verbaasd dat we dat doen op dit niveau. What's next, dat je 8 mensen mag doorwisselen?) De time out kwam 
uiterst gelegen omdat ‘het oude vlees’ van Team 6 wel toe was aan een adempauze. Wat de coach van Atlantis precies  
gezegd heeft weten we niet, maar het leverde ons direct twee goals op. Ook Atlantis trof nog een keertje doel dus  
gingen we met 3-8 aan de thee. Nou ja, thee. We deelden de bidon van Shirley wat wel een zeker risico was gezien ze  
wisselende contacten die ze had opgedaan. In de tweede helft liepen we netjes uit naar 13-3 en was de wedstrijd wel  
gespeeld. M-eikel Matla had nog wel even zin en voerde de score met wat ego-werk nog wat op. “Als je ze erin gooit,  
dan maakt het toch niet uit”, diende hij de criticasters van repliek en dat is een waarheid als een koe. Eindstand 19-7  
omdat Shirley weigerde een stip te verzilveren en verzuimde de 20 aan te tikken. En zo konden we met een gerust hart  
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en twee punten op zak, genieten van een biertje van Shirley. Met alleen een lelijke puntendeling bij Crescendo ligt Team 
6 aardig op koers voor de titel. We doen nu even een zaalpauze om te kijken wat daar te halen valt!

Groeten,
Erwin
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Wat was
********

Achilles A1 – Valto A1 13-8
Achilles A2 – KVS/Maritiem A2 11-6
Groen Geel C1 – Achilles C1 21-4
Overige ploegen waren vrij!
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen

AGENDA:
26-10 Halloween

30.11 Sinterklaas
23-12 Kerstdiner

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

Deze week maar 1 jarige. Het is Maco Bijlstra, hij wordt 31 oktober 12 jaar.
Van harte gefeliciteerd!!

Deze 5 bikkels (van Achilles Leeuwen en Wolven) mochten vandaag oplopen met het eerste. En daarna heel hard 
juichen om hun favorieten aan te moedigen!
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CR- Nieuws
***********

CR activiteiten
In dit artikel brengen wij alle evenementen van de CR naar buiten. We hebben tijdens het  
korfbalseizoen ‘18/’19 een aantal leuke evenementen gepland waar jullie zeker weten bij willen zijn! We hebben al twee 
topfeesten er op zitten en daar willen we jullie voor bedanken. 
In de maand November kunnen jullie de pubquiz verwachten, deze vindt plaats op de 23e. Het zal een avond worden  
vol gezelligheid en competitie, geef jouw team (max 7 personen) op zodat jullie mee kunnen doen voor de winst. 
Stuur een mail naar: Lena--@live.nl
We weten ook dat jullie met smacht zitten te wachten op weer een knalfuif dus hebben we op zaterdag12 januari het  
sinterkerst en nieuwfeest om alle feestdagen met zijn allen te vieren, dat kan alleen maar gezellig worden dus zet het  
alvast in je agenda.
Op vrijdag 8 februari organiseren we een ladiesnight voor alle prachtige vrouwen van Achilles.  Heb je zin om een 
avondje volledig in de watten te worden gelegd? Hou de site dan in de gaten voor verdere informatie!
Voor de “van Gerwens” onder ons is het handig om vrijdag 1 maart vrij te houden, dan staat het darttoernooi op de  
planning. Ga jij met je partner voor goud? Ga je de komende maanden dan maar alvast voorbereiden. 
Als  laatst  sluiten we dit  jaar  weer af  met het CR-kamp.  Jaar  in  jaar  uit  een succes en dit  jaar  gaan we het  weer  
overtreffen. We kunnen er nog niet al te veel over kwijt maar de data is al wel bekend, het kamp is namelijk van 22 t/m  
24 juni. Be there or be square.

Alle data op een rijtje:
 Vrijdag 23 november: Pubquiz
 Zaterdag 12 januari: Sinterkerst en nieuwfeest
 Vrijdag 8 februari: Ladiesnight
 Vrijdag 1 maart: Darttoernooi
 Weekend van 22 t/m 24 juni: CR-kamp

Klaverjassen
De volgende klaverjas is op 23 november.
Aanmelden via mail: ovreijn@hotmail.com of tel: 070-3251134 of via de 
inschrijflijst die aan de klapdeur in de kantine hangt.

Olga
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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

Aangenomen als lid: Kjeld Verboom (Achilleslidnr. 2463)

Olga
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Pensionadapower Bosiefje
***********************

PIET
Volgens mij hebben we het dit jaar nog niet over Piet gehad en dan bedoel ik  
Zwarte Piet of als U wilt Pietermanknecht.
Stop, kijk uit wat je zegt want je wordt direct weggezet als racist dus geen Pietermanknecht maar Pietermanmedewerker
Zo rond eind april  begin mei  dit  jaar  begonnen de zeurpieten weer te  zwartepieten,  wat overigens  een heel  leuk 
kaartspel is, want het blijven zeurkousen en weten niet van ophouden.
Ik weet niet zeker of het zwarte piet spel nog bestaat maar het zal wel niet want dit spel  
is zwaar racistisch  en ook sjors en Jimmy een veel gelezen kinderstrip in mijn tijd is in 
de ban gedaan.
Onze oosterburen doen dit slimmer want daar heet het ,, Schwarze Peter ,,   dus zijn ze 
daar van het zwarte piet gezeik af
Je  wordt  er  depressief  van  als  je  al  die  discussies  volgt  en  er  in  mee  gaat  
roetpieten,regenboogpieten vlekpieten etc.
Wat kan je nog wel en wat kan je niet zeggen zonder een bevolkingsgroep te kwetsen
Nu is kwetsen zeer arbitrair want de een is gevoeliger voor een bepaalde kwestie dan de 
ander.
Zo zeg ik tegen mijn rooie buurman als hij de vuilniszak te vroeg buiten zet ,he rooie 
kontaap,, wat doe je nu  waarop hij repliceert hou je erbuiten gebrilde tuinekster waarna we lachend uit elkaar gaan en 
de zaak geklaard is.
Het woord discriminatie wordt te pas en te onpas gebruikt en dekt meestal niet de lading waarvoor het bedoelt is.
Wat was vroeger een negerzoen lekker om van te snoepen ,  nu heten ze zoenen en zijn bruin gebleven door de  
chocolade maar nog steeds even lekker de wiite variant bestaat ook en dit mag wel.
Mag je bij de bakker om 4 moorkoppen vragen  wat zwaar racistisch is of is chocobol beter en dan te bedenken dat 
deze nog gevuld met roomwitte slagroom zijn een voorbeeld van de blanke overheersing.
Bij dezelfde bakker een half wit en een half donkerbruin bestellen kan dit wel of moet dit worden ,, mag ik van U dat  
gender neutraal brood en dan aanwijzen wat je bedoelt.
Hoe doe ik dat bij de melkboer , zijn die er nog ? ,  met een pak blanke vla en een pak bruine vla ?
Gelukkig halen we dit in de supermarkt dus pak je het uit de koeling en gooi je het in je karretje zonder het te hoeven  
benoemen.
Wie weet nog de ophef een jaar geleden van het kinderfeest waar  men verkleed kwam als cowboy en indiaan wat uit 
den boze was , hoe verzin je het.
Wie haalt het nog in zijn hoofd om het over Eskimo's te hebben want dan ben je toch een racist in optima forma.
Het zijn de zeurpieten, beroepszeurkousen die van betoging naar betoging treken onder het motto het maakt niet uit  
waarover het gaat als we er  maar over kunnen zeuren. 
Ik heb geleerd om rekening te houden met minderheden zo goed en zo kwaad als het kan maar moet constateren dat  
het meestal de minderheid is die de meerderheid gijzelt en zijn wil oplegt om de troefkaart van racisme te trekken.
Een stel stoere friezen , het gezeik uit de randstad  en grachtengordel beu , hielden een paar bussen met zeurpieten 
tegen om het kinderfeest in Dokkum dat eraan kwam niet te verstieren.
Ik weet wel dat we recht hebben om te demonstreren maar ook de plicht en een dosis gezond verstand van beide zijden  
om dit protest op dit moment en dit tijdstip  achterwegen te laten.
De friezen hebben de geuzenaam van blokkeerfriezen gekregen en zeer terrecht.
Nu zal ik U voorspellen dat BLOKKEERFRIEZEN  het woord va het jaar 2018 wordt terwijl 2018 nog niet afgelopen 
is maar hier gaat niemand overheen.
A propos JODENKOEKEN staan nog in alle schappen van de grootgrutters en zover ik weet geen enkel protest of zal  
het ze jeuken hoe je die koeken noemt , ik bedoel maar.......

de groetjes van
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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