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Aanstaande zaterdag; DE DERBY!!!
********************************
Vorige week schreef ik over de poule van ons Vlaggenschip. In mijn voorspelling
had ik het over de tweedeling van Overgangsklasse D, waarin vier ploegen tegen
degradatie gaan strijden en vier ploegen mee gaan doen om het kampioenschap. Afgelopen weekend won de door mij
voorspelde top vier allemaal hun openingswedstrijd, maar de verschillen waren in de meeste gevallen niet heel groot. Zo
verloor VEO wel haar wedstrijd van Fiks maar kwam Fiks pas in de laatste minuten los van VEO. Of wat te denken
van ons eigen Vlaggenschip, dat het veld-Hoofdklasser Sporting Delta heel lastig heeft gemaakt. Eigenlijk de enige
ploeg die écht afgetekend won, is Swift uit Middelburg. Zij wonnen op bezoek bij Futura met 17-31 en lijken daarmee
hun intenties voor dit zaalseizoen nogmaals duidelijk te maken. Futura is aanstaande zaterdag voor ons Vlaggenschip de
eerste tegenstander “onderin” waar de punten tegen gepakt moeten worden.
Aanstaande zaterdag dus, Achilles tegen Futura. Het Pomonaplein tegen Het Stokroosveld. Een echte buren derby dus.
En dat zal er hoogstwaarschijnlijk voor zorgen dat Zuiderpark aanstaande zaterdag vol zal zitten. Zit Vakkie-A al weer
klaar? Want dat het een belangrijke wedstrijd is moge duidelijk zijn! Alle steun is nodig, alle aanmoediging is welkom.
En daarvoor spelen de reserves van beide clubs tegen elkaar en speelt Achilles 3 tegen ONDO uit Middelburg. Dus,
voor nu heel kort maar krachtig;
KOMT ALLEN AANSTAANDE ZATERDAG NAAR DE CAMPUS!
14:30 uur:
15:40 uur:
17:00 uur:

Achilles 3 – ONDO 2
Achilles 2 – Futura 2
Achilles 1 – Futura 1

Tot zaterdag allemaal!!
Groeten,
Bart
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Van de redactie
**************
De donkere dagen staan weer voor de deur en dat wil zeggen dat ook het laatste
krantje van 2018 er aan komt. Het kerstnummer en tevens het laatste krantje van dit
jaar zal uitkomen op woensdag 12 december. De kopij voor dit krantje
(inclusief wedstrijdprogramma van 15 en 16, 22 december en 5 januari)
moeten op maandag 10 december vóór 12:00 uur bij Olga ingeleverd worden.
Het eerste krantje van 2019 zal uitkomen woensdag 9 januari. De kopij van dit
krantje moet op maandag 7 januari vóór 12 uur bij Olga ingeleverd worden.
Dit is inclusief het wedstrijd programma van 12 en 13 januari.
Namens de redactie,
Bart Kasten
TC
***
Nieuwe staf A1 bekend
********************
TopC kan melden dat Dennis Brusse en Frank Baars bereid zijn gevonden om de A1 tot de einde van het seizoen
onder hun hoede nemen.
Marieke van Maldegem is eveneens ingestapt en zal ploeg en staf zo goed mogelijk ondersteunen in haar rol als
teambegeleider.
Simon Pot blijft de prestaties en ontwikkelingen van de A1 op film vastleggen.
Met deze nieuwe staf verwacht TopC dat de A-selectie de uitdagingen die komen het hoofd kan bieden. Brusse en
Baars staan met de ploeg voor een zware klus, met bovendien een korte aanlooptijd, want zaterdag 24 november start
de zaalcompetitie met de derby tegen Eibernest A1.
TopC wenst staf en A-selectie een goed vervolg van het seizoen.
Trainingsschema zaal
*******************
Team
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Recr
A1
A2

Dag
di
do
di
do
ma
do
wo
ma
wo
wo
wo
wo
vr
vr
di
do
di
do

Tijd
21.00 – 22.30
21.00 – 22.30
21.00 – 22.30
21.00 – 22.30
21.00 – 22.30
19.30 – 21.00
21.00 – 22.00
21.00 – 22.00
20.00 – 21.00
21.00 – 22.00
21.00 – 22.00
21.00 – 22.00
20.00 – 21.00
20.00 – 21.00
19.30 – 21.00
19.30 – 21.00
20.00 – 21.00
18.00 – 19.30

Zaal
SCZ BS A
SCZ BS A
SCZ BS A
SCZ BS A
SCZ BS B
SCZ BS A
SCZ TS
SCZ BS B
SCZ TS
SCZ TS
SCZ TS
SCZ TS
SCZ BS A
SCZ BS A
SCZ BS A
SCZ BS A
SCZ BS A
SCZ BS A

Trainer
Ton
Ton
Rob, Martin
Rob, Martin
Bas, Bart
Bas, Bart

TopC
TopC
Sander S., Alana
Sander S., Alana
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A3

ma
wo
A4
ma
vr
B1
di
do
B2
ma
di
C1
ma
do
C2
di
vr
D1
wo
do
D2
wo
vr
D3
ma
do
E1
di
wo
E2
di
wo
E3
ma
wo
E4
wo
vr
F1
di
do
F2
di
vr
F3
di
vr
F4
di
vr
Kangoe za

20.00 – 21.00
20.00 – 21.00
20.00 – 21.00
20.00 – 21.00
19.00 – 20.00
18.00 – 19.30
19.00 – 20.00
18.30 – 19.30
19.00 – 20.00
18.00 – 19.00
18.00 – 19.00
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00
19.00 – 20.00
19.00 – 20.00
19.00 – 20.00
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00
18.00 – 19.00
18.00 – 19.00
18.00 – 19.00
18.00 – 19.00
18.00 – 19.00
18.00 – 19.00
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00
18.00 – 19.00
18.00 – 19.00
18.00 – 19.00
18.00 – 19.00
18.00 – 19.00
18.00 – 19.00
18.00 – 19.00
18.00 – 19.00
10.00 – 11.00

SCZ BS B
SCZ TS
SCZ BS B
Robbie, Remko
SCZ BS A
Robbie, Remko
SCZ BS A
Lars, Merel, Steven
SCZ BS A
Lars, Merel, Steven
SCZ BS B
Joel, Mark, Jamie
SCZ BS A
Joel, Mark, Jamie
SCZ BS B
Jordy, Pepijn, Anne
SCZ Gymzaal C Jordy, Pepijn, Anne
SCZ Gymzaal D Julian, Zohier, Nicky
SCZ BS A
Julian, Zohier, Nicky
SCZ TS
Koos, Rick
SCZ Gymzaal C Koos, Rick
SCZ TS
Nikki, Wim
SCZ BS A
Nikki, Wim
SCZ BS B
Niek, Annelotte
SCZ Gymzaal D Niek, Annelotte
SCZ Gymzaal C Arjen, Danique
SCZ TS
Arjen, Danique
SCZ Gymzaal C Sterre, Nova, Linda
SCZ TS
Sterre, Nova, Linda
SCZ BS B
Simon
SCZ TS
Simon
SCZ TS
Eva, Stef, Floris
SCZ BS B
Eva, Stef, Floris
SCZ BS A
Segbroek Klaverstraat
SCZ BS A
SCZ BS A
SCZ BS A
SCZ BS A
SCZ BS A
SCZ BS A
SCZ Gymzaal C
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Activiteiten Agenda Senioren
21-12
??????

Klaverjassen
Pubquiz

12-01
08-02
01-03
22/24-06

Sinterkerst en nieuwfeest
Ladiesnight
Darttoernooi
CR kamp

Uitslagen afgelopen weekenden
****************************
Sporting Delta – Achilles
TOP 3 – Achilles 2
Rapid 2 – Achilles 3
Achilles 4 – Rohda 4
Achilles 5 – DES 4
Achilles 6 – KVS/Maritiem 6
KOAG 5 – Achilles 7
Achilles 8 was vrij
Movado 5 – Achilles 9

25-21
13-17
15-12
14-13
13-13
20-12
14-10

Stand Achilles 1
**************
Uitslagen poule Achilles 1:
Sporting Delta – Achilles
Futura – Swift
Fiks – VEO
KVS/Maritiem – Oranje Wit

25-21
17-31
21-17
19-21

Stand poule Achilles 1:
Team
Swift
Sporting Delta
Fiks
Oranje Wit
KVS/Maritiem
Achilles
VEO
Futura

GS
1
1
1
1
1
1
1
1

PT WN VL
1
0 0
1
0 0
1
0 0
1
0 0
0
0 1
0
0 1
0
0 1
0
0 1

GL
2
2
2
2
0
0
0
0

Goals Goals
VR TG
31
17
25
21
21
17
21
19
19
21
21
25
17
21
17
31
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DS
14
4
4
2
-2
-4
-4
-14

PT in
Mind
0
0
0
0
0
0
0
0

Wedstrijdverslagen
*****************
wedstrijdverslagen mailen naar:
ovreijn@hotmail.com
website@hkvachilles.nl
TOP 3 – Achilles 2
Op zaterdag 24 november moesten we met het 2e al vroeg verzamelen om 11:00 voor wat een LANGE dag zou
worden. De reis werd ingezet naar Arnemuiden (Zeeland) daar aangekomen waren het de trainers die iets later
binnendruppelde ze waren zoals Rob heeft gezegd langs de KLOK geweest...(heel bekend). We hadden genoeg tijd om
ons voor te bereiden en na goede trainingen van de week wisten we dat we scherp moesten beginnen want Top 3 is een
lastige ploeg op het veld in de 1e klasse thuis nog ongeslagen. Na goed inschieten en mijn laatste woorden voor de
wedstrijd begonnen we vol passie en fanatisme aan de wedstrijd. Het spel was goed zowel verdedigend als aanvallend
alleen de bal ging er nog niet zo makkelijk in met een stand van (Zeuven) 7 - 8 werd in de rust de kleedkamer
opgezocht. Na wat nieuwe afspraken en slimmigheidjes besproken te hebben begonnen we super goed aan de 2e helft.
Het hele team werkte super hard voor elkaar met beleving van de toch nog een paar meegereisde supporters (waarvoor
dank :) ) en de mensen vanaf de bank als in het veld. Dit toonde resultaat met o.a. goede acties van de DAMES die erg
belangrijk waren voor de acties goals steun en het meekrijgen van strafworpen of vrijeballen maakte we een gat. Het
harde werken en slim omgaan met de ballen resulteerde in een mooie 14 - 17 overwinning. Super gewerkt als team
iedereen zijn steentje bijgedragen, ik heb er een goed gevoel aan over gehouden!! na even rustig gedouched te hebben
hadden we nog alle tijd om naar het 1e in Dordrecht te gaan... dus dit betekende tussenstop in Rosada outlet te
Rozendaal waar nog even geshopt werd super idee. Dankjewel allen en Zaterdag staan we er weer en hopen op jullie
support.
Groetjes Il Capitano
Achilles 3 - Rapid 2
Vandaag was het de dag, de start van de zaalcompetitie. Na hard trainen met ze
alle en goede oefenwedstrijden was het nu tijd voor de eerste echte wedstrijd. 1
van de medekoplopers voor het kampioenschap.
Om 16.20 begonnen we met verzamelen voor het veld. Iedereen was netjes op tijd aanwezig en gemotiveerd om af te
reizen naar Haarlem.
Hier zal onze eerste competitie wedstrijd starten tegen Rapid 2.
De wedstrijd begon helaas met een achterstand. Wat snel terug kwam tot een gelijke stand.
Maar helaas bleef rapid de voorsprong behouden.
Van 2 punten naar 4 punten en van 4 punten naar 2 punten.
Helaas wisten wij deze wedstrijd niet de voorsprong te pakken. Maar bleven met ze alle knokken tot het einde. De
kopjes ging bleven omhoog en iedereen was gemotiveerd.
Helaas van de verloren punten maar hebben met ze alle gevochten.
Volgende week zullen we het opnieuw gaan proberen tegen ONDO uit Zeeland om 14.30 uur in het Zuiderpark.
Deze week gaan we weer hard trainen met zr alle om de punten in den haag te behouden.
Tot volgende week allemaal!
Kelly
Achilles 6 - KVS 6
20-12
Na een aantal weken rust en één baby verder stond de ouverture van zaalcompetitie op het programma. Hoewel hij
lekker thuis bij moeder aan de borst zat, werd Thijmen (zoon van Mathijs en Sophie; nogmaals gefeliciteerd!) voor de
wedstrijd in het zonnetje gezet. Hij kreeg een mand vol babyspul en een retro loopwagen. Hoewel retro is het apparaat
niet geheel ongevaarlijk. Tristan had het autootje meegenomen van zijn werkgever Blokker, maar was tijdens de testrit
in de winkel aangereden en loopt dientengevolge weer op krukken. Wellicht één van Alex z'n krukken want die heeft ie
niet meer nodig na z'n officiële rentree. Alex’ moeder was er ook. Die manifesteerde zich na afloop van de wedstrijd als
supporter van de week door voor de mannen een koud pilsje klaar te zetten voor na het douchen. Michael is ook uit de
running. Spijtig genoeg moeten we u melden dat hij voor lange niet kan spelen wegens een zware blessure. Hij heeft het
er erg moeilijk mee, maar put moed uit de verwachting dat zijn pink uiteindelijk uit zichzelf zal herstellen. Met behulp
van een spalkje. Dat dan weer wel. Yhoeri wilde vooraf weten of er naast de moeder van Alex nog meer gegadigden
waren om na de wedstrijd een biertje te drinken. Hoewel Alex’ moeder natuurlijk goed genoeg is voor Yhoeri. Maar
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goed. Het bleek dus dat krullenbol de moed aan het verzamelen was om toestemming te vragen aan zijn vriendin om
op pad te mogen en zocht naar ‘argumenten’. Aan het eind van de avond, rond een uur of half één, toen iedereen naar
huis was en Yhoeri “nog iemand thuis moest brengen”, stuurde hij een voiceberichtje in de groepsapp: “Ik ben
f#*&€@g ver weg van alles. 40 minuten fietsen”. Op dit moment weet niemand of het nog goed is gekomen met
Yhoeri. Of met z'n relatie. Maar allemaal bijzaak natuurlijk. Waar het om ging was de wedstrijd. KVS 6 kenden we nog
als de jeugdige ploeg van de veldcompetitie. Bij KVS werd een paar maanden terug eenvoudig gewonnen en toen
eenmaal 'het gaatje gemaakt was’ werd er andermaal een regelmatige overwinning geboekt. In verband met tijdnood, dat
krijg je als de aanvangstijd pas 20:45 is, werd er slechts 2x25 minuten gespeeld. Zo bleef de teller steken op 20-12 in het
voordeel van Team 6. Topper Koen floot overigens de wedstrijd. Hij moest eerst bij zijn eigen wedstrijd onverdiend
puntverlies accepteren om vervolgens z'n laatste adem te verspillen bij ons. Thanks Koen! Volgende week staat een
pittig potje tegen Fiks op het program.
De groeten,
Erwin
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WAPC Wat Was
**************
Achilles A1 – HKV/Ons Eibernest A1
Achilles A2 – Weidevogels A1
Achilles A3 – Avanti A4
KVS/Maritiem A3 – Achilles A4
Achilles B1 – Fortuna/Delta Log. B2
Achilles B2 – Valto B3
Avanti C1 – Achilles C1
Achilles C2 – Lynx C1
Achilles D1 – Die Haghe D1
TOP/SolarCompleet D5 – Achilles D2
Vaklto D4 – Achilles D3
Achilles E1 was vrij
Achilles E2 – Phoenix E4
Achilles E3 – Excelsior E3
Achilles E4 – Tempo E6
Meervogels/Fisica F1 – Achilles Tijgers
ALO F1 – Achilles Beren
Pernix F4 – Achilles Wolven
Achilles Leeuwen – Dubbel Zes F1

28-18
12-17
7-11
7-15
16-7
11-10
2-3
4-10
7-2

15-0
5-9
8-8

Zaterdag mochten de Beren hun eerste wedstrijd tegen Alo F1 spelen.
Met onze nieuwe superster Fabienne, die het super goed deed in haar allereerste wedstrijd, invallers Jarmo en Fiep
konden we de wedstrijd helaas niet winnen.
Alo schoot van ver en vaak raak.
Maar de Beren lieten zich niet kennen en bleven doorgaan met proberen de bal te onderscheppen en ook te scoren.
Volgende week zullen we het vast makkelijker hebben tegen een nieuwe tegenstander! En van de week gaan we weer
hard oefenen tijdens de trainingen.
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Wedstrijdverslagen WAPC
***********************
Wedstrijdverslagen mailen naar:
ovreijn@hotmail.com
website@hkvachilles.nl
Achilles A1 – HKV OE A1
Vandaag begon ons zaalseizoen met onze eerste wedstrijd in de Hoofdklasse en wel tegen de Eibers. Een wedstrijd die
op papier gewonnen moest worden, maar natuurlijk nooit onderschatten en het zijn de Eibers waarvan je weet dat ze er
altijd voor zullen knokken. De start van de wedstrijd was uitstekend vanaf onze kant, waar we gelijk de wedstrijd mee
hadden beslist. Binnen 10 minuten stonden we 9-2 voor en dat trokken we door naar de rust waar het 19-8 stond. Een
goede eerste helft met goed spel wat wij lieten zien. Hiermee gingen we de tweede helft in om een leuke uitslag neer te
zetten. Helaas lukte dat niet helemaal, de goals vielen aan onze kant niet zo makkelijk als in de eerste helft waardoor we
in de tweede helft met 9-10 hadden verloren, wat uiteindelijk een 28-18 winst op het scorebord zette. Een goede eerste
speelronde voor ons en de eerste 2 punten zijn binnen. Volgende week naar Eindhoven om het DSC lastig te maken.
Als u tijd hebt, kom gezellig kijken om 16.30 in Eindhoven. Nog een bedankje naar de reserves en het publiek wat
aanwezig was.
Noa
Achilles A1 - HKV Ons Eibernest A1
Na een roerige week stond de A1 voor de start van het zaalseizoen in de Hoofdklasse. Een
loodzware poule waarin op voorhand elk puntje wel eens heel erg belangrijk kan zijn voor
behoud in deze klasse. Vandaag tegen HKV OE, de enige tegenstanders waarvan we moeten winnen gezien hun
kwaliteiten. Maar das soms makkelijker gezegd dan gedaan.
De A1 kwam in ieder geval zeer sterk uit de startblokken. Er werd een hoog tempo gespeeld, de ploeg was zeer gretig
en vielen de ballen vrij makkelijk in het plastieken gele rondje.
Na de eerste helft was het verschil gemaakt en resulteerde de leuke eerste helft in een 19-8 ruststand.
De tweede helft verliep moeizamer. Ging het te makkelijk, conditiegebrek of vielen de goals simpelweg niet meer, of
gewoon een combinatie van dit alles? Ondanks de vele kansen wist de A1 slechts 9 goals te maken en de tegenstander
10 wat de eindstand van 28-18 opleverde. Het schotpercentage stond niet in vergelijking met de eerste helft. Dat was
eigenlijk best jammer voor de wedstrijd want als je de eerste helft weet te kopiëren is de rekensom niet heel moeilijk om
een veel hogere uitslag te behalen dan wat de A1 nu produceerde.
Maar de kop is eraf, de eerste punten zijn binnen en mogen we volgende week naar Eindhoven waar DSC de
tegenstander is. Tot volgende week!
Dennis
Achilles B2- Valto B3
Onze eerste competitie wedstrijd spelen we tegen Valto in de Sportcampus. We begonnen de wedstrijd goed en hadden
er veel zin in. De aanval scoorde al snel met een mooi schot van Silja 1-0, maar de tegenstander had er ook zin in en we
stonden gauw 1-4 achter. We herpakten ons al weer snel en Silja scoorde haar tweede 2-4. Daarna scoorde de
tegenstander weer 2-5, maar toen scoorde Jill 3-5. Vervolgens maakten Ivy twee mooie bovenhandse doorlopen 5-5.
Dit was dan ook de ruststand. In de tweede helft begon de tegenstander sterk en scoorden er vier 5-9. Maar we lieten
het hier niet bij zitten. Ivy scoorden er weer twee en Citlali er ook nog een 8-9. Het werd nog tot in de laatste minuten
spannend. In de laatste minuut scoorde gelukkig Silja nog met een mooie pass van onze reserve Kimberly 9-9.
De eindstand is 9-9 geworden. Volgende keer dat we tegen ze moeten, gaan we hopelijk wel winnen. Het was een leuke
wedstrijd. Erwin Bodaan bedankt voor het fluiten en Kimberly bedankt voor het reserve staan. Ook publiek bedankt
voor de goede support.
Melissa Vijverberg
Achilles C1 tegen Avanti C1
De eerste 3 punten waren voor Avanti, maar toen maakte Nikki de 3-1.
Daarna maakte Levi nog 2 goals en daarna maakte ik er nog een en toen weer Nikki. En dat bracht de stand op 3-5.
Toen scoorde Avanti er 4 op rij en toen was het rust.
Na de rust begonnen we goed want Mick maakte de 7-6, daarna ik en Thijs ook nog.
Toen ging het beetje heen en weer: Avanti en dan weer wij en dan weer Avanti, en na ’t punt van Damian staat het dan
10-9.
Ohhh…dit wordt spannend….
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Dan scoort de tegenstander nog één keer….en dan net voor het eindfluitje van de scheids scoort Levi nog: 11-10.
Helaas, nét niet gewonnen.
Jordy heel erg bedankt voor het coachen en het publiek natuurlijk voor het aanmoedigen.
Scheids ook bedankt voor het fluiten.
GROETJES PAIVI
Achilles E4-Tempo E6
Onze eerste wedstrijd in de zaal…
Spannend, want we waren er niet allemaal.
Gelukkig kwam Jan ons versterken.
En lieten Stef en Simon merken,
Dat ze nog wel even wilden blijven
Om te coachen, ons vijven.
Dus met Jesse, Lianne, Jim, Imke en Jan
Maakten we er een top wedstrijd van!
Korte kansen kregen we veel,
Ieder had zo zijn deel.
Niet alle ballen gingen erin.
Maar genoeg naar ons zin.
Af en toe een schot van afstand
Dan hoorde je het publiek langs de kant.
De uitslag, en dat is geen flauwe kul
Was uiteindelijk 15-0!
Sterre, dank je wel voor het fluiten!
Het ging veel beter dan buiten!
Groeten, Imke
Achilles Leeuwen - Dubbelzes f1
Afgelopen zaterdag was het weer de eerste echte zaalwedstrijd van het seizoen. Omdat de andere f-ploegen wat
onderbezet waren deze zaterdag, moesten de leeuwen de wolven en de beren helpen om hun teams compleet te krijgen.
Minka en Philene lieten daarom hun eigen wedstrijd schieten om bij de wolven te spelen in Leiden. Yarmo en Fiep
gingen gelijk na de eigen wedstrijd door naar de wedstrijd van de Beren. Jinthe en Vincent (van de beren) kwamen dan
weer ons ondersteunen.
Toen de wedstrijd begon waren we nog niet helemaal wakker. Binnen een paar minuten stonden we 0-3 achter.
Gelukkig ging het langzaamaan wat beter en konden we gelijk komen. Vanaf 3-3 werd het heel spannend en scoorden
de Leeuwen en Dubbelzes om en om. Zo werd het uiteindelijk 8-8. Het was voor Paschalia haar eerste echte wedstrijd
en zij scoorde ook meteen een doelpunt! Supergoed!! Publiek bedankt voor het aanmoedigen en scheidsrechter Erwin
bedankt voor het fluiten van de wedstrijd.
Hierna gingen Yarmo, Vincent, Jinthe en Fiep supersnel naar Ockenburg om daar de volgende wedstrijd te spelen tegen
Alo f1. Helaas werd deze wedstrijd verloren.
Groetjes van Fiep
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen

AGENDA:

30.11

Sinterklaas

23-12

Kerstdiner

Verjaardagenhoekje
*****************
Op 3 december hebben we 2 jarige: Maleah Koene wordt dan 13 jaar en Jelte
Bouwkamp wordt dan 4 jaar. Op 4 december zijn er 3 jarig: Sanne en Esmee
Alkema worden dan 10 jaar en Shane Amatredjo wordt 12 jaar.
Allemaal van harte gefeliciteerd en een gezellige dag.
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CR- Nieuws
***********
Klaverjassen
Afgelopen vrijdag was de 2e klaverjasdrive. Met slechts 4 tafels was het toch weer gezellig.
Met Noa als invaller voor Sander, lukte het niet zo best en eindigden Frank en Noa op de 7 e plaats.
Toch waren ze nog niet de slechtste, dat waren Roelie en Ed, zij gingen er met de poedelprijs vandoor.
De roemprijs was voor Marian v.B. en Yoke.
De 1e plaats was voor Bas en Sten.
Hier de gehele score:
Punten
roem
totaal
Bas – Sten
4433
750
5183
Marian V. – Arie
4384
590
4974
Marian v.B. – Yoke 3985
810
4795
Tjitse – Simon
3996
680
4676
Dennis – Marc
3820
770
4590
Miranda – Olga
3863
510
4373
Frank – Noa
3566
620
4186
Roelie – Ed
3155
570
3725
De volgende drive is op vrijdag 21 december. Het wordt dan een kerstdrive.
Ik hoop dat daar dan veel koppels op afkomen
Aanmelden via mail: ovreijn@hotmail.com of tel: 0703251134
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
Correctie LK 14:
Bedankt als donateur:

Valerie Pronk
Kaylee Pronk

Moet worden bedankt als lid.
Olga
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Pensionadapower Bosiefje
***********************
De laatste der Mohikanen
Het klinkt dramatisch, desastreus en van een niet te bevatte verlies en dat is het ook.
De LAATSTE, uitgeroeid en nooit meer terugkomend fenomeen een baken van vertrouwen in onze samenleving.
Ik heb het hier over het laatste POSTKANTOOR, het is om zeep geholpen ausradiert zgn de laatste der Mohikanen.
Vroeger beheert door de PTT, later RPS (Rijkspostspaarbank) en tenslotte ING.
Ongetwijfeld zullen er nog meerdere benamingen geweest zijn maar ze schieten me niet te binnen want ik zit er
doorheen, uitgeteld als een bokser na 12 rondes.
Ik kan niet meer denken, ik moet de waterlanders terugdringen mijn strot wordt dik en ik kan feitelijk geen woord meer
uitbrengen.
Den Haag had de primeur, U ziet dat ik de kluts kwijt ben, want
bij een primeur ben je de eerste dus eigenlijk had Den Haag het
slotakkoord, het verdwijnen van het laatst bestaande werkende en
bemande/bevrouwde POSTKANTOOR van Nederland
Het stond fier op het Kerkplein tegenover de Grote Kerk en
naast AH op een historische plaats.
Nog dagelijks kwamen er vele klanten voor een kaartje,
postzegels, geldpinnen en allerlei vragen die deskundig
beantwoord werden .
Waarom moet alles wat goed is en perfect functioneert opgedoekt
worden.
Ieder zichzelf respecterend dorp of gehucht had een postkantoor.
Grote steden hadden er meerdere want ieder wijk had zijn eigen vertrouwde postkantoor met vertrouwde ambtenaren
(rijksambtenaren wel te verstaan) die je de weg wezen in de ingewikkelde en minder ingewikkelde formulieren.
Je sloot aan in de rij voor een loket en maakte een praatje met je voorganger of degene die achter je stond.
Kom er nog eens om, een praatje , men heeft er geen tijd meer voor want de smartphone pingelt alweer met een uiterst
belangrijk bericht dat je vriendin 2 komkommers voor slechts 0,79 cent gescoord had op de markt alhoewel ze
hartstikke krom waren en daardoor deze prijs en je verbaast je niet als er preis staat i.p.v. met ij.
Als kind ging je er naar toe om de 1 gulden en 77 cent bij te laten schrijven in je spaarbankboekje.
De lokettist/te schreef in schoonschrift het bedrag in je boekje telde het uit het hoofd ( kom er nog maar eens om ) op
bij het erboven staande saldo en met een ferme handtekening en een paar forse kleunen van een stempel met datum
werd het nieuwe saldo vastgelegd en met een lach op je gezicht vertrok je.
Je kocht er je postzegels en als je ze spaarde ging je vaak naar het postkantoor omdat er bijna maandelijks nieuwe
zegels uitkwamen refererend aan de een of andere belangrijke gebeurtenis.
Wat moest er op een brief of kaart naar je familie in Canada, wat kostte een pakketje met een paar heerlijkheden
( stroopwafels , Haagse hopjes en kaneelbeschuitjes ) naar familie in Frankrijk.
De ambtenaar woog het pakje plakte er wat zegels op en als het pakje niet stevig genoeg was deed hij er van
staatswegen een extra sisal touwtje om.
Een identiteitskaart, een aanvraag voor een telefoon, je rijbewijs verlengen of overschrijven kentekenbewijs het kon op
het postkantoor.
Maar ja voortgestuwd in de vaart der volken en het gehijg van andere banken in je nek moet je wel mee.
In memoriam het is niet meer, waarom moet alles wat goed is om zeep geholpen worden, naar de knoppen, ter ziele,
naar de gallemiezen en laat ik het hierbij houden zonder grof te worden.
Nu voortaan naar Bruna, Readshop of Primera om je gekochte artikelen via internet terug te brengen omdat ze weer
niet paste of de verkeerde kleur of maat.
De verkoopster ter plaatse doet haar best maar heeft er eigenlijk geen tijd en geen zin in.
De tijd van www.zoekhet lekkerzelfmaaruit.nl
Jammer Jammer Jammer met pijn in het hart
de groeten 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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