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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 zaal (5 t/m 9) 
 Vacature 
 Wedstrijdzaken (alleen aanvoerders) 
 e-mail: wedstrijdzaken@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. A zaal 
 Ilonka van Hagen 
 Tel: 06-11525739 
 e-mail: ilonka.vhagen@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. B/C zaal 
 Nicole de Groot 
 Tel: 06-48480553 
 e-mail: nicole.dgroot@hkvachilles.nll 
Wedstrijdsecr. D/E/F zaal 
 Nicole Brusse 
 Tel: 06-38510123 
 e-mail: nicole.brusse@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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Nieuwe staf HKV Achilles 1 en 2 bekend 
*********************************** 

 
Het bestuur is verheugd te kunnen melden dat Glenn de Vries vanaf volgend 
seizoen als hoofdtrainer/coach is verbonden aan HKV Achilles. 
  
Met nieuwe hoofdtrainer wil HKV Achilles opnieuw een stap voorwaarts maken. Een stevige, maar haalbaar geachte 
ambitie. De 57-jarige Glenn heeft zin in zijn nieuwe uitdaging: “het bruist bij Achilles. Dat merk ik aan alles om mij 
heen. Sportief staat Achilles er goed voor. Er staan drie goede selectieteams en de A1 draait verdienstelijk mee in de 
Hoofdklasse. Bovendien is er de afgelopen jaren organisatorisch goed aan de weg getimmerd. Mijn handen jeuken om 
samen met de vereniging iets moois neer te zetten”. 
  
Glenn heeft reeds een grote staat van dienst bij diverse korfbalverenigingen. Bovendien beschikt Glenn over een groot 
netwerk in de korfbalwereld. Van beide hoopt Achilles te profiteren: zowel organisatorisch als sportief. 
  
Ook het tweede team van Achilles krijgt een nieuwe trainer/coach. Het tweede team valt vanaf het volgende seizoen 
onder Bas Maessen. Bas (39 jaar) is momenteel trainer/coach van het derde team van HKV Achilles en zet met zijn 
ploeg goede resultaten neer. Behalve de goede resultaten heeft Bas laten zien goed met een reserveploeg en spelers (en 
de zachte kanten die daarbij komen kijken) om te kunnen gaan. 
  
De TopC van Achilles is er van overtuigd dat het tweetal de ingezette lijn van de afgelopen jaren een goed vervolg kan 
geven. 
  
Ter ondersteuning aan het tweetal heeft HKV Achilles overeenstemming bereikt met Jan Brugmans (40 jaar). Jan zal als 
rechterhand van Glenn optreden als sparringpartner en zich toeleggen op analyses, strijdplannen en de individuele 
verbetering van de spelers. 
  
De komende weken werkt de TopC van Achilles verder aan invulling van de (begeleidende) staf. 

 
TopC 
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Activiteiten Agenda Senioren 

19-02 
22-02 
 

Kookcursus Superchef 
Darttoernooi 
 

08-03 
18-03 
21 t/m 24-06 

Ladiesnight 
Kantine verhuurd 20-22 u 
CR kamp 

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

 
VEO – Achilles 21-19 
Fortis 3 – Achilles 2 13-27 
Achilles 3 was vrij 
Achilles 4 – HKV/Ons Eibernest 4 11-15 
Achilles 5 – Dijkvogels 3 13-16 
Achilles 6 was vrij 
KCC/SO natural 7 – Achilles 7 15-16 
Velocitas 7 – Achilles 8 10-10 
DeetosSnel 13 – Achilles 9 16-10 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
VEO – Achilles 21-19 
KVS/Maritiem – Fiks 20-20 
Swift – Oranje Wit 28-29 
Sporting Delta – Futura 28-25 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS WN VL GL PT VR TG DS Mind 
Fiks 10 7 2 1 16 233 203 30 0 
Oranje Wit 10 7 2 1 16 249 221 28 0 
Swift 10 7 0 3 14 281 224 57 0 
KVS/Maritiem 10 4 2 4 10 220 212 8 0 
Sporting Delta 10 4 1 5 9 226 227 -1 0 
Achilles 10 3 2 5 8 199 219 -20 0 
VEO 10 3 1 6 7 183 208 -25 0 
Futura 10 0 0 10 0 198 275 -77 0 
 
 
Stand poule Achilles 5: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS WN VL GL PT VR TG DS Mind 
Weidevogels 3 10 10 0 0 18 167 122 45 2 
ODO 3 10 5 1 4 11 142 150 -8 0 
ONDO 3 10 6 0 4 10 161 130 31 2 
Dijkvogels 3 10 4 1 5 9 149 149 0 0 
DES 4 10 4 1 5 9 150 139 11 0 
Excelsior 4 10 4 0 6 8 135 169 -34 0 
KVS/Maritiem 5 10 3 0 7 6 129 150 -21 0 
Achilles 5 10 2 1 7 5 136 160 -24 0 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

 website@hkvachilles.nl 
 
Achilles 1 had de genadeslag kunnen uitdelen…….. 
Maar liet dat na. Daardoor ziet de wereld er ineens heel anders uit. Dat is wellicht wat zwaar aangezet, maar gezien het 
programma van 1 is er een stunt nodig tegen de top 4 om plaats 7 (degradatie wedstrijd) rechtstreeks te ontlopen.  
 
Over de wedstrijd tegen VEO dan. Het begin was voor de thuisploeg met een snelle 2-0 voorsprong. Uit balans wist 
Arien de eerste goal voor Achilles binnen te schieten en even later trok Sven met 2 aftandtreffers de stand gelijk (3-3). 
Tobias (die in de basis begon) tekende voor 4-4. Pepijn deed met 2 treffers op rij de Achilles harten sneller slaan. VEO 
trok de stand weer gelijk mede door 4 nul-schots aanvallen van onze kant. De rust kwam met 8-8. De eerste helft was 
lichtjes voor Achilles en er had meer in gezeten als we minder balverlies hadden geleden en 2 stippen hadden gekregen. 
De leidsman vond het allemaal niet zwaar genoeg en soms vraag je je af wat er dan wel moet gebeuren om een stip mee 
te krijgen. Andere scheidsrechters wijzen juist voor het geringste vergrijp al naar de stip. Het verschil tussen bijna alles 
mag door, versus 15 stippen per wedstrijd is echt veel te groot.    
 
De 2e helft begon hoopvol. Via Sven, Laura en Benthe bleven we aan de goede kant van de score (10-11), maar daarna 
ging het mis. VEO scoorde een run van 4 goals en zo keken we ineens tegen een 14-11 achterstand aan. Met diverse 
wissels probeerde coach Ton wat te forceren, maar we bleven maar tegen dan weer 2, soms 1 goal achterstand 
aankijken. Bij 20-18 voor VEO rolde de aansluitingstreffer uit de korf en dan zal je net zien dat er aan de andere kant 
droog wordt afgerond. Pepijn met zijn 4e tekende voor de eindstand van 21-19. Jazeker er had meer in gezeten, maar 
eerlijk is eerlijk, VEO was de 2e helft scherper. Waar Julia haar tegenstandster (Sylvia Jongenburger -dame met League 
ervaring) de eerste helft nog goed in bedwang had, kwam de hoop van VEO in bange dagen de 2e helft helemaal los. 
Met nog een handvol extra dames goals maakte VEO het verschil.  
 
We staan nog aan de goede kant van de streep, maar Achilles zal dus een list moeten verzinnen om ergens nog 2 punten 
te pakken. Met Swift, KVS, Oranje Wit en Fiks nog op het programma zal dat niet gemakkelijk worden, want 3 van 
deze ploegen hebben een kampioenschap om voor te spelen. VEO krijgt Futura nog. Dus VEO heeft per definitie een 
makkelijker programma dan Achilles. Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat Futura de eer nog gaat redden en ze 
zijn van plan dat tegen VEO te gaan doen. Laten we het hopen.  
 
KVS wist Fiks thuis knap op 20-20 te houden. Swift–Oranje Wit zal een nagelbijter geweest zijn (28-29) en Sporting 
Delta herstelde zich tegen Futura (28-25). 9 Maart spelen we om 20:30 uur thuis tegen Swift. Swift scoort het meeste 
van deze poule, maar ze laten er ook veel door. Daar zit ergens de crux. Hieronder de stand:    
 
Fiks 16 
Oranje-Wit 16   
Swift 14 
KVS 10 
Sporting Delta 9  
Achilles 8 
VEO 7  
Futura 0   
 
Gr. Peter F. 
 
Fortis 3 – Achilles 2 
Zaterdag 16 februari stond de wedstrijd tegen Fortis in Zeeland op het programma voor team twee. Het eerste had een 
belangrijke wedstrijd tegen Veo, waardoor wij Merel, Desiree, Twan, Tobi en Rob af moesten staan. Gelukkig waren 
toppers Jisse, Laura, Kelly, Sander, Simon en Rob K. bereid om met de bus mee te reizen naar Zeeland, waar we 
tegelijkertijd een feestje voor Katrien haar 27ste verjaardag konden vieren. Aan de sfeer ontbrak het dus zeker niet. 
 
Op papier was deze wedstrijd makkelijk te winnen, echter moest dit gevoel natuurlijk niet omgezet worden naar 
onderschatting. Dit was gelukkig niet het geval. Al snel kwamen we op een goede voorsprong waardoor er met veel 
plezier gespeeld kon worden, na de wedstrijd tegen Futura konden we dit ook wel gebruiken denk ik zo. Invalster Jisse 
speelde weer super mee en alle reserves konden ook nog hun minuten maken, super dat jullie allemaal mee zijn gegaan 
om ons te versterken!  
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De wedstrijd, zoals al benoemd,  was dus erg leuk. Er werd met veel plezier gespeeld en ook belangerijk was dat 
iedereen veel vertrouwen naar elkaar uitstraalde. Los van het feit dat we donderdag erg veel op het verhogen van het 
percentage van de tweede bal hebben getraind, was dat één van de dingen die deze wedstrijd helaas ontbrak. Maar laten 
we het verder maar niet over het schotpercentage hebben... Het feestje in de bus was er niet minder op (al helemaal niet 
voor Lau). 
 
De twee punten meegenomen uit Zeeland, resulteren dus in de kampioenswedstrijd tegen Swift op 9 maart om 19.10 in 
Houtrust. Met hiervoor op het programma het derde tegen Excelsior in het Zuiderpark om 14.20 en tot slot Achilles 1 
tegen Swift 1 om 20.30 in Houtrust. Zet deze tijden dus allemaal snel in je agenda, dan zorgen wij met zn allen voor een 
mooie dag! 
 
Anne 
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WAPC Wat Was 
************** 

 
Achilles A1 – KCC/SO natural A1 23-23 
Achilles A2 – Fiks A1 18-15 
ALO A3 – Achilles A3 14-12 
Avanti A4 – Achilles A3  
Achilles A4 – WION A2 16-10 
Achilles B1 was vrij 
KOAG B3 – Achilles B2  
Achilles C1 – TOP/SolarCompleet C2 7-12 
TOP/SolarCompleet C5 – Achilles C2 10-0 
Avanti D1 – Achilles D1 19-6 
Lynx D1 – Achilles D2 9-12 
Achilles D3 – Excelsior D3 13-6 
Achilles E1 – Excelsior E2 17-2 
Achilles E2 – Futura E2 4-10 
Achilles E3 was vrij 
ODO E5 – Achilles E4 4-8 
Achilles Tijgers – Refleks F1 8-10 
Achilles Beren was vrij 
Achilles Wolven – TOP/SolarCompleet F5 15-14 
Achilles Leeuwen was vrij 
 
Na het verlies van de E1 tegen Fortuna begin januari heeft het team zich weer herpakt en in de afgelopen weken 
werden de een na de andere concurrent uitgeschakeld. Tempo werd met 15-9 terug naar huis gestuurd, een week later 
mochten we de winst thuis bij ONDO in ontvangst nemen. ALO werd daarna met 14-8 verslagen, Dijkvogels 10-6 en 
afgelopen weekeinde werd Excelsior met 17-2 naar huis gestuurd. In elke wedstrijd zien we groei van spelers. Tegen 
Fortuna en Tempo werden in de eerste 10 minuten nog veel doelpunten weggegeven. Dit zien we gelukkig niet meer 
gebeuren. We starten veel scherper met verdedigen in de eerste fase van de wedstrijd. Maar dat niet alleen. Het één op 
één verdedigen gaat vele malen beter. We kunnen de tegenstanders echt uitschakelen. Zeker in de eerste helft van de 
wedstrijd. De doelpunten die de tegenstanders scoren is dan vaak uit een 'snijden' situatie, een afstandschot of door ons 
concentratieverlies. Het aantal tegendoelpunten per wedstrijd is dalende en dat komt dus door goed verdedigend werk. 
Aanvallend gaat het af en toe met wat dipjes. De wedstrijd tegen Dijkvogels waren jullie echt veel beter maar was de 
afronding matig. We hadden makkelijk meer dan 10 doelpunten kunnen maken maar we zijn soms te 
nonchalant/slordig in de afronding. Maar ook jullie schottechniek liet het even 'afweten'. Daarnaast waren jullie meer 
met jullie eigen kansen bezig. Maar afgelopen zaterdag laten jullie weer zien dat jullie het wel kunnen. Goed samenspel, 
goed kijken wie er vrij staat, rugkanten lopen en dan ook gooien, aanvallende één tegen één acties maken en de kleine 
kansje erin schieten. Het lijkt bijna allemaal bijna vanzelf te gaan. Maar jullie werken/trainen er allemaal heel hard voor 
deze resultaten. En dat is een dik compliment waard. Ga zo door!!!  
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

Wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

 website@hkvachilles.nl 
 
Achilles A1 - KCC A1 
Zaterdag 16 februari stond de wedstrijd tegen de nummer 3 kcc op het programma. De eerdere wedstrijd was geëindigd 
in een 22-18 verlies, waar het lang gelijk op ging viel die toen helaas de kant van kcc op. Na een week hard getraind te 
hebben hadden we er een goed gevoel over. Met veel inzet, strijd en passie begonnen we dan ook de wedstrijd erg goed. 
Geen van beide ploegen kon een gaatje van 2 slaan tot de 9-7, vanaf daar konden we doordrukken tot de 15-12. Na nog 
2 snelle goals van kcc eindigden de eerste helft in een 15-14 voorsprong. De tweede helft begonnen we slap waardoor t 
omsloeg naar een 15-17 stand. We kwamen de tweede helft veel moeilijker tot scoren maar na een time-out waren we 
weer scherp en gaven we het laatste deel van de wedstrijd alles en gingen we van 15-17 naar een 23-21 voorsprong. Met 
nog 1,5 minuut te spelen gaven we de overwinning helaas nog weg en eindigde het in 23-23. Na de wedstrijd heerst er 
een grote teleurstelling maar van te voren hadden we voor een punt getekend. Nu een weekje vrij en daarna de 
belangrijke wedstrijd thuis op 2 maart om 14:00 thuis in de sportcampus tegen GroenGeel, hierbij is de support erg 
nodig en aangezien bijna alle ploegen die dag vrij zijn hopen wij op veel aanmoediging tijdens de wedstrijd 
 
Groetjes van Rick. 
 
Achilles D3 – Excelsior 
13-6 was de eindstand van deze mooie wedstrijd. Het was een duidelijk andere wedstrijd, dan de uit 
wedstrijd aan het begin van het seizoen tegen Excelsior. Deze wedstrijd verloren we toen met 7-6. 
Het ging allemaal heel lekker, zowel aanval als verdediging gingen goed. Het eerste punt kwam al 
snel uit een vrije worp voor Teun, ook Armin wist de korf meerdere malen te vinden en te scoren.  
Excelsior weet er voor de rust 2 punten uit de persen, maar wij hebben dan al 5 punten. Excelsior doet er een schepje 
bovenop, maar het mag niet baten. Lukas K. maakt de 6-2 uit een goede doorloop. 
Alhoewel de bal af en toe in het aanvalsvak van Excelsior komt, lukt het niet om de bal in de korf te krijgen. En iedere 
keer als de bal weer in ons aanvalsvak komt is het (soms na meerdere pogingen) raak. Sophie maakt de 7-2. Even later 
maakt Milan (invaller) de 8-2 terwijl hij zelf aanvalt, afvangt en doorloopt. 
Malek onze nieuwste aanwinst speelt voor het eerst in een wedstrijd mee, het is even wennen, maar ze draait daarna 
snel goed mee. 
Daarna gaat het hard, Armin scoort van ver, dan is het 10-2. Excelsior maakt een heel mooi punt, 10-3, maar Milan 
slaat direct terug met 11-3.  
Armin krijgt helaas een bal lelijk in zijn gezicht en ik wissel met hem.  
De bal is steeds maar even in het vak van Excelsior, maar toch scoren ze, 12-4.  
En dan komt het mooiste schot van de wedstrijd, Milan schiet van bijna de middellijn en raakt! 13-4. We zijn allemaal 
zo onder de indruk en blij, dat we even niet meer opletten, en Excelsior scoort snel achter elkaar 2 punten. 
Maar het doet ons niks. We hebben de wedstrijd dik gewonnen en dik verdient! 
 
Siemen Mathot 
 
ODO E5 – Achilles E4 
Afgelopen zaterdag speelden we een uitwedstrijd tegen ODO E5. In de eerste paar minuten scoorde Imke en ik allebei 
een punt. Helaas scoorde ODO hierna ook 2 punten. De tussenstand was toen 2-2. In de 2e ronde scoorde ik 1 punt de 
tussenstand was toen 3-2. In de 3e ronde scoorde zowel Jim als ik ieder 2 punten. De tussenstand 7-2. De 4e ronde viel 
een beetje tegen omdat ODO gelijk 2 punten scoorde, maar gelukkig maakte Imke ook nog een heel mooi doelpunt. 
De eindstand was dan ook 8-4. Nu door naar de strafworpen. Imke scoorde 1 punt voor ons waardoor het 1-1 
eindigde. Het was een toppie  wedstrijd en iedereen heeft heel goed gespeeld. 
 
Lianne 
 
 
 
 

mailto:wim.ddulk@hkvachilles.net


 12 
 

 
 
 
 
 
 
 

Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 
 

Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
AGENDA: 
20-02 Kampvergadering 
22-03 Spellenavond (Gamen en bordspelen. Vanaf de D) 
13-04 Springtoernooi 
19-04 Paassportdag (kangoeroe t/m D) 
06-07 AC Slotdag 
 
 

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

 
Deze week 4 jarige. Als eerste Viert Max Bakker op 21 februari zijn 16e verjaardag. 
Op dezelfde dag viert Liv Anthony Jimenez haar 11e verjaardag. Op 22 februari viert 
Kayleigh Smit haar 18e verjaardag en op 25 februari viert Rick Pot zijn 18e verjaardag. 
Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag. 
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CR- Nieuws 
*********** 

 
Klaverjassen 
Het was weer druk en gezellig afgelopen vrijdagavond bij de klaverjasdrive. Ondanks de 
late afschrijving hadden we toch 6 tafels compleet. Al kreeg niet iedereen goede kaarten, er werden toch veel punten 
gescoord. De 1e plaats was voor Miranda en Olga, de roemprijs ging naar Tjitse en Simon doordat Miranda en Olga de 
eerste prijs al in ontvangst mochten nemen. De poedel was Dennis en Marc. 
De eindstand werd na 3 ronden: 
 Punten roem totaal 
Miranda – Olga 5033 900 5933 
Arie – Sjoerd 4838 810 5648 
Simon – Tjitse 4177 880 5057 
Emmy – Belinda 3988 730 4718 
Roelie – Ed 4092 530 4622 
Jeanette – Alex 3736 800 4536 
Yoke – Marian v.B. 3651 610 4261 
Renske – Annika 3700 410 4110 
Wieka – Dries 3576 520 4096 
Marian V. – Dicky 3371 670 4041 
Puck – Susan 3246 750 3996 
Dennis – Marc 3248 540 3788 
Voor de volgende drive ga ik z.s.m. een datum prikken en dan horen jullie van mij. Zou leuk zijn als jullie er dan weer 
allemaal zijn en ook de 2 koppels die zich voor deze avond hadden afgemeld. 
 
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 

 
Bedankt als lid per einde zaalseizoen: Maaike van Duijvenbode 
 
Olga 
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Pensionadapower Bosiefje 
*********************** 

 
MILIEU 
Ik heb in de loop der jaren hel wat stukkies in ons geliefde cluborgaan geschreven 
en heb ze nog allemaal maar zover ik weet nog nooit iets over het milieu. 
Ik heb vele actualiteiten , sportgebeurtenissen en meestal niemendalletjes de revue laten passeren maar milieu, nee!! 
Niet dat ik niks met het milieu heb maar de hoeveelheid informatie en desinformatie klotsen me over de schoenen. 
Als je er iets over schrijft word je in een bepaalde hoek gezet en wordt het altijd zo een discussie van ik heb gelijk en 
iedere minuut dat we wachten is verlies en gaat de wereld ten onder en het is al zo een 20 jaar dat er geroepen wordt het 
is 5 voor 12 dus als ik dat doorreken is het inmiddels 15 over half 6. 
Het milieu is natuurlijk wel hot alhoewel het woord hot niet op zijn plaats is als je het over de opwarming van de aard 
hebt. 
Er is ook niks leuks over te schrijven en ik probeer in mijn stukkies ook 
een vrolijke noot te verwerken.  
Ik ben niet zo Bijbelvast maar gezien alle reacties zal dan nu toch werkelijk 
het einde der tijden naderbij komen en wij opgenomen worden in het rijk 
der hemelen en ons dan totaal geen zorgen meer hoeven te maken laat 
staan over het milieu. 
We moeten van het gas af omdat Groningen verzakt en er regelmatig wat 
trillingen worden geregistreerd alhoewel het de laatste tijd angstig stil is uit 
die buurt. 
Fossiele brandstof is verderfelijk en raakt op op ten duur, maar hoe lang 
nog en ik weet zeker dat er dan weer iets anders als vervanging komt. 
Vroeger stookte, kookte en verwarmde men met hout of turf en later werd dat bruinkool, steenkool, olie en kernenergie 
die overigens weer teniet gedaan werd i.v.m. probleem opslag kernafval maar als je werkelijk co2 vrij wil is dit wel een 
optie en moeten we snel inzetten op veilige verwerking van dit afval. 
Men buitelt over elkaar heen om de milieugoeroe van de maand te worden met Klaver en Jetten als boegbeelden zoals 
wij vroeger de pupil van de week hadden  
De jeugd wordt op school opgefokt en klaargestoomd in de milieumaterie zonder enige tegenargumenten , vraag ze 
hoeveel bomen er gerooid moeten worden voor een pak kopieerpapier en ze vertellen het precies , maar vraag je 
hoeveel is 9 x 8 dan kijken ze je glazig aan want dat is voor Einstein. 
Toen de 12 jongelingen bij DWDD een podium kregen voor hun milieuspijbeling dachten wij gezien hun outfit 
(stropdasje-strikje-kostuum) dit is niet de doorsnee jeugd maar van gegoede ouders waar pap wel in een tesla'tje zal 
rijden en mocht er een warmtepompje moeten komen heeft papa de centjes al klaar liggen. 
Maar zo werkt het niet, heel veel mensen en misschien de meerderheid die zich het hoofd suf peinzen hoe alle kosten te 
financieren en al met moeite elke maand de hypotheek kunnen opbrengen en slapeloze nachten hebben. 
De heer Diederick Samson ( heeft toch ook weer een baantje) kan wel heel driftig voorrekenen wat het je oplevert als je 
de boel isoleert, 3 dubbelglas installeert en je hele dak, balkonnetje en fietsenschuurtje voorziet van zonnepanelen maar 
je moet het wel eerst ophoesten en na een heleboel jaren gaat het wat opleveren en heb je de kosten eruit maar de 
praktijk is altijd anders dan de theorie. 
Wat te denken dat als je je suf geïnvesteerd hebt blijkt dat het toch niet zo een vaart loopt en we hebben het over 2030, 
49% reductie en in 2050, 0%. 
Voor de gemiddelde politicus is het al moeilijk om voor 1 of 2 jaar vooruit te denken laat staan 30 jaar. 
De doemdenkers in de kamer die hel en verdoemenis prediken en de niets aan de hand knuppels met de argumenten 
dat wij wel gek zouden zijn om zoveel te investeren in het milieu terwijl ze verderop maar wat doen en eerst aan 
zichzelf denken. 
Wij als rijke westerlingen kunnen wel weer met het vingertje omhoog schande spreken maar in een ontwikkelingsland 
waar de mensen eindelijk wat te besteden krijgen elke dag een bakje eten hebben is  het moeilijk om hen te overtuigen 
dat het minder moet. 
We groeien te hard het aantal mensen wordt groter en groter en het bolletje aarde blijft hetzelfde en om allen van eten 
te voorzien blijft een heidense klus. 
Laten we wat meer begrip krijgen voor elkaars standpunten dan komen we er wel uit, maar ja. 
 
Lieve lezers de lente komt eraan en begroet elke mooie dag met een glimlach en als we normaal doen komt het milieu 
vanzelf. 
 
groetjes uw milieugoeroes 
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 Zuiderpark  Geen thuiswedstrijden!! 
 
 
 
Zondag: Zuiderpark 12.00 uur Achilles 9 – Conventus 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Opstellingen voor week 8 voor de vereniging Achilles in Den 
Haag 
     

4 Klasse: R2E Wedstrijdnummer: WK23878 
do 21/02 

Rohda 4 -  Achilles 4 20:00 

Dames Iris van Maanen, Marian Kasten, Raquel Chapper, Renee Lelieveld, 
Renske Lelieveld, Tessa Rijskamp 

Heren Alexander Bodaan, Erwin Bodaan, Erwin van Veen, Martijn Schaap, 
Niels Aandewiel, Sten Verleg, Tako Hulsman 

Coach  
Verzamelen 18:15 
Scheidsrechter R.W. Tel    
Locatie Ookmeer in Amsterdam 
     

9 Klasse: S-220 Wedstrijdnummer: BK23864 
zo 24/02 

Achilles 9 -  Conventus 3 12:00 

Dames Emmy Arndts, Puck Gordijn, Roelie Arbouw, Susan Middeldorp, 
Yoke Overwater - Nieman 

Heren Arie den Heijer, Fred Claassen, Ike Biekram, Joost van Soest, Roger 
Kalberg, Sander Nooteboom 

Coach  
Verzamelen 11:15 
Scheidsrechter Ed Arbouw    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
     
A3 Klasse: A-013 Wedstrijdnummer: BK50764 
ma 18/02 

Avanti A4 -  Achilles A3 19:30 

Dames Floortje Mulder, Kayleigh Smit, Zoë Muller, Esmee Morris 

Heren Jordi Jongsma, Kaj Labordus, Osayande Lyawe, Thom Wiersma 

Coach Renske Lelieveld 
Reserves Floris Bouwman 
Verzamelen 18:15 
Vervoer Lyawe, Muller, Labordus 
Locatie Emerald in Delfgauw 
Opmerking afgemeld: Mikki van der Leeuw 
     
A4     
Opmerking Floris zie A3 
     

F Klasse: F-061 Wedstrijdnummer: BK26460 
za 23/02 

ALO F2 -  Achilles Wolven 13:00 

Dames Marley Jol, Mila Maas, Soe Maas 

Heren Luuk Wiekenkamp, Noah van Os, Tygo Brouwer 

http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK23878
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=589
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK23864
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1564
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK50764
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=701
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK26460
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Coach Lucas Winia, Quincy Smit, Ricado van Os 
Verzamelen 12:30 
Scheidsrechter Tirza Winters    
Locatie Ockenburgh in Den Haag 
Opmerking Reserveshirts ! 
 
 
 

http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=548
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ZAALDIENSTEN 
Zaterdag Zuiderpark 
 Geen!! 
 
Zondag Zuiderpark 
12.00 – 13.10 Res. dame/heer Ach. 
9 
 
Bij verhindering zelf voor een 
vervanger zorgen!!! 

WASROOSTER 
 25-02 Coby Linse 
 11-03 Marian Lijmbach 
 25-03 Olga van Reijn 
 01-04 Monique Alsem 
 08-04 Vera Rodriquez 
 
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 2 maart 2019 
 
Roda 2 – Achilles 3 
Achilles A1 – Groen Geel A1 
Meervogels/Fisica F1 – Achilles Tijgers 
 

Za 15.10 uur 
Za 14.00 uur 
Za 14.00 uur 
 

De Koog 
Zuiderpark 
De Veur 
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