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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 
 Vertrouwenscontactpersoon 
  Linda van den Haak 
  e-mail: linda.vdhaak@hkvachilles.nl 
  Marcel de Coninck 
  e-mail: marcel.deconinck@hkvachilles.nl 

Kantine/Afkeuringen 
 “De Vlonder” 
 Pomonaplein 71 
 2564 XT  Den Haag 
 Tel: 070-3684814 
Contactpersoon Kantinecommissie 
 René van Loon 
 Tel: 06-20427206 
 kc@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. Senioren zaal (5 t/m 9) 
 Vacature 
 Wedstrijdzaken (alleen aanvoerders) 
 e-mail: wedstrijdzaken@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. A veld 
 Rianne van Groen 
 Tel: 06-45092075 
 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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Achilles 3, 6 én D1 kampioen! ് 
***************************** 

 
Na afgelopen weekend is het weer tijd om een aantal ploegen in het zonnetje te 
zetten, want de eerste kampioenschappen zijn alweer binnengesleept! 
 
 
In Leiderdorp kwam Achilles 3 in actie tegen nr. 7 Velocitas. Dat 
betekende overigens niet direct kat in 't bakkie: Velocitas kwam 
in de beginfase nog goed mee, maar voor rust had Team Drie al 
een goed gaatje geslagen. In de tweede helft werd deze - zoals 
deze ploeg dat dit seizoen al véél vaker deed- vakkundig 
uitgebouwd tot 13-27 overwinning. �  Gefeliciteerd met het 
(dubbel!)kampioenschap, Achilles 3! 
 
 
 
 
Ook het meest sexy team van Achilles - Achilles 6 dúh - pakte met 
óvermacht het kampioenschap in hun poule. De 25-6 overwinning 
tegen ALO zegt natuurlijk genoeg over de skills van deze ploeg, al 
kon de champagne ∙ stiekem al vóór de wedstrijd ontkurkt 
worden dankzij een misstapje van 'concurrent' Atlantis. Ook jullie, 
van ♥e gefeliciteerd met het kampioenschap! 
 
 
 
Tot slot nóg een kampioen, Achilles D1! De meest onverwachte 
van dit weekend. Níet vanwege de talenten van deze ploeg, 
natuurlijk zouden zij de nr. 1 positie ook op eigen kracht 
binnengesleept hebben (zaterdag wonnen zij bijvoorbeeld met 10-5 van ONDO). Maar.. Zaterdagmiddag werden zij 
verrast door een gelijkspel van Eibernest en Refleks en dus zijn zij nu al niet meer in te halen. Díe kampioensfoto 
houden we dus nog even te goed, maar de felicitaties zijn alvast voor jullie: goed gedaan kanjers! ്ഇഖ 
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Van het Bestuur 
************** 

 
Aankondiging JAV: Vrijdag 14 juni 2019 / JAARPLANNEN EN 
SAMENSTELLINGEN COMMISSIES 
 
Drie weken geleden hebben jullie onderstaand bericht kunnen lezen. Op enkele uitzonderingen na (Commissie Oefenen en Archiefcommissie) 
heb ik nog geen Jaarplannen en voorgestelde samenstellingen van commissies ontvangen. 
 
Daarom deze graag ZO SPOEDIG MOGELIJK naar mij toesturen. 
 
Bij voorbaat dank 
 
Arthur 
 
 
Zoals jullie weten is de Jaarlijkse Algemene Vergadering in twee delen gesplitst. Het verenigingsjaar eindigt op 30 juni. 
Voor het eind van het verenigingsjaar is er een 1e Algemene Vergadering waarin we vooruitkijken naar het nieuwe 
seizoen. Deze zal plaats vinden op 14 juni. Na afloop van het verenigingsjaar volgt er dan een 2e Algemene 
Vergadering waarin we terugkijken op het afgelopen seizoen. Deze zal plaatsvinden op een nader te bepalen datum in 
september.  
 
Op 14 juni zullen de commissies en het bestuur voor het seizoen 2019/2020 worden benoemd of gekozen. De huidige 
bestuursleden en commissieleden blijven formeel in functie tot en met 30 juni. Op 1 juli treden dan formeel de nieuw 
benoemde of gekozen commissies en het nieuwe bestuur aan. In september wordt dan afscheid genomen van de 
afgetreden bestuursleden en commissieleden.  
Voor nu is het dus belangrijk dat binnen iedere commissie wordt onderzocht wie er blijft en wie er gaat vertrekken. 
Ook dienen nieuwe commissieleden en bestuursleden te worden aangezocht.  
 
Het tijdschema is als volgt:  
Uiterlijk op 20 mei (maar liever eerder) ontvang ik van iedere commissie het jaarplan en de voorgestelde samenstelling 
voor seizoen 2019/2020. 
Op 31 mei ontvangen alle leden de agenda en alle bijbehorende vergaderstukken, zodat iedereen 2 weken de tijd heeft 
om de vergaderstukken te lezen.  
 
Arthur Bolder  
Secretaris HKV Achilles  
 
 
 

OPROEP!!!!!!! 
 
Op woensdagochtend 12 juni hebben we jullie hulp nodig! 
We zijn gevraagd om op OBS de Zonnebloem een clinic te geven. 
Dit doen wij door 10 uitgezette spellen te begeleiden. 
De groepjes kinderen worden door leerlingen van groep 8 begeleid. 
Heb jij tijd en zin om en paar uurtjes ons te helpen en bij een spel te staan? 
 
Geef dit door aan: jscachilles@gmail.com 
 
We hopen dat deze clinic door kan gaan, dus meld je aan! 
 
Groetjes 
Monique, Margot, Mireille en Suzanne 
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Activiteiten Agenda Senioren 

30-05 
30-05 
11-06 

21 competitie 
Tennistoernooi 
TOPC v.a. 2000 uur 

14-06 
21 t/m 24-06 
28-06 

JAV 
CR kamp 
Klaverjassen 

 
 

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

 
Korbis – Achilles 15-14 
DVO/Accountor 3 – Achilles 2 18-12 
Velocitas 3 – Achilles 3 13-27 
Achilles 4 – Synergo 3 23-15 
Achilles 5 – ODO 3 17-16 
Achilles 6 – ALO 4 25-6 
Valto 9 – Achilles 7 13-10 
Achilles 8 – Meervogels/Fisica 8 14-8 
Die Haghe 5 – Achilles 9 8-11 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
Korbis – Achilles 15-14 
ONDO – GKV 19-16 
Excelsior – Phoenix 18-12 
Maassluis – Ijsselvogels 22-9 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS WN GL VL PT VR TG DS Mind 
Excelsior 12 11 1 0 23 227 149 78 0 
Phoenix 12 9 1 2 19 201 164 37 0 
Achilles 12 7 0 5 14 190 151 39 0 
Maassluis 12 5 1 6 11 199 193 6 0 
Korbis 12 5 0 7 10 183 212 -29 0 
ONDO 12 3 2 7 8 199 229 -30 0 
GKV 12 3 1 8 7 165 212 -47 0 
IJsselvogels 12 2 0 10 4 147 201 -54 0 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 
Achilles kan ook niet van Korbis winnen.  
Met Joel in de basis mocht Achilles tegen Korbis laten zien dat het verlies van vorige week tegen Maassluis een 
vergissing was. Tot 5-5 ging het gelijk op en de goals waren duur de 1e helft. Kort voor rust kregen we een vrije bal en 
een stip tegen waardoor Korbis op 8-6 kwam. Benthe kreeg eveneens een stip mee die Arien verzilverde en met 8-7 
achter gingen we de rust in. Coach Arjen zal het nakomen van de regels nog eens benadrukt hebben en dat leek effect 
te sorteren. Tobias gooide direct 8-8 door de korf. Korbis wist evengoed steeds aan de goede kant van de score te 
blijven. Pas op 13-13 kwamen we door Jamie (die net als Sterre hun debuut in het 1e mochten maken), langszij. Tobias 
die weer goed de korf wist te vinden vandaag tekende voor 14-14 en we kregen 2 aanvallen om de wist te pakken. Dat 
gebeurde niet en dan valt het afstandsschot bij Korbis wel. Vreugde bij de korfballers uit Waddinxveen, want ze doen 
met deze overwinning goede zaken in het behouden van de 1e klasse.  
Voor Achilles een echt onnodige verliespartij, maar het inpassen van jeugd en dingen uitproberen zal nu centraal staan, 
alles met het oog op volgend seizoen. Volgende week thuis tegen GKV werken aan het goede gevoel. GKV staat onder 
de streep dus dan weet je met welke drive ze naar de Mient gaan komen. Ongeacht wie er bij Achilles ook tussen de 
lijnen staan, we zijn het aan onze stand verplicht te winnen.  
 
Gr. Peter F 
 
DVO/Accountor 3 – Achilles 2 
Afgelopen zaterdag was voor Achilles 2 een hele belangrijke horde wat betreft 
handhaving in de reserve overgangsklasse. Prima weer en een super gemotiveerd team 
moesten ons helpen naar 2 broodnodige punten tegen 1 van de 2 concurrenten onderin. 
Bij winst zouden we weer 1 punt over DVO heen gaan. Vooraf wisten we al dat de 
andere concurrent (Top) had gewonnen en er dus nog iets meer druk kwam te staan op deze wedstrijd. 
 
De eerste helft begon zoals we hoopte. Heel veel strijd en hard werken voor elkaar hielp ons naar sterk spel. Hele eerste 
helft voor gestaan en vlak voor rust kwamen wij op 8-11. In de rust even de puntjes op de i en iedereen scherp maken 
voor nog zo’n helft als de eerste. Helaas verliep dit niet zoals wij wilden. Ballen vielen niet meer en DVO werd steeds 
sterker. Of nou ja laten we heel eerlijk zijn, wij waren gewoon niet best de 2e helft. Stukje bij beetje kwam DVO 
dichterbij en daarna was het voor hen erop en erover. Het lukte ons maar niet om ook maar 1 goal te maken totdat wij 
eindelijk (met een strafworp...) de korf een keer gevonden hadden. Dit was dan ook de enige goal in de tweede helft. 
Een 2e helft die dus zwaar ondermaats was op alle fronten. Met verschillende wissels proberen het tij te keren, maar 
ook dit bracht niet het gewenste resultaat. Eindstand: 18-12. 
 
Theoretisch gezien is handhaving nog mogelijk. Maar ik acht deze kans ongeveer net zo groot dan dat PSV toch nog 
kampioen had geworden in de laatste speelronde van de Eredivisie. Laatste 2 wedstrijdjes eindigen met een positief 
gevoel want dat kunnen we wel gebruiken. En wie weet..... 
 
Wesley Smit 
 
Velocitas 3 – Achilles 3  
Vandaag is het dan zover. Het tweede kampioenschap van dit seizoen kan worden binnengehaald. Een tweede 
kampioenschap in de tweede klasse. Met maar twee verloren wedstrijden dit seizoen voelt het alsof we er doorheen 
gewandeld zijn. Het snelle en dynamische spel waarmee het derde over het algemeen speelt en het gemak waarmee er 
doelpunten worden gemaakt is voor mij ongekend (in totaal hebben wij al 549 doelpunten gescoord dit seizoen). Met 
Bas als coach en de ‘nieuwe’ aanwinsten die het derde dit jaar heeft gekregen zijn we echt uitgegroeid tot een super 
goed team waarvoor iedereen geducht moet zijn. Met het fantastische spel dat het derde speelt en hekkensluiter 
Velocitas op het programma moet het kampioenschap dus vandaag binnengehaald kunnen worden.  
 
De eerste helft begon echter niet zoals verwacht. Misschien dat het aan de spanning lag (bij mij in ieder geval wel) maar 
we speelden niet zoals we moesten spelen. Er werd veel geschoten zonder afvang, zodat we veel één schots aanvallen 
hadden. De doelpunten vielen niet en dit resulteerde in een gelijk opgaand spelletje waarbij wij zelfs een doelpunt achter 
kwamen te staan. Niks aan de hand voor het derde. Waar wij in het verleden wedstrijden weggaven door in paniek te 
raken weet het derde dit jaar de wedstrijd altijd weer om te buigen in het voordeel van Achilles. Zo ook vandaag. Na 
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wat tactische wissels van de coach begon de tweede helft zoals het hoorde. Met wat hulp van Audrey die er gelijk twee 
in wist te gooien kwam het derde weer op koers. Bij Velocitas was daarentegen de koek op, zij wisten maar 1 doelpunt 
te maken in de tweede helft. Hierdoor walste het derde door naar een 13-27 overwinning. Nog een mooie eigenschap 
van het derde is dat iedereen kan scoren. En dat deden we deze wedstrijd ook, iedereen heeft een doelpunt meegepakt. 
Zelfs de wissels!      
 
Met de overwinning op Velocitas zijn we dus KAMPIOEN! DE DUBBEL IS BINNEN! LEKKER HOOR! 
 
Vandaag moesten we helaas Kel en Bart missen. Maar dat komt volgende week helemaal goed ,  de feestjes bewaren 
we voor thuis en dan zijn we ook compleet! Ik verwacht iedereen van Achilles langs de lijn volgende week bij het derde. 
Twee keer promoveren naar de eerste klasse in één seizoen is namelijk niet niks. En wij hebben nog wat aanmoediging 
nodig om ons doel van 300 doelpunten op het veld te halen. Hiervoor moeten wij nog 51 doelpunten maken in twee 
wedstrijden en met jullie hulp gaat dat vast lukken. 
 
Het meegereisde publiek en wissels natuurlijk ook super bedankt! En shout-out naar Velocitas voor het kratje bier!! 
 
Tot zaterdag, 12:20! 
 
Jeanette 
 
Achilles 6 - ALO 4 25-6 
Het was even stil rondom Team 6. Tussen alle bevallings- en 
verhuisperikelen door bleef er weinig tijd over om 
wedstrijdverslagen te delen, maar afgelopen zaterdag gaf 
voldoende aanleiding om weer eens in de spreekwoordelijke pen te klimmen. Het meest sexy team van Achilles was de 
hervatting na de zaal uitstekend doorgekomen met vier uit twee wat inhield dat de partij tegen ALO 4 de 
kampioenswedstrijd zou zijn. Met de nadruk op 'zou zijn', want doordat concurrent Atlantis thuis onverwachts verloor 
van Madjoe kon anderhalf uur voor aanvang van de derby tegen de bosjesvanpexbespelers de champagne al ontkurkt 
worden. Dat was best jammer, want voor het gevoel is het lekkerder om een overwinning te boeken en na het laatste 
fluitsignaal als kampioen het veld af te stappen. Ach ja, aan de andere kant had je er voor aanvang van het seizoen voor 
getekend. Misschien had iemand er inderdaad al voor getekend? Waarschijnlijk Yhoeri. Die is zoals jullie weten liever lui 
dan moe. Hij zette dat een aantal weken terug kracht bij door te bedanken voor volgend seizoen. Hijzelf lichtte dat 
anders toe: "Ik wil meer gaan squashen om af te vallen". Wie Yhoeri wel eens een actie heeft zien maken in het veld zal 
direct beamen dat een potje squash inderdaad meer zoden aan de dijk zet dan de loopacties die onze Casanova tijdens 
een wedstrijd maakt. Drie weken terug werd Leah van Duin geboren. Sandra, gefeliciteerd! Wat een mooi kind! We zijn 
benieuwd of ze op haar vader lijkt. Van Duin. Voor de Game of thrones kenners (welkom in het zwarte gat 
overigens…): zoals Snow de naam is voor bastaarden uit the North, zo geldt dat voor de Van Duins uit Scheveningen. 
Dan weet je genoeg. Maar goed. Ene achterbuurman Rob is bereid gevonden om Sandra met het één en ander bij te 
staan. Dus ook Rob: van harte! Alex was er zaterdag ook niet bij. Hij was overigens de enige van het team die dronken 
was op het exacte moment dat Team 6 kampioen werd, want hij zat ergens op de Wallen in verband met een 
vrijgezellenfeest. Tenminste, dat was de lezing die hij ons gaf. Wat moet je daar anders. Toch, Lex? Daan houdt niet van 
feestjes, dus die was er ook niet bij.  
De wedstrijd: die werd nooit spannend. In ieder geval niet in de zin of we de wedstrijd zouden winnen. Tjitse en Yhoeri 
liepen zoals we gewend zijn de kantjes er vanaf, waardoor we zaterdag de dertig niet aantikten. Michael daarentegen had 
het vizier op scherp staan. Bij de meeste mensen van zijn postuur 'gaat ieder pondje door het mond'. Bij Mighty Mike 
'gaat ieder pondje door het mandje'. Hij was zo op dreef dat zelfs vanaf de bank van ALO werd geopperd dat hij zijn 
gewicht in goud waard moest zijn. Waarop Yhoeri weer verzuchtte 'waarom zoiets hem nooit kon overkomen', want als 
krullenbol zijn gewicht in goud waard was, "dan zou ik nooit meer hoeven werken!" aldus Yhoeri of the Mountain. Bij 
rust was het verschil al groot. Aan het einde nog meer. Mieke verzuimde het verschil twintig te maken door een 
strafworp te missen, wat haar het tweede rondje na dat van Joy kostte, wat we Mieke dan ook direct na het lessen van 
de dorst vergeven hebben. Nog twee potjes en dan zit het erop. Het enige dat nu nog op het spel staat is het behoud 
van de ongeslagen status! Erwin Bodaan, bedankt voor het fluiten! Of was het nou Alex Bodaan?! Ed Arbouw, kun jij 
ons uit de brand helpen? 
 
Groeten, 
Erwin 
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WAPC Wat Was 
************** 

 
Meervogels/Fisica A1 – Achilles A1 14-12 
KZ Danaiden A1 – Achilles A2 15-12 
Achilles A3 – ALO A2 13-13 
HKV/Ons Eibernest A2 – Achilles A4 6-8 
Achilles B1 – KCR B1 17-13 
Achilles B2 – Fortuna/Delta Logistiek B5 6-4 
Achilles C1 – Die Haghe C1 5-19 
ALO C2 – Achilles C2 10-2 
Achilles D1 – ONDO D2 10-5 
Achilles D2 – Meervogels/Fisica D2 3-19 
KVS/Maritiem D2 – Achilles D3 9-3 
Refleks E2 – Achilles E1 13-16 
Achilles E2 – KVS/Maritiem E2 6-9 
ALO E3 – Achilles E3 7-8 
Achilles E4 – Lynx E1 10-9 
Achilles Tijgers – TOP/SolarCompleet F1 10-13 
Achilles Beren - Futura F1 19-6 
KVS/Maritiem F4 – Achilles Wolven 6-5 
Fortuna/Delta Logistiek F4 – Achilles Leeuwen 7-9 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 
 

Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
AGENDA: 
 
12-06 Korfbalclinic OBS De Zonnebloem 06-07 AC Slotdag 
 

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

 
Op 2 juni is het feest bij Silje Labordus, zij viert dan haar 15e verjaardag. Op 3 juni 
viert Naomi van Leeuwen haar 14e verjaardag en op 5 juni viert Julian Sanches zijn 
17e verjaardag. 
Alle drie van harte gefeliciteerd en maak er een gezellige dag van. 
 
 
 

OPROEP!!!!!!! 
 
Op woensdagochtend 12 juni hebben we jullie hulp nodig! 
We zijn gevraagd om op OBS de Zonnebloem een clinic te geven. 
Dit doen wij door 10 uitgezette spellen te begeleiden. 
De groepjes kinderen worden door leerlingen van groep 8 begeleid. 
Heb jij tijd en zin om een paar uurtjes ons te helpen en bij een spel te staan? 
 
Geef dit door aan: jscachilles@gmail.com 
 
We hopen dat deze clinic door kan gaan, dus meld je aan! 
 
Groetjes 
Monique, Margot, Mireille en Suzanne 
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CR- Nieuws 
*********** 

 
Klaverjassen 
Beste klaverjassers, 
Ik heb een datum geprikt voor de laatste klaverjasdrive voor dit seizoen en dat is 
vrijdag 28 juni geworden. 
Ik hoop dat jullie dan nog niet op vakantie zijn en allemaal weer meedoen zodat we 
weer een druk bezette kantine krijgen. 
Meld je dus aan via ovreijn@hotmail.com of tel: 0703251134 
 
Ik hoor van jullie 
 
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: Joaquin Kortekaas 
 
Bedankt als lid per einde seizoen: Yoeri van den Berg 
 
Aangenomen als lid: Lorenzo Tom (Achilleslidnr. 3078) 
 Siddarth Assarfi (Achilleslidnr 3000) 
 Stella Woestenburgh (Achilleslidnr. 3079) 
 
Olga 
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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. 
 
 

 
 
 
 
 


