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Redactie “Leeuwenkrabbels” 
 Redacteur: 
  Raquel Chapper 
  Tel: 06-39848591 
  e-mail: leeuwenkrabbels@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 
  Suzanne Bohmers 
  e-mail: jsc@hkvachilles.nl 
 Vertrouwenscontactpersoon 
  Jolanda Muller 
  e-mail: jolanda150@hotmail.com 
  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 veld (5 t/m 9) 
 Vacature 
 Wedstrijdzaken (alleen aanvoerders) 
 e-mail: wedstrijdzaken@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. A veld 
 Rianne van Groen 
 Tel: 06- 
 e-mail:rianne.vgroen@hkvachilles.nll 
Wedstrijdsecr. B/C veld 
 Majka Deurloo 
 Tel: 06-48530996 
 e-mail:majka.deurloo@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 
 Sjoerd Houwing 
 e-mail: tennisinfo@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Clubtenue 
 Mieke Deurloo & Desiree de Bruin 
 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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Ik mis het!  
********** 

 
Ik mis jullie, ik mis Achilles. Zo, ik heb het gezegd. Als je het zo zwart-op-wit(-op-
groen) opschrijft klinkt het misschien een tikkie sneu en overdreven, maar ik mis het echt. Ik weet niet hoe andere 
Achillianen het ervaren, maar zo zonder korfbal, zonder feestjes, met slechts een honderdste van alle gezelligheid.. Het 
is niet hetzelfde. Mis jij het ook? 
 
Ik mis mijn tweede thuis. Waar iedereen elkaar gedag zegt, of je elkaar nu wel of niet écht kent. Waar iemand vraagt 
‘hoe gaat het?’, maar van jouw gezicht het antwoord al kan lezen. Waar ik 
altijd welkom ben, hoe ik me ook voel. 
 
Ik mis het om het veld op te waggelen onderweg naar trainen. Ik vind trainen 
helemaal niks, maar het Achillesgevoel maakt zelfs ‘trainen’ (bijna!) leuk. Dat 
Eibertje (support your local & shop hier!) op de donderdagavond schijnt toch 
net iets lekkerder te smaken; bijna alsof je al weekend hebt. 
 
Ik mis het zwaaien en fietsbellen naar iedereen die je tegenkomt, zodra je in 
de Vruchtenbuurt bent. Het is toch een soort van dorp, daar rondom het 
Pomonaplein.  
 
Ik mis dat moment van op zaterdagochtend, rond een uurtje of 11, door de 
poort het veld op rijden. De Achilles-vlag wappert. De allerkleinsten, de kangoeroes, net klaar met trainen. Veel 
jeugdploegen nog volop in de strijd. Alle scheidsrechters (en hun begeleiders) die daar tóch weer staan om wedstrijden 
in goede banen te leiden. De coaches die alles op alles zetten voor de overwinning. Die ouders die net doen alsof ze de 
regels snappen. Óf de ouders die de regels net te goed snappen en zich verliezen in fanatisme. De kantinecommissie die 
zich weer eens voor ons uitslooft met een breed assortiment. Iedereen die met frisse tegenzin bardienst gaat staan en er 
dan toch ook daar een feestje van maakt. De AC die tussendoor nog even springkussens en pannenkoeken regelt. Het 
stiekem ontwijken van kinderen die hun best doen zoveel mogelijk Grote Clubactie-loten te verkopen (jaja, ik heb 
online een lot gekocht. Jij ook? Nee? Doe hier nog even, €2,40 per lot gaat direct naar de club!). 
 
Ik mis de wedstrijden van de selectie, het schreeuwend (dat zal niemand verbazen) langs de lijn staan, of dat stiekem 
toch vanaf het bankie mogen doen. Onze jonge guppen uit Achilles 1 en 2 aanmoedigen, onderweg naar nieuwe 
overwinningen. Een aantal supporters direct vanaf het hek, maar vaak ook van een afstandje achter de lijn met een 
drankje in de hand. ;-) Oef en ik mis Vakkie-A, al mis ik die stiekem al wat langer, met écht toeters en bellen met z’n 
allen uit volle borst ‘loop-spring-vang-schiet-lalalala’ zingen. 
 
Ik mis het op zaterdagmiddag veel te lang blijven hangen. Hangend in het gras, aan statafels, op het bruggetje en op het 
terras. Samen bbq’en, pizza’s bestellen, bittergarnituur tot avondeten dopen en eindeloos lullen over niks. Ik mis het om 
onze belangrijkste inkomstenbron, de kantineomzet, samen op peil te houden. 
 
Ik mis zelfs die krakkemikkige kantine, die er ergens binnenkort (zou het?!) niet meer zal staan. Naar de wc terwijl de 
deur niet op slot kan, limo proberen te maken maar ohnee-de-kraan-is-nog-steeds-kapot, de graftakket*f*s zooi in het 
halletje, de gordijnen die bijna vanzelf naar beneden komen, de tv/beamer die alleen Ilan aan de praat krijgt, de aroma’s 
die je tegenmoet komen als de putjes weer es tegensputteren. Ok ok ok, ik overdrijf, missen is hier misschien een groot 
woord. Maar je snapt me. Straks zonder: dat wordt toch gek. 
 
Weet je wat we ook gemist hebben, ookal zijn we het alweer bijna vergeten? Samen de wedstrijden van het EK voetbal 
kijken in de kantine. Eíndelijk weer in vol oranje ornaat met z’n allen de bondscoach uithangen. Wat zou het leuk 
geweest zijn! Maar die kantine staat er volgend jaar niet meer… Waar kijken we dan?! 
 
Ik mis de wedstrijdjes van Achilles Zondag 1. Ik mis het publiek dat soms zelfs nog de moeite neemt om te komen 
kijken. Of nouja, dat op een zonnige voorjaars- of najaarszondag gezellig een drankje komt doen. Dat wij daar toevallig 
een balletje staan te gooien, is soms bijzaak. ;-) 
 
Ik mis het ritje in de auto naar uitwedstrijden, maar ik mis vooral de ritjes terug, met de punten in de tas de overwinning 
vieren bij de Mac. 
 
Ik mis het zwaaien naar de Achillianen die hun balkon of tuin aan het veld hebben en zo van een afstandje toch altijd 
meekijken. Toen publiek langs de lijnen niet meer welkom was, hadden zij geen livestream nodig. 

https://www.eiberbier.nl/webshop/
https://www.hkvachilles.nl/nieuws/1670/grote-clubactie-de-laatste-loodjes
https://www.hkvachilles.nl/nieuws/1670/grote-clubactie-de-laatste-loodjes
https://www.hkvachilles.nl/nieuws/tag/38/nieuwbouw
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Ik mis de wedstrijdverslagen. Soms een crime om te verzamelen – leuren, sleuren, foto’s invoegen, te laat ingeleverde 
verslagen toch nog plaatsen, spelfoutjes verwijderen of als ze charmant zijn juist laten staan. De laatste verslagen zijn 
alweer drie weken oud, toen de D1, D2, E1 en E2 kampioen werden. 
 
Ik mis het om twee weken lang wedstrijden te kijken in steenkoude Haagse sporthallen, tijdens de Haagse Korfbaldagen 
die we nu normaal gesproken zouden hebben. En dan op de slotzaterdag mínstens een Achillesfinale aanschouwen en 
daarna een dansje tijdens het afsluitende feestje. 
 
Och feestje, ik mis alle feestjes. Stampvolle kantine zoals ‘ooit’ tijdens het samensmeltingsfeest bijvoorbeeld, het is nu 
zo tijdens corona bijna een angstaanjagende gedachte... Maar ik kijk er zó naar uit om straks met z’n allen te vieren dat 
het allemaal voorbij is. La Bamba – die kusjeskring, sta je daar nou stil of moet die kring bewegen? – zal ‘ie ooit nog 
hetzelfde zijn? 
 
Ohh, of kámp, ik heb kamp gemist. Geen greppeltocht, geen strandjes, geen fietsenrally, geen bosspellen, zelfs geen 
corvee. Geen 100 koppen tellen voor we vertrekken, geen 100 bordjes opscheppen, geen 100 kinderen insmeren (ok ok 
ok, gelukkig doen de groten dat zelf), geen 100 bedden checken. Sterker nog, we hebben zelfs het kijken van kampfilm 
van 2019 moeten missen (maar stay tuned: daar komt binnenkort waarschijnlijk verandering in!). 
 
Ik mis het allemaal: Achilles is voor mij nog stééds meer dan een club. Wanneer we het allemaal niet meer hoeven te 
missen? De tijd zal het leren! Tot die tijd: hou vol, pas goed op jezelf, bescherm een ander ookal denk je het jouwe van 
de maatregelen en hopelijk tot snel! 
 
Desiree 
 
 

Een sponsorcommissie in quarantaine 
********************************** 

 
Als sportvereniging ben je van één ding afhankelijk. De titel van het artikel doet 
misschien vermoeden dat ik hier over sponsors ga beginnen. Dat is ook zo, maar we 
zijn als vereniging natuurlijk afhankelijk van vrijwilligers. Zonder actieve vrijwilligers 
die een vereniging laten floreren is een vereniging voor sponsoren niet aantrekkelijk. Bovendien heb je ook vrijwilligers 
nodig om deze sponsoren binnen te halen. Laat dit nu al enige jaren een probleem zijn voor de sponsorcommissie van 
Achilles. De vrijwilligers die in deze commissie willen stappen zijn schaars, al geldt dit in meer of mindere mate eigenlijk 
wel voor alle commissies en de gehele vereniging. Tel daarbij twee intelligente 
lockdowns, een nieuwe kantine en het stilleggen van de competitie op en je komt uit 
op een bijna onmogelijke uitdaging. Hoe kom je vandaag de dag nog aan nieuwe 
sponsors? 
 
Ja inderdaad, bijna onmogelijk. Want om de één of andere reden is het ons als 
vereniging toch maar gelukt om een hoofdsponsor binnen te slepen voor de komende 
jaren. En dat zonder sponsorcommissie. Hoe dan? Waarschijnlijk is het een 
combinatie van toeval en geluk geweest. Toeval dat we leden hebben die zo begaan 
zijn met de club dat zij bereid zijn om het sponsorschap aan te bieden. En het geluk 
dat er toch leden zijn die bereid zijn om daarmee aan de slag te gaan, ook al is dit niet 
hun eigenlijke taak maar die van de niet-bestaande sponsorcommissie. Voor mij is dit 
maar weer eens het bewijs hoe belangrijk het is dat iedereen zijn steentje bijdraagt aan 
onze mooie club. 
 
Het afgelopen seizoen zijn, toevalligerwijs, meer initiatieven van leden naar voren gekomen om op zoek te gaan naar 
sponsors. Hoewel daar nog geen concrete nieuwe sponsors uit naar voren gekomen zijn, levert dit wel wat op. Nieuwe 
ideeën en energie om deze kar opnieuw op gang te brengen bijvoorbeeld. Spelers uit het derde hebben bijvoorbeeld het 
heft in eigen hand genomen om een teamsponsor te vinden. En gelijk hebben ze: het is een jong team dat op niveau 
speelt en dus aantrekkelijk moet zijn voor een sponsor. In mijn optiek verdienen ze die ook, net als alle andere teams. 
 
Zoals gezegd heeft deze zoektocht nog geen nieuwe sponsoren opgeleverd. De zoektocht gaat door maar we moeten 
ons allemaal wel realiseren dat nieuwe sponsporen zich niet altijd op basis van geluk, toeval en spontane acties zullen 
aandienen. Wat we nodig hebben is een sponsorcommissie die hier structureel mee aan de slag gaat. Want we gaan 
nogal wat voor onze kiezen krijgen de komende jaren. De dalende kantineomzet bijvoorbeeld, en de bouw van de 

https://www.hkvachilles.nl/nieuws/1657/wedstrijdverslagen-d1-d2-e1-f2-kampioen
https://www.hkvachilles.nl/nieuws/1657/wedstrijdverslagen-d1-d2-e1-f2-kampioen
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nieuwe kantine. Dat laatste zal ons hopelijk wel weer aantrekkelijk maken voor sponsoren. Maar dan moeten die wel 
gezocht worden en worden binnengesleept.  
 
Het belang van een sponsorcommissie met kennis en kunde staat buiten kijf. En toch blijft het zo lastig om deze gevuld 
te krijgen. Terwijl het vinden van sponsoren geen hogere wiskunde hoeft te zijn. Een goed praatje, een netwerk van 
ondernemers of gewoon de ballen hebben om iemand te benaderen is al voldoende. “Nee heb je, en ja kun je krijgen”. 
In dat kader bij deze een oproep aan eenieder, help de club en pak je plekje in de sponsorcommissie. Komende week 
gaan we voortbouwen op eerdere initiatieven en zullen we weer een poging doen om bedrijven zo gek te krijgen om in 
deze tijden te gaan sponsoren. Mocht je daarvoor nog ideeën hebben dan kun je die doorgeven aan Simon Rodriguez of 
aan mij. Simon, deze keer is het jouw beurt om speciaalbiertjes mee te nemen, niet vergeten hè! ;) 
 
Rinus Cost 
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Van het Bestuur 
************** 

 
Zeefdruk Westland kledingpartner én hoofdsponsor Achilles 

****************************************************** 
 
Begin oktober kondigden we al de samenwerking aan met Menno en zijn Zeefdruk Westland. Toen beloofden we al dat 
we daar later meer van zouden laten zien. Laat het nu dan eindelijk later zijn! We wilden de samenwerking tijdens een 
feestelijke samenkomst officieel maken. Helaas viel dit toen letterlijk in het water omdat de wedstrijden die dag dankzij 
de regen niet door konden gaan. Maar we laten ons natuurlijk niet tegenhouden en willen op deze manier meer laten 
zien van deze geweldige samenwerking! 
 
Zeefdruk Westland, het bedrijf van Menno Overwater, gaat samen met Erima onze kleding verzorgen. Deze kleding 
kunnen jullie binnenkort aanschaffen via de officiële webshop van Achilles. Deze komt binnenkort voor iedereen 
beschikbaar, nog net op tijd voor een leuke surprise van de Sint of voor onder de kerstboom. In ‘onze’ webshop 
kunnen jullie straks wedstrijdshirts, trainingspakken, rokjes, broekjes, sporttassen en natuurlijk Menno’s welbekende 
Achilles supportersjasje kopen. Hou onze de website en onze socials goed in de gaten voor het laatste nieuws. 
 
Omdat Zeefdruk Westland ook hoofdsponsor wordt vanaf 1 januari 2021 heeft de selectie al een voorproefje van de 
kledinglijn gekregen. Hieronder een kleine impressie daarvan, op de website vind je trouwens een heel filmpje: 
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We verheugen ons op deze nieuwe samenwerking en zijn erg dankbaar dat we in deze moeilijke tijd zo snel een nieuwe 
hoofdsponsor hebben kunnen vinden in Zeefdruk Westland. Samen met Erima zorgen we er voor dat alle Achilles 
leden er de komende jaren weer flitsend uit zien. 
 
Het Bestuur 
 
 

Save the date JAV 
**************** 

 
Zoals eerder medegedeeld, hebben we het tweede deel van de 98e Jaarlijkse Algemene Vergadering uitgesteld. In die 
JAV willen we terugblikken op seizoen '19-'20, maar ook graag vooruitkijken naar de nieuwbouw. Inmiddels zijn de 
financieringsplannen in de laatste fase en ook hierover praten we jullie graag bij. Zet daarom vrijdag 11 december in de 
agenda, we beginnen om 20 uur. Hoewel we graag een fysieke bijeenkomst zouden organiseren, zal het met de huidige 
maatregelen wederom een digitale bijeenkomst worden.  
 
Met vriendelijke groet,  
Arthur Bolder (secretaris HKV Achilles) 
 
 
 

https://www.hkvachilles.nl/uploads/2020-07/db5da205ea548d3415c0e40228c4fa63_default.png
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Onze selectie 
************ 

 
Na het prachtige hoofdartikel van Desiree, leek het ons als staf goed om met de club te delen hoe enthousiast onze 
selectie nog steeds is.  
En wat is het gaaf om, ondanks alle maatregelen en keer op keer teleurstellingen omtrent de aanscherpingen, te zien 
hoe graag iedereen toch nog van dat kleine beetje ruimte binnen de regels gebruik wil maken om toch te kunnen 
korfballen. 
Het is niet ideaal, en er kan maar weinig. Maar onder bezielende leiding van Bas Maessen en Jan Brugmans was dinsdag 
goed te zien wat er wél allemaal kon. Uiteraard met inachtneming van de richtlijnen waar we ons aan moeten houden. 
 
Laten we hopen dat we de komende maanden met z’n allen wat vaker en “dichter” bij elkaar kunnen komen. Tot die 
tijd zal de selectie er met elkaar alles aan doen om fit te blijven en dat we klaar zijn voor een eventuele zaalcompetitie! 
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Activiteiten Agenda Senioren 

11-11 WG/SG Nieuwbouw   
 
 

Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

Wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

 website@hkvachilles.nl 
 
Mix toernooi Achilles E 
Desiree beschreef vorige week heel treffend in het hoofdartikel hoe erg Achilles wordt gemist.  Deze week werd 
duidelijk dat dit ook echt voor onze E kinderen geldt. Afgelopen donderdag nam E2 trainer Marije het initiatief in de e-
trainers Whatsappgroep om een mixtoernooi te organiseren. Binnen 24 uur waren er 26 kinderen uit de E1 tot en met 
E5 die zich hadden opgegeven. Tel daarbij 9 trainers, Peter (vader van Marley als scheidsrechter) en Lenneke (moeder 
van Philène als coco) bij op en zo hadden we genoeg mensen om op drie velden voor zes teams een toernooi te 
organiseren. 
 
Vanaf donderdagavond begon de organisatie, waarbij we voor ons 
idee toch echt aan alles hadden gedacht. Teams waren gemaakt, 
wedstrijdschema klaar, prijsjes geregeld enz.  
Zaterdagochtend om 10.30 uur waren we aanwezig om alles klaar te 
zetten. Oeps.. één detail vergeten, de sleutel. Bij alle sleuteladressen 
was er niemand thuis. Gelukkig was er een lieve Achilliaan die dicht 
bij het veld woont, die ons uit de brand heeft geholpen, waardoor 
we niet met alle E-tjes voor niks bij het veld stonden. 
 
Om 11.00 uur stroomde het veld vol met kinderen, allemaal in een kleur t-shirt welke vrijdagmiddag was 
gecommuniceerd (dank daarvoor ouders!). Vijf rondes lang werd er door de kinderen super fanatiek en met veel plezier 
gekorfbald. Alle 15 wedstrijden gingen zeer gelijk op. Uiteindelijke ging het blauwe team er met de eerste prijs vandoor, 
maar dat was niet het belangrijkste. Voor ons was dat namelijk dat we zagen dat alle kinderen op een hele sportieve 
manier met elkaar samen speelden, elkaar de kansen gunden en veel lol hadden met elkaar.  
 
Alle aanwezige trainers, Peter en Lenneke heel erg bedankt voor jullie hulp! Alle kinderen heel erg bedankt voor jullie 
komst. Wij vonden het super leuk en zeker voor herhaling vatbaar! 
 
Groetjes, 
Mieke, Noah, Marije en Rianne 
 
 
 
 
 
 
 

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

Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
AGENDA: 
27 nov  
 
 

Verjaardaghoekje 
*************** 

 
Vorige week was ons nieuwe lid Emily Pinohbeck jarig. Zij werd 4 november 9 jaar. 
Alsnog van harte gefeliciteerd. 
Deze week maarliefst 6 jairge. Op 10 november 3 stuks, t.w. Milla Linse, Philene van Eijk en 
Lisette Houwing. Milla wordt 17, Philene 8 en Lisette 9. Op 11 november viert Sophie Diemel 
haar 10e verjaardag. Op 13 november viert Mika van Collenburg zijn 11e verjaardag en de 
laatste deze week is Ocker Pijlman, hij wordt 15 november 15 jaar. 
Allemaal van harte gefeliciteerd en maak er een gezellige dag van. 
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CR- Nieuws 
*********** 

 
De Achillus ThuisPubQuiz 

 ************************* 
 
Omdat we met zijn allen noodgedwongen meer en meer tijd thuis doorbrengen zijn we als vereniging op zoek naar 
alternatieven om onze vrije zaterdagen en zondagen in te vullen. Omdat we geen wedstrijdjes meer hebben houden we 
ook meer tijd over. Om jullie en onszelf nog een beetje te vermaken introduceren we hierbij de Achillus ThuisPubQuiz. 
Deze quiz bestaat uit 6 ronden en elke nieuwe ronde wordt in de eerstvolgende Leeuwenkrabbels gepubliceerd. Je vindt 
vanaf volgende week ook de antwoorden terug van vorige week. Kom je niet uit een vraag of lukt het niet om op het 
woord te komen? Geef elkaar dan even een belletje, kun je gelijk even met elkaar bijpraten!  Speciale dank gaat uit naar 
Tjitse voor het ter beschikking stellen van de vragen. Volgende week zijn we terug met ronde 2, uiteraard zal elke ronde 
ook op de website worden geplaatst. 
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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 

 
Aangemeld als lid: Frederique (F.H.S.) van den Berg 
 Zie gemaild krantje 
 
 Max Weterings 
 Zie gemaild krantje 
 
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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 20 
 

 
 
 

Pleunen 
 
 
De thuiswedstrijden voor het komende weekeinde: 
 
Zaterdag  
 
 
Zondag  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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OEFENPROGRAMMA ZAAL 

 
 
Team Tegenstander Uit of thuis Datum Tijd Scheids 
Achilles 1 Valto 1 thuis top 7-nov 19.20  
Achilles 1 KVS 1 uit (Blinkerd) 10-nov 20.15  
Achilles 2 Valto 2 thuis top 7-nov 17.55  
Achilles 2 KVS2 uit (Blinkerd) 10-nov 19.00  
Achilles 3 Valto 3 thuis top 7-nov 16.30  
Achilles 3 KVS 3 thuis A 10-nov   
Achilles 4 Weidevogels 3 uit 7-nov   Achilles 5 
Zon Valto 4 uit 14-nov 16.20  
Achilles 6 KVS 6 thuis A 14-nov 18.45 Alex Opm 
Achilles 7 Weidevogels 6 uit 14-nov   Achilles 8 
zon Die Haghe 7 thuis A 14-nov 17.30 Simon 

Achilles A1 Pernix A1 thuis A 11-nov   
Achilles A2 Alo A2 thuis A 7-nov 18.00 Alex v.d. S 
Achilles A2 Ondo A2 thuis A 14-nov 16.15 Pepijn 
Achilles A3 Ondo A4 thuis A 14-nov 15.00 Niek 
Achilles B1 Dunas B1 uit 7-nov 14.00  
Achilles B1 Meervogels b1 thuis A 14-nov 13.45 Rick 
Achilles B2 HKV/oe B2 thuis 14-nov 12.30 Katrien 
Achilles C1 ALO c1 thuis A 7-nov 16.30 Danique 
Achilles C1 Fortuna c2 uit 14-nov 11.00  
Achilles C2 HKV/Oe c1 thuis A 14-nov 11.15 Sem 
Achilles D1 Madjoe D1 uit 7-nov   
Achilles D1 KVS d1 thuis A 14-nov 10.00 Robbin 
Achilles D2 KVS d2 uit 14-nov   
Achilles D3 Weidevogels d2 uit 14-nov   
Achilles E1 Ondo e1 uit, hoeksteen 14-nov 09.00  
Achilles E2 Ondo e7 Uit, 

Westlandhal 7-nov 12.15  
Achilles E3 HKV Oe E1 uit 7-nov 10.45  
Achilles E4 Lynx e1 uit 7-nov 10.00  
Achilles E5 Dijkvogels thuis A 14-nov 09.00 Kaj 
Achilles F1 HKV/oe f1 uit 7-nov 10.45  
Achilles F2 Valto F3 uit 7-nov 13.15   
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Volgende week  
 
 
 

 
 

 

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

WASROOSTER 
09-11 Marian Lijmbach 
16-11 Olga van Reijn 
30-11 Monique Alsem 
14-12 Vera Rodriguez 
28-12 Anneke Zoutendijk 
 
 
Bel even naar de kantine 
(3684814) of er iets te wassen is. 
Mocht het je niet uitkomen, 
probeer dan met iemand  te 
ruilen. Lukt dat ook niet, 
AARZEL DAN NIET OM Rene 
een belletje te geven: 06-20427206.  
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