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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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Online Pubquiz vanuit Haags Hoog groot succes! 
********************************************* 

 
Zaterdagavond vond live vanuit het Haags Hoog de online Achilles Pubquiz plaats. 
Maar liefst 26 teams streden om de onmetelijke roem om de eerste winnaar te 
worden van de Pubquiz in corona-stijl. De Pubquiz op Achilles is inmiddels een jaarlijkse, en soms zelfs tweejaarlijkse, 
traditie geworden die de kantine doet uitpuilen,waardoor late inschrijvers zelfs teleurgesteld moesten worden. Dat was 
voor deze editie geen probleem! 
 
Wie de kabinetscrisis, corona-moeheid, thuisonderwijs perikelen, Teams-vergaderingen enzovoorts even wilde 
ontvluchten, kon zijn hart ophalen bij het zaterdagavondvermaak vanaf de zesde verdieping aan de Televisiestraat. 
Komende week worden daar de ketels naartoe getakeld waarin het gele goud van Eiber bier gebrouwen zal worden. Als 
de lockdown voorbij is, komen we hier een dan ook graag een lekker biertje drinken of een straf bakkie koffie van de 
Roast Factory gebruiken, maar voor nu was het dus nog even het decor voor de Kroegquiz. 
 
Al je je had opgegeven, dan had je gedurende de quiz een aantal smaakvolle alcoholische 
consumpties tot je beschikking, waarbij onze eigen bierprofessor Jasper een kort college 
gaf als introductie op de avond die tevens als openingsronde van de quiz gold. Kudos 
aan Daan voor het gelikte openingsfilmpje. Zoals Erwin vV het verwoordde: ‘Die 
jongen moet daar echt iets mee gaan doen’. Na een introductie door Niek, die zich snel 
terugtrok om verantwoordelijk te zijn voor de soepel lopende techniek, en Erwin vV 
werd het stokje overgenomen door het presentatieduo Tobias, gehuld in opvallende broek, en Tom, klaar om naast te 
presenteren ook de nieuwe iPad te lanceren.  
 
Zij namen je mee door de wondere wereld van getallen, pretparken, wapentuig, beroemdheden in emoticons, 
voetbalkampioenen, wetenschap en close-ups. Bij de ronde ‘mystery guest’ was de uitdaging om je achterhalen welke 
Achilliaan er schuilging achter een wazig beeld en een vervormde stem. Terwijl op de YouTube chat de discussie over de 
status van Pluto, priemgetallen en de broek van Tobias voortduurde, zaten Alex, Erwin en Lena klaar om alle 
antwoorden te controleren.  Uiteindelijk waren het de Friese doorlopers (Audrey, Marieke en Tjitse) die er met de 
hoofdprijs vandoor gingen: Lokwinsken foar de oerwinning! 
 
Maar ook hier gold natuurlijk het cliché dat meedoen belangrijker is dan winnen! CR bedankt! Hulde voor dit initiatief 
en op naar het volgende evenement! 
 
Erwin 
 
 

Fitblijvendoenwesamen.nl 
************************ 

 
Januari 2020 startte ik mijn nieuwe baan bij Sportinnovator. Na drukke eerste 
weken stond ineens corona aan de deur te kloppen. Beetje bij beetje kwam ook de 
sportwereld stil te liggen en in het begin maakte ik mij hier wel een klein beetje zorgen over. Hebben we straks nog wel 
wat te doen? Eerlijk is eerlijk, ik had nooit gedacht dat het zo druk zou worden. 
 
De maanden die volgden heb ik de mensen uit mijn team en partijen en onderzoekers waar we mee samenwerkten zo 
ongelooflijk hard zien werken. Werk stond 24/7 aan. Crisis daagt innovatie uit. Innovaties gesubsidieerd om de hitte te 
lijf te gaan tijdens de Olympische spelen in Tokyo werden gebruikt in de zorg. Nieuwe samenwerkingen kwamen tot 
stand, subsidierondes liepen versneld en inmiddels worden er volgende maand twee voetbalwedstrijden gespeeld mét 
publiek. Onderzoek na onderzoek en testen, testen, testen. Hopelijk gaat de sport mede hierdoor snel weer open. We 
hebben tenslotte een bijzonder mooie sportzomer in het vooruitzicht. 
 
De aankomende tijd is misschien wel extra moeilijk. Er lijkt geen einde aan te komen. Nooit 
liepen er zoveel mensen ‘s avonds nog een rondje. En nu ook nog die avondklok. Mocht je 
het moeilijk hebben, schroom niet om dit aan te geven aan elkaar, of even contact op te 
nemen met iemand die je al even niet hebt gehoord. Zo’n berichtje kan veel doen. We 
kunnen dan wel niet bij elkaar op bezoek, maar apps zoals Houseparty en Zoom zorgen dat 
je toch nog een beetje samen kunt zijn. 
 
Bijna elke branche heeft het behoorlijk moeilijk, zo ook de fitnessbranche. En normaal 
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gesproken heb ik het niet zo op Arie Boomsma, maar nu heeft hij samen met NL Actief en heel veel grote en kleine 
fitnessscholen wel een heel mooi initiatief opgestart. Gedurende drie weken, tijdens de lockdown, kan iedereen online 
meedoen aan fitnesslessen. En de keuze is reuze, de diversiteit aan lessen is ongekend! Met dit initiatief houden we niet 
alleen onszelf fit, ook worden lokale sportscholen die het moeilijk hebben met dit initiatief ondersteund. 
 
Dus zit je vanavond op de bank te balen dat je niet naar buiten mag? Bel elkaar via zoom, kies beiden dezelfde les uit en 
doe gratis mee! Als we dan straks het veld weer op mogen ben je misschien wel fitter dan ooit! 
 
Je zag het misschien al aan de titel, de website van dit initiatief is www.fitblijvendoenwesamen.nl! 
 
Raquel 
 
 

Nieuwbouw update: start asbestsanering en sloop kantine 
*************************************************** 

 
Vorige week hebben we kunnen zien dat de kantine inmiddels helemaal leeg is. Zo leeg zelfs dat er een aantal sleutels 
op mysterieuze wijze zijn verdwenen. De kantine is leeggehaald met een reden, de sloop komt steeds dichterbij. 

 
Deze week hebben Hans en Wout wederom vergaderd met de aannemer. Die had goed nieuws. De voorbereiding van 
het gehele project loop volgens planning. Dit betekent bijvoorbeeld dat de constructietekeningen gereed zijn en dat de 
aannemer daar mee aan de slag gaat. De aannemer is inmiddels ook al in gesprek met elektra-, warme- en water 
installateurs. 
 
De kantine is op dit moment verboden terrein. Dat heeft te maken met het saneren van het asbest. De plekken waar de 
saneerders te werk moeten gaan zijn in elk geval verboden terrein. Dat terrein is afgezet met rood lint. Het is iedereen 
echt ten strengste verboden om daar doorheen te gaan. De plek waar de saneerder te werk gaat is volledig afgesloten 
met plastic en dergelijken. Je kunt hier dus ook niet per ongeluk terecht komen. Nogmaals, dit is echt verboden. Sterker 
nog, het is een misdrijf en kan leiden tot boetes en extra kosten voor Achilles. Blijf daar dus weg.  

http://www.fitblijvendoenwesamen.nl/
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De experts die het asbest verwijderen betreden de kleedkamers en hokken in speciale witte pakken. Omdat zij zich in de 
kantine moeten omkleden is ook de kantine zelf verboden om te betreden. Enige uitzondering is degene die de lichten 
van het veld aan en uit zet. Wie twijfelt over de toegankelijkheid van de kantine of de omgeving dient contact op te 
nemen met Hans Lijmbach. Dit proces duurt zo’n vier tot zes weken en we vragen aan iedereen om zich in deze 
periode aan de bovenstaande spelregels te houden. 

 
Aan het einde van deze week wordt gestart met de aanleg van een noodbrug aan de Mientzijde. Hier komt de in- en 
uitrit voor het bouwverkeer. Wanneer de in- en uitrit is gerealiseerd worden de dug-outs verwijderd en elders op het 
veld opgeslagen. Tot slot wordt een bouwweg aangelegd en worden de bouwhekken geplaatst. Dit proces duurt drie tot 
vijf weken. 
 
En dan, tot slot, de bouw van de kantine. Deze kan beginnen zodra de bouwaannemer de vloerplaten kan bestellen. De 
levertijd van deze platen is ongeveer 13 weken. Zodra deze binnen zijn kan de eerste paal worden geslagen! De bouw  
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van de nieuw kantine komt steeds dichterbij. We kunnen niet meer terug. Zodra de kantine volledig is afgesloten wordt 
een lichtschakelaar aangebracht op het gras zodat we kunnen blijven trainen met licht. Natuurlijk zullen we jullie de 
komende weken op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen. 
 
Namens de stuurgroep en werkgroepen nieuwbouw, 
 
Rinus 
 
 

Een hele lege oude kantine. 
************************* 

 
Het heeft even geduurd maar de sloopkogel is door de kerk. Deze maand nog gaat de kantine plat en moeten we 
definitief afscheid nemen van de oude vertrouwde Vlonder. Voor de meeste leden is dat misschien even schrikken. 
Maar wie onlangs de kantine van binnen heeft gezien weet dat er inmiddels niet veel van over is. De afgelopen weken 
hebben vele handen licht werk gemaakt. Het resultaat mag er zijn: de kantine heeft iets weg van een verlaten pand en 
kan zomaar dienst doen als decor voor een goedkope horrorfilm. 
 
Onder de bezielende leiding van Rene, Ilan, Ruud en Harald is alles wat nog gebruikt kan worden uit de kantine 
gehaald. Dat wat niet meer nodig is, of simpelweg niet meer mee kan is in afvalcontainers afgevoerd. Een 
gespecialiseerd bedrijf heeft het roestvrije staal uit de kantine opgehaald en meegenomen. Dit kan namelijk worden 
hergebruikt.  
 
Aan de commissies binnen Achilles is gevraagd of bruikbare spullen voorlopig in de kleedkamers kan worden gezet. 
Ook dit is zo goed als gereed. De kleedkamers zullen namelijk later dan de kantine zelf gesloopt worden. Tegen die tijd 
hebben we de beschikking over een extra container waar alles netjes opgeslagen kan worden totdat we onze spullen 
definitief in de nieuwbouw een plekje kunnen geven. Daarover volgt te zijner tijd verdere informatie. 
 
Op de foto’s hieronder (van Harald en Rene) is te zien hoe onze kantine er nu bij staat.  
 
Namens de stuurgroep en werkgroepen nieuwbouw, 
Rinus 
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Sporten aan het Pomonaplein 
*************************** 

 
Na de jaarwisseling is het tijd om de goede voornemens in de praktijk te brengen. Helaas hebben we de afgelopen 
maanden niet kunnen korfballen/sporten zoals we gewend zijn. Omdat dit voorlopig niet lijkt te veranderen willen we 
onze jeugd een alternatief bieden. De jeugd mag namelijk wel sporten en dat is in deze tijd meer dan welkom.  
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Wie, wat en waar 
Vanaf donderdag 21 januari bieden we elke donderdagmiddag een uur sportactiviteiten aan. Dat beperkt zich niet alleen 
tot korfbal, maar bijvoorbeeld ook een voetbaltoernooitje of knots-hockey behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast 
zullen we diverse oefeningen doen voor verdere verbetering van beweging en coördinatie. Het Athletic Skills Model 
(ASM) vormt hierbij de basis. 
Het sporten doen we in twee sessies. Jeugd van 7 tot en met 12 jaar (groep 3 tot en met groep 8) kan van 14:45 uur tot 
15:45 uur meedoen en van 16:00 uur tot 17.00 uur is iedereen van 13 tot en met 17 jaar aan de beurt. Zo kunnen de 
kinderen na schooltijd lekker uitwaaien en kunnen thuiswerkende ouders nog even doorwerken of op adem komen. 
Organisatie 
De sportactiviteiten staan onder leiding van Noa en Mick. Zij zullen zorgen voor een leuke activiteit en de evt. 
benodigde spullen (met dank aan SWSDH). Suggesties voor leuke sportactiviteiten kun je overigens delen onderaan dit 
bericht (Facebook) plaatsen. Goede ideeën moet je namelijk delen… 
 
Daarnaast is alle begeleidende hulp welkom. Dus mocht je ouder zijn dan 18 jaar en ons willen ondersteunen, laat dit 
dan weten aan Rinus of meld je onderaan dit bericht. Wij maken vervolgens een goede planning voor de begeleiding de 
komende weken, zodat begeleiding zorgvuldig wordt georganiseerd. 
De deelnemende jeugd hoeft zich niet aan te melden. Iedereen kan vrijblijvend aansluiten. Mocht de animo echter te 
groot zijn/worden, dan bekijken we dit uitgangspunt opnieuw. Het is wat dat betreft voor ons ook even afwachten hoe 
het gaat lopen.  
 
Afhankelijk van het weer wordt bepaald of een middag doorgang vindt. Houd de Facebook van Achilles in de gaten! 
 
Data 
De activiteiten vinden in januari en februari plaats. Maar ook hier geldt; houd de Facebook van Achilles in de gaten. 
Mocht er in de planning wat wijzigen, dan communiceren we dat op tijd via de Facebook-pagina. 
 

• Donderdag 21 januari 14:45-15:45 uur / 16:00-17:00 uur  
• Donderdag 28 januari 14:45-15:45 uur / 16:00-17:00 uur 
• Donderdag 4 februari 14:45-15:45 uur / 16:00-17:00 uur  
• Donderdag 11 februari 14:45-15:45 uur / 16:00-17:00 uur 
• Donderdag 18 februari 14:45-15:45 uur / 16:00-17:00 uur  

 
Coronamaatregelen 
Alleen kinderen tot en met 17 jaar mogen meedoen. Ben je 18 jaar of ouder, dan kun je je aanmelden als begeleider. 
Kinderen kunnen door een ouder tot aan de poort worden gebracht. Vanaf hier worden de kinderen door onze 
begeleiders naar het veld gebracht. Uiteraard moet iedereen die mee wil doen klachtenvrij zijn. Ook als iemand thuis 
aan Covid-19 gerelateerde klachten/symptomen heeft is deelname niet mogelijk. Wij doen nadrukkelijk een beroep op 
uw eigen verantwoordelijkheid in dezen. Het is voor iedereen vervelend wanneer we kinderen met aan Covid-19 
gerelateerde symptomen/klachten bij de poort huiswaarts moeten sturen. 
Op het veld hebben we slechts het veld tot onze beschikking. De kantine is gesloten, omdat deze gesloopt wordt (er 
wordt deze periode begonnen met de nieuwbouw). Ga thuis dus nog even naar het toilet! Dit betekent dus ook dat je 
zelf een flesje drinken mee moet nemen. En ohja, deelname is gratis, maar doneren mag via deze link. 
 
Tot donderdag. Wij hebben er zin in. En mocht je willen helpen/ondersteunen? Meld je! 
 
Noa, Mick, Rinus, Tjitse en Tymen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=0kngAYDz5H3tm73tr5qVAZf3QCsDHBjg
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Eerste sportmiddag groot succes! 
****************************** 

 

 
 
Lekker in beweging blijven. Het is nu belangrijker dan ooit. En nu we even geen wedstrijden kunnen spelen moeten we 
wat anders verzinnen. Elke donderdag gaan we daarom in twee groepen aan de slag. Wat we elke week gaan doen is 
elke keer een verassing. Deze week hebben we gevoetbald, knots hockey gespeeld en maar weer eens een balletje 
geschoten op het veld. Als je wilt weten wat Noa en Mick volgende week in petto hebben, kom dan vooral weer mee! 
De opkomst was vandaag al groter dan verwacht maar er mag altijd meer bij! Tot volgende week dus!  
 
Ook zoeken we altijd dus nog extra begeleiding. Meld je vooral aan bij Rinus!  
 
Noa, Mick, Rinus, Tjitse en Tymen 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 
 

Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
AGENDA: 
 
 
 

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

 
De jarige voor de komende 2 weken: 
De eerste is Lucas Houwing, hij wordt 26 januair 14 jaar. Een dag later (27e) viert Merel Dekeling 
haar 17e verjaardag. 
Op 3 februari viert Jens Nooteboom zijn 12e verjaardag en de laatste is Hannah Brauer, zij viert 
4 februari haar 18e verjaardag. 
Allemaal van harte gefeliciteerd en maak er een gezellige dag van. 
 
 
 
 

Clinic voor de jeugd onder leiding van jeugdsportcoördinatoren Tymen en André 
************************************************************************ 

 
Op zaterdag 23 januari zal er op het veld, indien de weersomstandigheden het toelaten, door Tymen en André een 
clinic worden georganiseerd. Tymen en André zijn op dit moment het Athletic Skills Model (ASM) aan het 
introduceren binnen het Haagse korfbal.  
Om dit goed te kunnen implementeren in onze jeugdopleiding bij de D, E en F, zullen zij aan de trainers een 
voorbeeldtraining geven. Het is dan ook belangrijk dat er zo veel mogelijk trainers van de F, E en D aanwezig zullen 
zijn. Indien je niet kan, wil je dit dan laten weten aan Rianne (rianne.vgroen@hkvachilles.nl). 
 
Zonder kinderen, natuurlijk geen training, dus daarom hopen we dat ook alle kinderen aanwezig zullen zijn! 
 
Tymen wil ook voor de C en de B een leuke activiteit organiseren. Het zou fijn zijn als daar ook trainers bij kunnen zijn 
om te ondersteunen. 
 
Het programma voor zaterdag 23 januari: 
9.00 tot 10.00 uur F 
10.00 tot 11.00 uur E 
11.00 tot 12.00 uur D 
12.00 tot 13.00 uur C 
13.00 tot 14.00 uur B 
 
Tot dan!! 
 
Groet, 
Tymen en Rianne 

mailto:rianne.vgroen@hkvachilles.nl
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CR- Nieuws 
*********** 

 
De Laatste 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 meerdere ronden en elke nieuwe ronde wordt in de eerstvolgende 
Leeuwenkrabbels gepubliceerd. Je vindt in elke volgende Leeuwenkrabbels de antwoorden terug van de vorige ronde. 
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!  Dit was de laatste ronde alweer, onderdaan de quiz tref je ook de antwoorden van deze 
week. Waag het niet om te spieken! Nogmaals dank aan Tjitse voor de bijdrage aan de vragen. Rest mij alleen nog 
iedereen te bedanken voor het meedoen. 
 
Groetjes thuis, 
 
Rinus 
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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. 
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