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Redactie “Leeuwenkrabbels” 
 Redacteur: 
  Rinus Cost 
  Tel: 06-18442180 
  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 
  Tymen Mos 
  e-mail: tymen.mos@swsdh.nl 
 Vertrouwenscontactpersoon 
  Jolanda Muller 
  e-mail: jolanda.muller@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 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 
 Linda van den Haak 
 e-mail: tc@hkvachilles.nl  
Contactpersoon Scheidsrechters 
 Marinus Stulp 
 Tel: 06-46078121 
 e-mail: scheidsrechters@vrouwepomona.nl 
Contactpersonen Kangoeroes 
 Margot van Loon 
 e-mail: kangoeroes@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Recreanten 
 Susan Middeldorp 
 Tel: 06-51031491 
 e-mail: recreanten@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Sponsoring/PR 
 Vacature 
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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De opgooibal is niet meer 
*********************** 

 
Recent begreep ik dat de IKF een aantal spelregelwijzigingen heeft aangebracht. De 
wat? De IKF is de Internationale Korfbal Federatie. Een organisatie die tot op 
zekere hoogte vergelijkbaar is met wat in het voetbal de FIFA is. Een overkoepelend orgaan dat internationale 
competities zoals het WK korfbal organiseert, lid is van het IOC en al jaren poogt onze sport een onderdeel van de 
Olympische Spelen te laten worden. Dat schiet niet erg op, ook al meldt hun site opgetogen dat in 2028 het toch echt 
zo ver zou moeten zijn… 
 
Op die site kun je overigens weinig tot niets vinden over wie in dat IKF de scepter zwaait, maar betrouwbare bronnen 
hebben mij verteld dat met name Nederland en België in het bestuur plaatsen hebben. Deze in korfballend Nederland 
weinig bekende club gaat dus ook over de spelregels van onze sport. Volstrekt logisch om dit in internationaal verband 
en bindend af te spreken, want een interland tussen Nederland en België moet natuurlijk volgens spelregels gespeeld 
worden die in beide landen gelden. 
 
In september 2020 (!) heeft de IKF een aantal in mijn ogen opmerkelijke spelregelwijzigingen door gevoerd zonder dat 
ik de daarbij de indruk heb dat deze ook wijd en zijd bekend zijn gemaakt. Weliswaar kun je op het doolhof van het 
KNKV (KNKV.NL) een tweetal summiere berichten erover vinden, maar een echte mailing aan alle KNKV- leden 
heeft mij in ieder geval niet bereikt. En navraag bij een aantal kenners leerde dat een paar wijzigingen hun wel bekend 
waren, maar details of een uitleg over het waarom kon niemand mij vertellen. 
 
Zo is mij niet bekend wie nu de strafworp moet nemen als degene wie de kans is ontnomen, welke dus volgens de 
nieuwe regels de enige is die hem mag nemen, geblesseerd raakt tijdens die kans of juist door het ontnemen ervan. In 
het basketbal is daar wel een oplossing voor. De tegenpartij wijst dan de ‘gelukkige’ aan. In het korfbal lijkt dit niet 
geregeld of is dit niet terug te vinden op KNKV.NL. 
 
Evenmin is te vinden waarom de ‘voetbalregel’ is gewijzigd in alleen bestraffen 
als het opzettelijk gebeurd. Ook mag je al sinds een jaar de bal met de vuist 
raken. Eveneens een verdwijning die toelichting mist, want de reden van het 
verbod daarop was om te voorkomen dat je vuist net de bal zou missen of 
alleen schampen, waarop de vuist mogelijk wel het gezicht van een opponent 
zou kunnen raken. Blijkbaar vindt de IKF dat we ook zonder deze risico-
mijdende regel kunnen. Maar nergens is ons dit verteld. 
 
Ook vallend of steunend de bal raken mag sinds september 2020. De site van 
het KNKV plaatste hierover een foto met een speler die dreigt deze voormalige 
overtreding te begaan. Maar alweer ontbreekt iedere onderbouwing. Terwijl ook deze regel een bedoeling had, het 
voorkomen van allerlei snoekduiken naar de bal met gevaar voor blessures. Toegegeven, veel van laatst genoemde 
‘vergrijpen’ kwamen er niet voor, maar blijft dat zo als het wel mag? En is het verstandig om ook zittend te schieten toe 
te staan? 
 
Tot slot is ook de “opgooibal” naar de vaantjes. Je weet wel: dat wat koddige tafereel als de scheidsrechter niet wist wie 
de bal als eerst in bezit kreeg en hij dit oploste door een opgooi te geven tussen twee qua lengte gelijkwaardige 
tegenstanders. De arbiter moet het nu altijd weten, of hij het nou gezien heeft of niet. Mij best hoor. Maar waarom? 
 
Wout Broers 
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Van het Bestuur 
************** 

 
Het 2e deel van de 99e JAV, waarin we terugkijken op seizoen 2020-2021, zal 
plaatsvinden op Vrijdag 29 oktober, om 20.00 uur in de kantine van ALO. 
 
Daaraan voorafgaand , vanaf 1900 uur, zal er een bijeenkomst zijn voor ALLE vrijwilligers van Achilles. 
 
Jullie zijn hiervoor van harte uitgenodigd, mits voorzien van de Corona QR-code. Aan de deur zal dit worden 
gecontroleerd. 
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Met je vereniging naar het EK? 
**************************** 

 
Van 25 tot en met 30 oktober speelt TeamNL Korfbal in Antwerpen het EK. Lijkt het je leuk om met je vereniging dit 
toernooi te bezoeken en TeamNL Korfbal aan te moedigen? Koop dan snel een ticket! 
 
De finale staat gepland op zaterdagavond 30 oktober om 19.00 uur, dus wie die dag competitie speelt, kan vervolgens 
nog naar Antwerpen afreizen. 
  
Tickets kopen 
In de groepsfase neemt TeamNL Korfbal het op tegen Engeland, Portugal en Hongarije. Het volledige programma 
vind je hier. Tickets koop je via de toernooiwebsite ekc2021.com.  
  
Toernooiselectie 
De toernooiselectie van TeamNL Korfbal vind je hier. Ook is bekend dat dit het laatste toernooi is voor Celeste Split 
als international. 
  
Voorbereiding 
Na drie uitverkochte uitzwaaiwedstrijden is de toernooiselectie afgelopen donderdag vertrokken naar Tsjechië voor een 
korte trainingsstage.  
  
Spieren voor Spieren 
Maandag 25 oktober staat in Antwerpen het eerste EK-duel tegen Engeland gepland. Tijdens dit duel scoort TeamNL 
Korfbal voor Spieren voor Spieren. Scoor je mee?! 
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Activiteiten Agenda Senioren 

30-10 
11 t/m 20-11 

Oktoberfest 
Haagse Korfbaldagen 

  

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

 
Achilles 1 niet gespeeld 
KVS/Maritiem 4 – Achilles 2 13-15 
Dalto/Klaverblad Verz 5 – Achilles 3 25-12 
Achilles 4 – Tempo 4 32-13 
HKV/Ons Eibernest 4 – Achilles 5 14-16 
Achilles 6 was vrij 
Reeuwijk 3 – Achilles 7 14-7 
KZ Danaiden 12 – Achilles 8 14-9 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
HKV/Ons Eibernest – Maassluis 17-19 
Die Haghe – ZKV 17-15 
Apollo – KIOS 10-14 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS WN GL VL PT VR TG DS Mind 
Die Haghe 6 5 0 1 10 112 82 30  
Achilles 5 4 0 1 8 87 74 13  
ZKV 6 4 0 2 8 106 83 23  
HKV/Ons Eibernest 6 3 0 3 6 97 90 7  
Maassluis 6 3 0 3 6 99 97 2  
KIOS 6 2 0 4 4 79 96 -17  
Apollo 6 2 0 4 4 83 111 -28  
Roda 5 0 0 5 0 57 87 -30  
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

 website@hkvachilles.nl 
 
KVS 4 – Achilles 2 
Deze week op het programma: KVS 4. Ik hoor je denken, speelt ons tweede tegen het VIERDE team van KVS? Wat is 
dat dan voor team? Nou, dit is dus zo’n team die je liever niet in de poule hebt. Dames en heren die jarenlang in de 
hoofklasse en korfballeague hebben gespeeld. “Het FC Volendam van de korfballeague”. Een geroutineerd team dat 
elkaars kwaliteiten door en door kent en dit goed weet te benutten. Dit, plus de slimme balletjes en een zuiver schot 
waar je U tegen zegt, zorgt dan ook voor een dodelijke combinatie. Het is dan ook niet gek dat ze vorige week Die 
Haghe 2, een directe concurrent van Achilles 2, met 27 doelpunten wisten af te slachten (Gunstig!). 
 
Daartegen over een jong, maar o zo gedreven team; Achilles 2. Een team wat elkaar steeds beter weet te vinden en 
hierdoor prachtige kansen creëert. Een team dat elkaar aanmoedigt en elkaar vertrouwen geeft. Een team dat zich niet 
gek laat maken en rust kan bewaren als dit nodig is. Of zoals Bart altijd zegt: een team dat een wedstrijd ‘volwassen’ uit 
kan spelen. Getergd om te winnen, op naar KVS! 
 
Als het fluitsignaal gaat, laat Achilles meteen zien dat zij hier voor de punten gekomen zijn. 
Aanvallend wordt er een dynamisch spel gespeeld en verdedigend wordt er veel druk 
gegeven. Even lijkt het scorend gelijk op te gaan. Met de doelpunten van Oos en Tobias (x2) 
staat het al gauw 4-3. Helaas heeft Achilles veel moeite met de opstelling van KVS, waardoor 
KVS kan uitwijken naar een stand van 8-4. Zo stond onze Zeeuw met zijn gemiddelde lengte 
flink te springen tegen een heer van minimaal 2 meter 10, maar had hierbij geen schijn van 
kans. Tijd voor een tactische wissel. Wellicht dat Simon met zijn lengte meer rebounds kan bemachtigen. Met zijn 
(knalrode) sokken liet hij zijn tegenstander weten dat hij niet geïntimideerd is door de boomlange heer met zijn rode 
shirt. Timme mocht hierna naar het andere vak, om daar een speler met dezelfde speelstijl als hij uit te schakelen. 
Meteen begint het kwartje de andere kant op te vallen. Achilles speelt de juiste mensen uit en creëert mooie aanvallen. 
De inzet en beleving keren terug in de wedstrijd en de doelpunten beginnen te vallen. Met een stand van 9-8 in het 
voordeel van KVS gaan we de rust in.  
 
Na de rust gaat het even weer gelijk op, maar al snel neemt KVS de leiding. Toch laat Achilles zich niet uit het veld 
slaan en probeert met wat verse spelers (Wesley en Danique) het tij te keren. Ondertussen wordt er een andere 
wedstrijd in het publiek gespeeld; wie kan zijn club het beste aanmoedigen!? Met flink gejuich en gejoel op de 
achtergrond weet Achilles de stand weer gelijk te brengen. 13-13. Het gezegde ‘erop en erover’ volstaat dan ook als 
Danique met een strafworp de 13-14 maakt. Met nog een paar minuten op de klok neemt Achilles de wedstrijd over en 
sluit deze met een winst (13-15) af.  
 
Een big shout out naar de heren die hun tegenstanders volledig kapot wisten te lopen. Waar Tobias zijn heer het veld 
moest verlaten omdat hij de acties van Tobias niet kon bijbenen en ook aanvallend niks kon brengen, gaf de heer van 
Ilan/Wesley aan bij zijn medespeler dat hij zijn energie op was en vroeg of ze het “verdedigen niet een beetje konden 
afwisselen”. Dit kon uiteraard alleen mogelijk gemaakt worden door de goede steun en communicatie van de dames, die 
overigens zelf ook wat doelpuntjes mee pakten. 
 
Al met al een toffe wedstrijd om te zien. Trots op jullie!  
 
Nikki 
 
Achilles 3 – KZ/Thermo4U 4 
Deze week mochten wij KZ ontvangen op het Pomonaplein. Vooraf wisten we dat dit een moeilijke pot zou worden 
want de geroutineerde ploeg van KZ had tot noch toe alle wedstrijden gewonnen. Nadat de tactiek was besproken en 
iedereen klaar was om te beginnen floot de scheidsrechter in voor wat een heerlijke wedstrijd zou worden.  
 
KZ begon gelijk goed aan de wedstrijd door gelijk uit de eerste de aanval de 0-1 te scoren. Gelijk een signaal dat we er 
verdedigend goed bij moesten zijn. Gelukkig liet het antwoord niet lang op zich wachten en scoorde wij snel de 1-1. 
Aan het begin van de wedstrijd vielen de doelpunten aan onze kant makkelijk en konden we uitlopen naar een 5-3 
voorsprong. De fase hierna naam KZ het voortouw door 3 doelpunten op rij te maken en zo een voorsprong van 5-6 
te pakken. De rest van de eerste helft was het KZ dat steeds 1 of 2 punten voor bleef staan en dat resulteerde 
uiteindelijk in een ruststand van 9-10.  
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Wij waren ervan overtuigd dat, met alle respect, de ‘oudjes’ van KZ het niet de hele tweede helft vol konden houden 
om zo te blijven spelen. We gingen dus met goed vertrouwen de tweede helft in.  
We maakte snel na de thee de 10-10. Kort hierna scoorde KZ weer de 10-11 en de 10-12. Het was de gehele tweede 
helft erg spannend. Het bleef KZ dat in bijna de tweede helft het voortouw nam en constant een paar punten voor 
bleef staan. Ik zei net bijna, want met nog 5 minuten te gaan wisten wij dan eindelijk op gelijke hoogte te komen en de 
18-18 te maken. Vervolgens scoorde we ook nog de 19-18 en de 20-18 en zo was de tussenstand met nog paar minuten 
te spelen 20-18 in ons voordeel. KZ wist nog wel de 20-19 te maken, maar de punten bleven in Den Haag. Met deze 
overwinning hebben we nu (gedeeld) de koppositie te pakken!  
 
Het enige wat mij nu nog rest is om de scheidsrechter te bedanken voor het fluiten en de reserves voor het meespelen/ 
aanwezig zijn!  
 
Groet 
Stef 
 
Dalto/Klaverblad Verzekeringen 5 – Achilles 3 25-12 
Zaterdag 16 oktober hebben wij een wedstrijd gespeeld tegen dalto 5. 
Het was een eindje rijden maar om half 3 begon de veel belovende wedstrijd. 
 
De wedstrijd begon meteen met een goal van dalto, maar we scoorde meteen terug met een mooi afstandsschot van 
Noah. Dalto liep al snel uit tot 4 punten verschil. Toen bleven we aanhaken en schommelde het rond de 4 punten 
verschil tot de rust. 
Na de rust liep dalto verder uit tot 20-8 en toen is de wedstrijd geleidelijk uitgespeeld en is de eindstand 25-12. 
 
Dionne bedankt voor de verzorging, Erna bedankt voor coaching, 
Spelers en reserves enorm bedankt, 
Scheidsie bedankt voor het fluiten. 
Meegereisd publiek bedankt voor enorme steun. 
 
De groeten, 
Cino 
 
Achilles 4- Tempo 4.  
Na enig uitstel is voor mij ook het moment gekomen om mijn eerste wedstrijdverslag te schrijven voor de 
Leeuwenkrabbels. Ik kan u vertellen, mijn zondag is wel eens minder gespannen begonnen.  
Laten we maar gelijk met het positieve nieuws beginnen: De oproep van Katrien om ons chronisch dames tekort op te 
vullen heeft veel oren bereikt. Namens het hele team: Kelly, Stacey, Merel en Renee, bedankt voor het meespelen en 
wissel zitten. 
Voor de wedstrijd was afgesproken om fel te starten. Dat pakte goed uit, want in het eerste kwartier was het 
doelpuntenTempo hoog. Je moet per slot van rekening de naam van je tegenstander wat eer aandoen. Na 15min spelen 
stond de 10-2 al op het bord. De angel was eigenlijk al uit de wedstrijd en dat had zijn weerslag op het spel. De 
wedstrijd kabbelde naar een 16-5 ruststand.  
In de rust besloten we om weer meer energie in de aanvallen te leggen, zodat het toegestroomde publiek toch wat waar 
voor hun geld kreeg. De zon brak ondertussen ook door en wat volgende was een tweede helft met leuke aanvallen, 
mooie goals, geen nieuwe blessures en een duidelijke 32-13 overwinning. Enige smetje was dat bij een stand van 29-12 
geen enkele heer wilde gaan rebounden omdat hij dan niet de 30ste kon maken.  
Maar zoals in elk 4e team het geval, kende onze wedstrijd eigenlijk de grootste uitdaging in de derde helft. En in dit 
geval zelfs 2. Ten eerste, had Twan nou echt net zoveel gescoord als Fabian? En ten tweede, een Herbsmeister-diner 
plannen met 10 compleet verschillende agenda’s is lastiger dan een nieuw kabinet formeren. Gelukkig is het 21 
november geworden, of was het nou toch 28??  
 
Stijn 
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WAPC Wat Was 
************** 

 
KVS/Maritiem A1 – Achilles A1 8-11 
Olympia A2 – Achilles A2 7-5 
Achilles B1 – Dijkvogels B1 20-14 
Achilles B2 was vrij 
Gemini B1 – Achilles B3 13-1 
Madjoe C1 – Achilles C1 4-7 
Achilles C2 – Valto C4 5-9 
Valto D1 – Achilles D1 4-1 
ONDO D2 – Achilles D2 7-4 
Achilles D3 – ALO D1 1-19 
Achilles E1 – Avanti/Post Makelaardij E1 12-5 
Avanti/Post Makelaardij E3 – Achilles E2 6-9 
Avanti/Post Makelaardij E5 – Achilles E3 4-9 
Achilles E4 – KVS/Maritiem E5 5-13 
Achilles E5 – Valto E5 3-9 
 
 
 

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

Wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

 website@hkvachilles.nl 
 
ONDO D2- Achilles D2 
16 oktober was het een hele belangrijke wedstrijd, want we konden kampioen worden. Hoe het afloopt lees je in dit 
wedstrijdverslag.  
 
De eerste helft mocht ik als eerst aanvallen. Toen scoorde ik een mooie doorloop, het was 0-1. Yes!  
Helaas scoorde Ondo een punt en daarna nog één, het werd 2-1. 
 
We gingen wisselen, dus de anderen gingen aanvallen. Een schitterende combi van Imke en Niels zorgde voor de 2-2. 
Helaas scoorde Ondo de 3-2 en was het rust.  
 
De tweede helft begon goed. Ik kreeg een strafworp. Hij ging erin, dus was het 3-3.  
 
Ondo zat goed in het spel en scoorde 4 keer, waardoor het al snel 7-3 stond. Op het einde was er nog een mooi schot 
van Niels. RAAK! 7-4 was de eindstand. 
 
Helaas geen kampioenschap, maar wel een team vol ‘kampioenen’. Dat schreef August in de groepsapp. Ik ben het 
daarmee eens!  
We hebben ons best gedaan en dat is het belangrijkste. Nu op naar de zaal. 
 
Noa 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
 
AGENDA: 
 
 
 

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

 
Deze week hebben we 2 jarige en allebei op dezelfde dag nl. 20 oktober. Het zijn 
Siemen Mathor en Malek Thomas. Siem wordt dan 14 jaar en Malek 13. 
Allebei van harte gefeliciteerd en een gezellige dag toegewenst. 
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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 

 
Aangenomen als lid: Mitchel Thode (Achilleslidnr.3150) 
 Rik Maessen (Achilleslidnr. 3151) 
 
Overgeschreven naar niet-spelend lid: Quirina Wensink 
 
Olga 
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Pleunen 
 
De thuiswedstrijden voor het komende weekeinde: 
 
Zaterdag 11.00 uur Achilles A1 – Vriendenschaar A1 
 12.30 uur Achilles 3 – VEO 2 
 14.00 uur Achilles 2 – VEO 3 
 15.30 uur Achilles – Apollo 
 
Zondag 11.00 uur Achilles 8 – Sperwers 2 
 12.30 uur Achilles 5 – Fortuna/Delta Logistiek 6 
 
Maandag 20.00 uur Achilles A2 – Olympia A2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Volgende week dinsdag 26, donderdag 28, zaterdag 30 en zondag 31 oktober 
 
Roda – Achilles 
Achilles – HKV/Ons Eibernest 
Achilles 2 – HKV/Ons Eibernest 2 
Achilles 3 – DES 2 
RWA 4 – Achilles 4 
DES 3 – Achilles 4 
OKV 3 – Achilles 5 
Achilles 6 – KZ Danaiden 4 
Achilles 6 – Excelsior 5 
DES 4 – Achilles 6 
Achilles 7 – ZKV 2 
Achilles A1 – Refleks A1 
Phoenix B3 – Achilles B3 
 
Overige ploegen zijn vrij. 

Di 20.30 uur 
Za 15.30 uur 
Za 14.00 uur 
Za 12.30 uur 
Di 20.30 uur 
Za 16.20 uur 
Zo 14.30 uur 
Di 20.00 uur 
Do 20.30 uur 
Za 15.00 uur 
Za 13.00 uur 
Za 11.00 uur 
Za 09.30 uur 
 

 

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

WASROOSTER 
 
 
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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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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


