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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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Vrijwillig 
********* 

 
De JAV deel II staat voor de deur en wel aanstaande vrijdag. Nu niet meer digitaal, 
heel fijn, toch nog anders. ALO was zo vriendelijk om hun (in mijn herinnering 
legendarische) kantine ter beschikking te stellen. Inclusief barpersoneel. Hulde! Even kort: legendarisch? Dat heeft te 
maken met een stroboscoop, veel rook, dansende mensen en harde muziek. Prachtige ongeëvenaarde feesten zijn er 
(geweest), daar in dat pand in de Bosjes van Pex.  
 
Ik dwaal af, terug naar de JAV deel II en dat het net even anders is. Ten eerste dus de locatie, ten tweede omdat we een 
moment er vóór pakken voor De Vrijwilliger. Het nieuwe vrijwilligersbeleid is er en dat betekent wat voor ons als club 
en als Achilliaan. ‘Elke Achilliaan gaat bijdragen en we maken samen Achilles beter’. We zijn begonnen met het invullen van 
deze volzin en dat gaat best heel fijn en goed. Met het moment voor De Vrijwilliger, willen we een beetje kleur geven aan 
het woordje “samen” in die volzin. De eerste keer pakken we nu voor de JAV. Er zullen meer momenten gaan komen 
en we willen dat steeds verder en mooier inkleuren. Voor a.s. vrijdag staat op het menu: samen goed proosten op 
Achilles met een lekker drankje en stilstaan bij wat dat eigenlijk is, vrijwillig(er).  
 
Want, vrijwilliger, dat zijn we als Achilliaan allemaal en samen, (on)vrijwillig. 
 
Overigens, om meer beeld te krijgen bij wie wij eigenlijk zijn, zijn we, zoals eerder vermeld, van start gegaan met Taakie. 
Niet om het filosofische “zijn” van ons allen boven water te krijgen, maar veel pragmatischer om een beeld te krijgen 
van alle unieke types die Achilles rijk is. Door het via Taakie stellen van slechts een paar vragen aan eenieder, krijgen wij 
dat beeld van ons allen. Vervolgens kunnen we het bijdragen van elke Achilliaan beter aan laten sluiten bij hem of haar. 
Dat past mooi bij het beleid dat we bedacht hebben. Want, wat je gaat bijdragen, willen we laten passen bij je huidige rol binnen 
de club en aan laten sluiten bij je interesses (of zelfs: ambities). We hopen dat dat het vrijwillig nog een stuk vrijwilliger maakt. 
 
Er is eerder een e-mail met link rondgestuurd en al aardig wat Achillianen hebben de vragenlijst van Taakie ingevuld. 
Super. Het is nieuw, we willen het goed gaan inzetten. We hopen dat de teller verder op blijft lopen.  
 
Ook dat is vrijwillig. 
 
Tot vrijdag, 19:00 in de ALO-kantine!  
 
Vincent 
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Van het Bestuur 
************** 

 
Mededelingen van het bestuur, verboden te roken en verboden toegang 
bouwplaats.  
 
Vroeger toen we op de basisschool zaten en we kattenkwaad wilden uithalen verstopten wij ons voor de leerkrachten 
door achter bosjes of de fietsenstalling weg te duiken. In onze jeugdige onschuld dachten wij dat zij ons niet hadden 
gezien en er dus ook geen gevolgen aan vast zaten. Wij ons “lolletje” en het gevoel van zelf kunnen besluiten. Waarom 
deze introductie? Nog niet zo heel lang geleden hebben we als vereniging in onze halfjaarlijkse JAV in meerderheid 
besloten om een rookvrije vereniging te willen zijn. Toentertijd hebben we als direct gevolg van dit besluit in onze LK 
aangegeven dat er daarmee op ons terrein (lees binnen de hekken inclusief de poort naar het Pomonaplein) niet meer 
gerookt mag worden. Op het gevaar af dat we als muggenzifters worden weggezet, voelen wij ons helaas genoodzaakt 
om dit besluit nogmaals onder jullie aandacht te brengen. Geen uitzonderingen hierop dus niet 
voor leden, niet voor bezoekers maar ook niet voor (groot)ouders van leden. Kortom Achilles is 
een rookvrije vereniging die hierop inzet om onze jeugdleden tot rookvrije generatie op te zien 
groeien. Als bestuur hebben wij er voor nu voor gekozen om niet als politieagent rond te gaan 
stappen op ons veld, maar door dit bericht iedereen nogmaals te wijzen op onze eigen besluiten en 
het dringende verzoek om je daar aan te houden. Laten we er vanuit gaan dat dit voldoende moet 
zijn. O ja en ook nog als herinnering van een al oudere afspraak, het is verboden om langs de lijn 
met alcohol te staan en te drinken. Dit doe je in de directe nabijheid van de tent en dan blijf je daar staan. Klinkt 
allemaal erg directief maar blijkbaar is dit de enige methode om iedereen na een lange corona stop weer op eerder 
gemaakte afspraken te wijzen. In de afgelopen weekenden hebben we helaas moeten constateren dat onze nieuwbouw 
een grote aantrekkingskracht heeft en dat leden “op bezoek” gaan op de bouwplaats. Nu huldigen wij als bestuur het 
principe dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen doen en laten op ons terrein. We zijn allemaal 
volwassen mensen die kunnen lezen (verboden toegang voor onbevoegden) en diep van binnen echt wel weten dat een 
bouwplaats verboden terrein is. Maar toch zien we mensen in groepjes “op bezoek” gaan. Achillianen dit is gewoon 
streng verboden, dus doe dit niet. Een bouwplaats kent vele gevaren ook in een weekend en je loopt, geheel onnodig, 
gevaar op een ongeluk(je). Normaliter draag je op een bouwplaats speciaal schoeisel, een helm en beschermende 
kleding. Trappen zijn voorlopig nog ladders en hekken staan niet overal en zijn steigerpijpen, om nog maar te zwijgen 
over mogelijke gaten in vloeren. Gevaar ligt op de loer en jij kunt het slachtoffer worden. Onze aannemer heeft 
camerabewaking dus weet dat je gefilmd kunt zijn en dat wij als bestuur aangesproken kunnen worden op ongewenst 
gedrag van onze leden. Om hier alvast op te anticiperen schrijven we nu dit stukje. De wijkagent heeft ook laten weten 
dat er meerdere malen ook buiten het weekend om “bezoekjes” aan de bouwplaats worden gebracht. Vooralsnog blijft 
het naar het bestuur een waarschuwing, maar in het vervolg zou men zo maar kunnen verbaliseren vanwege overtreding 
artikel 461 wetboek voor strafrecht. Daarom een zeer dringend verzoek aan iedere Achilliaan: Blijf weg van de 
bouwplaats, je hebt er niets te zoeken. Het gebouw is (nog) niet van ons, dat is pas als alles klaar is en betaald. Al met al 
toch een mededeling van het bestuut met het dringende verzoek om je te houden aan gemaakte afspraken en om de 
bouwplaats te mijden. Wij zorgen dat jullie tussentijds op de hoogte gehouden worden via onze social media kanalen. 
Volgend jaar juni is hopelijk alles klaar en kunnen we met zijn allen genieten van een prachtig nieuw clubgebouw en zes 
prachtige kleedkamers.  
 
Het bestuur 
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Activiteiten Agenda Senioren 

29-10 
30-10 

JAV 
Oktoberfest 

11 t/m 20-11 Haagse Korfbaldagen 

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

 
Achilles – Apollo 25-16 
Achilles 2 – VEO 3 30-16 
Achilles 3 – VEO 2 12-23 
VEO 4 – Achilles 4 16-16 
Achilles 5 – Fortuna/Delta Logistiek 6  
De Meervogels 3 – Achilles 6 20-5 
Achilles 8 – Sperwers 2  
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
Achilles – Apollo 25-16 
ZKV – HKV/Ons Eibernest 18-12 
KIOS – Roda 20-18 
Maassluis – Die Haghe 16-24 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS WN GL VL PT VR TG DS Mind 
Die Haghe 7 6 0 1 12 136 98 38  
Achilles 6 5 0 1 10 112 90 22  
ZKV 7 5 0 2 10 124 95 29  
HKV/Ons Eibernest 7 3 0 4 6 109 108 1  
Maassluis 7 3 0 4 6 115 121 -6  
KIOS 7 3 0 4 6 99 114 -15  
Apollo 7 2 0 5 4 99 136 -37  
Roda 6 0 0 6 0 75 107 -32  
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

 website@hkvachilles.nl 
 
Achilles wint thuis van Apollo 
Met het affiche van een Griekse tragedie werd het afgelopen zaterdag alles behalve dat voor Achilles. Met ruime cijfers 
werd Apollo uit Heerhugowaard huiswaarts gestuurd (25-16). Het was een succesvolle start van een drieluik waarin nog 
confrontaties volgen met Roda (dinsdag) en de returnwedstrijd tegen HKV/Ons Eibernest (zaterdag) voor we de zaal 
in gaan. 
 
Apollo had vier punten vergaard tegen Maassluis en Roda en bezorgden Die Haghe een lastige middag. Hoewel dat niet 
meer opleverde dan de één-na-laatste plek, was Achilles gewaarschuwd. Het voornaamste wapenfeit van Apollo, lengte, 
zou omzeild moeten worden met een zuiver schot. Dat was een kolfje naar de hand van de dames in het eerste 
aanvalsvak. Daphne van Zweden en Benthe van Loon waren in de rush naar 9-1 goed voor vijf treffers. Er was toen 
een kwartier gespeeld. Na wat slordigheden kwam Apollo vlak voor de pauze terug tot 15-8.  
 
In de rust werd gewaarschuwd dat een verlies aan concentratie op de loer zou kunnen 
liggen. Achillescoach Glenn De Vries: ‘Dus in plaats van controle was het motto: een 
schepje er bovenop doen. Dat lukte niet helemaal’. Achilles kwam niet verder los, maar hield 
op het eind wel een verschil van negen doelpunten over. 
 
De Vries besprak met de nog immer geblesseerde aanvoerster Marit Foppen de bijzondere 
prestatie van het team in de huidige competitie: ‘Ondanks het vele blessureleed vanaf de start van de competitie doen 
wij mee om de bovenste plekken. Marit zelf heeft nog geen enkele wedstrijd gespeeld en Noa Brusse en Pepijn van 
Loon hebben beiden zeer beperkt meegedaan. Anderen in het team en uit Achilles 2 stonden op en namen het 
voortouw zonder te tornen aan het spelconcept. Iedereen binnen de selectie weet wat van hem of haar wordt verwacht 
en dat is een resultaat van ons zorgvuldig aan het proces vasthouden’.  
 
Zo ontpopte Rick Pot zich tegen Apollo met zeven goals als topschutter. Hij werd sterk ondersteund door de Mariska 
van Willigen en Julia Baak. Tobias Welbergen verving zeer verdienstelijk Pepijn van Loon en Noa Brusse. Topscorer bij 
de dames werd Benthe van Loon met zes goals. 
 
Achilles heeft heel even om de rust te pakken: dinsdag gaat het op bezoek bij hekkensluiter Roda om 20:30. ‘Als we dan 
aanstaande zaterdag veel publieke steun krijgen, dan zou ons dat heel erg helpen tegen Eibers. Dan kunnen we het 
veldseizoen zeer trots tijdelijk achter ons laten,’besluit De Vries. Aanvang is 15:30. 
 
In de poule van Achilles verloren de Eibers van ZKV (17-12). Die Haghe nam de punten mee uit Maassluis (16-24). 
KIOS rekende in eigen huis af met Roda (20-18). Die Haghe staat aan kop met twee punten voor op Achilles, maar 
Achilles heeft nog een midweeks duel tegoed om zich naast de gele kanaries aan kop te nestelen. 
 
 
HKV Achilles 1 – Apollo 1 23-10-2021 
Na een vrij weekend, waarbij onze uitwedstrijd tegen Roda 1 helaas niet kon worden gespeeld, mochten we weer thuis 
aan de bak tegen Apollo. Ondanks dat ons vlaggenschip vorig weekend geen wedstrijd kon spelen, hadden we wel de 
mogelijkheid om ons tweede te kunnen aanmoedigen die met veel inzet en strijdkracht het ervaren KVS 4 wisten te 
verslaan. Deze week hebben zij deze stijgende lijn voortgezet door dik (30-16) te winnen van VEO 3. Chapeau! We 
waren daarom erop gebrand hetzelfde te doen en die twee punten te behouden in Den Haag. Waar ze gewoon horen!!! 
Helaas was het team een tikkeltje gehavend en moesten we met enkele wijzigingen aantreden voor de wedstrijd. Noa 
Brusse en Marit Foppe (nog steeds geblesseerd), Pepijn “Conan” Van Loon (ziek deze week) en Sterre Groen (schittert 
vanaf nu in 2). Daarvoor in de plaats Julia Baak (schittert vanaf nu in 1) en Tobias Welbergen. 
Apollo 1 is op papier een team waarvan we moeten winnen, maar coaches Glenn de Vries en Jan Brugmans hebben er 
heel de week op gehamerd dat we ze niet mogen onderschatten en meteen vanaf minuut 1 volle inzet moeten tonen. 
Dat was meteen te merken, want na drie aanvallen stond er al 3-0 op het scorebord in het voordeel van Achilles. We 
pakten door en na een kwartier spelen stond het al 9-1 en moest de coach van Apollo een time-out aanvragen bij de 
scheidsrechter. Benthe van Loon en Daphne van Zweden waren ON FIRE in de beginfase en hadden allebei tegen die 
tijd al drie keer weten te scoren. Na die time-out ging het bij Apollo beter draaien en kwamen ze meer tot 
scoringskansen, mede door enkele verdedigingsfouten aan Haagse kant. Gelukkig konden wij doorzetten en mede door 
een sterk spelende Rick Pot het grote gat aan doelpunten behouden. 



 10
 

Ruststand 15-8. 
Coaches waren onwijs tevreden over hoe wij de eerste helft hebben gespeeld, maar zagen ook mogelijkheden voor 
verbetering. Belangrijkste was dat we onze scherpte vast bleven houden en verdedigend sterk en stabiel bleven staan. 
Na rust bleven er mooie aanvallen komen, alleen was het te merken dat de wedstrijd grotendeels al was gespeeld. 
Ondanks dat feit bleven de toppers Benthe en Rick door scoren met mooie individuele acties. Kort voor tijd mochten 
uiteindelijk Danique de Bruijn, Jamie van der Geugten, Osayende Iyawe en Wesley Smit nog een aantal minuten maken. 
Hierbij kreeg Rick Pot zijn verdiende publiekswissel. Na nog een paar mooie doelpunten stond de eindstand op het 
scorebord: 25-16. Topscorers waren Rick Pot (7x) en Benthe van Loon (6x). 
Goede wedstrijd met veel mooie aanvallen en waar we trots naar kunnen terugkijken. We hebben gewoon weer laten 
zien dat we er als Achilles als team staan en bovenin het klassement horen te staan (gedeelde 1ste plek met Die Haghe). 
Ik wil graag Glenn, Jan, Daniëlle, de wissels/reserves, de scheidsrechter en het publiek bedanken. Komende dinsdag 
26 oktober 2021 staat de inhaalwedstrijd tegen Roda 1 op het programma. Wegens goed onderhandelen van onze 
coaching staf wordt de wedstrijd thuis gespeeld. Kom daarom allen en moedig ons vlaggenschip aan!!! 
Tot dinsdag. 
 
Groetjes, 
Joël Sanches 
 
Achilles 2 – VEO 3 
Het was ergens een vreemde situatie zaterdag: het 3de van Achilles 
moest tegen het 2de team van VEO en daarna speelde wij met het 
2de tegen het 3de van VEO. 
 
Voorafgaand wisten wij dat het geen moeilijke wedstrijd zou moeten worden aangezien VEO pas twee punten wist te 
halen in onze poule en wij meedoen voor het kampioenschap. 
We waren met z’n alle gebrand om er een mooie pot te maken en er lekker veel te scoren op deze redelijk grauwe, en 
behoorlijk frisse herfstdag.  
 
Aan het begin van de wedstrijd werd er lekker veel gescoord door ons maar tegen verwachtingen in speelde VEO een 
prima 1ste helft en kwamen ze tot op redelijke hoogte mee.  
Door over alle schijven te spelen en leuke aanvallen op te zetten wisten we de rust in te gaan met 16 goals voor en 9 
tegen. 
 
De tweede helft was eigenlijk meer van het zelfde.  
We bleven doorgaan met scoren en VEO wist niet dichterbij te komen. 
Uiteindelijk was het een vrij simpele overwinning en hebben we de twee punten gepakt. 
De eindstand was uiteindelijk 30-16.  
Complimenten naar de scheidsrechter want die floot een puike pot. 
 
Volgende week spelen we een derby tegen de eibers thuis om 14:00, komt dat zien! 
 
Publiek bedankt voor de support en alle reserves voor het reserve zitten! 
 
Oos 
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WAPC Wat Was 
************** 

 
Achilles A1 – Vriendenschaar A1 11-8 
VEO F1 – Achilles F1 3-14 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

Wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

 website@hkvachilles.nl 
 
KVS A1- Achilles A1 
Zaterdagochtend 15 oktober speelden we tegen KVS. We moesten ontzettend vroeg verzamelen, dus moest ik mijn 
wekker zetten om acht uur. Vervelend maar het is het waard, want wedstrijden tegen KVS zijn altijd leuk! De wedstrijd 
ging beginnen, we wisten dat we dit konden winnen als iedereen zijn best zou doen en als we voor elkaar zouden spelen 
als team. De wedstrijd begon goed, wij scoorden 2 keer vrij snel in de wedstrijd. KVS was echter niet onder de indruk 
en scoorde daarna zelf 2 doelpunten, dit was een teken dat het toch lastig ging worden. De eerste helft eindigde in een 
helft waar beide teams scoorden na een doelpunt van de tegenstander, het ging dus erg gelijk op. We stonden maar met 
1 punt voor en wisten dat de wedstrijd nog lang niet gespeeld was. Na een goede peptalk van de coaches wisten we wat 
we moesten doen om deze wedstrijd te gaan winnen. Iedereen voerden zijn taken goed uit en we wisten te winnen. De 
magere eindstand was 8-11 voor Achilles, maar goed het hoeft niet altijd een spektakel te zijn. Het belangrijkste is dat 
we gewonnen hebben! Verder wil ik het team bedanken voor hun inzet, Ik wil de coachen bedanken  voor het goede 
werk langs de kant en ik wil Damien bedanken voor het missen van zijn eigen wedstrijd om bij onze wedstrijd reserve 
te kunnen staan. Toppers!! 
 
Groetjes,  
Quin Hollander 
 
VEO – Achilles F1 
De eerste helft van het veldseizoen zit er alweer op voor de toppers van Achilles F1. In 
deze mini-competitie wisten zij alle 6 wedstrijden te winnen. Waarvan afgelopen 
zaterdag natuurlijk de belangrijkste was: de KAMPIOENSWEDSTRIJD! In alle vroegte 
mochten wij afreizen naar Voorburg waar we VEO troffen voor ons kampioensduel. En zelfs op dit vroege tijdstip 
lieten de trouwe supporters het niet afweten. Gewapend met leggings, lange mouwen en hier en daar een handschoen 
begonnen de gespannen koppies aan de wedstrijd. En wat voor één! Een leuke wedstrijd waar de kleine korfballers hard 
voor elkaar liepen, mooi spel lieten zien en de doelkansen goed benutten. Bijna iedereen wist de korf (meer dan eens) te 
vinden en al gauw stond Achilles op een flinke voorsprong. Niks stond het kampioenschap meer in de weg, de buit is 
binnen! In de laatste fase van de wedstrijd werd de recent geoefende doorloopbal nog in praktijk gebracht. 
Glunderende coaches langs de zijlijn, ook zij behaalden winst ;) En daar! Het verlossende eindsignaal van de wedstrijd! 
Achilles F1 wint met 3-14 van VEO en is kampioen! Er wordt geproost met bubbels en chocola, coach Esmee trakteert 
haar kleintjes op zelfgemaakte cupcakes en de opa van Jase heeft voor iedereen een bidon! Maar het mooiste cadeau 
krijgen de F-jes van Bas (vader van Jase): Hét Achilles F1 kampioensshirt, mogelijk gemaakt door Screenhouse 
Textieldrukkers bv en wat zijn ze trots als de medailles omgehangen worden. 
De coaches zijn supertrots op jullie! In een paar maandjes tijd alweer zo veel geleerd en zo gegroeid. Mooi om te zien 
dat we van vangen en gooien, naar korfballen zijn gegaan. Jullie kijken goed naar elkaar, proberen zelfs de bal in de 
gaten te houden. Verdedigend staan jullie goed opgesteld en aanvallend zien jullie steeds meer kansen, die ook nog eens 
goed afgemaakt worden. Wij zijn benieuwd wat het zaalseizoen ons zal brengen, wij hebben er in ieder geval heel veel 
zin in! 
 
Groetjes jullie coaches 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
 
AGENDA: 
 
 
 

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

 
Deze week 2 jarige, t.w. Aaron Corporan en Niek Nooteboom. 
Aaron wordt 29 oktober 14 en Niek wordt 30 oktober 17. 
Allebei van harte gefeliciteerd en maak er een mooie dag van! 
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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: Guinevere (G.Q.) van Dam 
 Den Haag 
 Geb.datum: 25-08-2017 
  
 Tos (T.M.) Mechielsen 
 Den Haag 
 Geb.datum: 04-04-2016 
 
Aangenomen als lid: Lauren van der Woude (Achilleslidnr. 3152) (dame) 
 Jonathan zum Buttel (Achilleslidnr, 3153) 
 
Olga 
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Pleunen 
 
De thuiswedstrijden voor het komende weekeinde: 
 
Maandag 25-10 20.00 uur Achilless A2 – Olympia A2 
 
Dinjsdag 26-10 20.00 uur Achilles 6 – KZ Danaiden 4 
 
Donderdag 28-10 20.30 uur Achilles 6 – Excelsior 5 
 
Zaterdag 30-10 11.00 uur Achilles A1 – Refleks A1 
  12.30 uur Achilles 3 – DES 2 
  13.00 uur Achilles 7 – ZKV 2 
  14.00 uur Achilles 2 – HKV/Ons Eibernest 2 
  15.30 uur Achilles – HKV/Ons Eibernest 
 
Zondag Geen Thuiswedstrijden!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Volgende week  
 
O’p naar het zaalseizoen!!!   

 
 

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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


