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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/B zaal 
 Ilonka van Hagen 
 Tel: 06-11525739 
 e-mail: ilonka.vhagen@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. C/D zaal 
 Majka Deurloo 
 Tel: 06-48530996 
 e-mail: majka.deurloo@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. E/F zaal 
 Nicole Brusse 
 Tel: 06-38510123 
 e-mail: nicole.brusse@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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6x trots op Achilles! 
****************** 

 
Vorig jaar november, toen ik mijn eerste hoofdartikel schreef, zaten we midden in 
een lockdown. Inmiddels is het na de intelligente, de verzwaarde, de verlengde, de 
volledige en de gedeeltelijke lockdown, nu tijd voor de avondlockdown. Wat een ellende, we zijn er allemaal zó klaar 
mee. En dus besloot ik: ik negeer het gewoon allemaal even en focus me op positief Achilles-nieuws. 
 
Sinterklaasballenbingo 
Vorige week lazen onze jongste Achillianen een verdrietig gedicht op de website: 
weer geen Sinterklaas-bezoek dit jaar. Gelukkig had Malle Pietje een briljante 
oplossing. Hij organiseerde de Sinterklaasballenbingo! Op dinsdagavond zaten de 
E’tjes en F’jes klaar achter de laptops van de papa’s en mama’s, voor een live 
videoverbinding met Sint & Piet. En wat wás het gezellig! Bij deze daarom een 
groot compliment aan de AC. Jullie maakten er ondanks alle beperkingen tóch 
weer gewoon een feestje van. 
 
G-korfbal een groot succes 
Onze kennismaking met dit leuke team  ging ‘viral’ op social media, ze stonden met veel trots in krant ‘de Posthoorn’, 
ze hebben hun eerste teamuitje er al op zitten.. Het G-korfbal op Achilles is een groot succes! Begin dit seizoen startten 
Julia en Eva samen deze nieuwe groep, een lang verwachte wens ging in vervulling. Inmiddels hebben er al 12 kinderen 
kunnen kennismaken met Achilles. Elke donderdagavond trainen zij onder begeleiding een groepje enthousiaste 
trainers (17 toppers die elkaar elke week afwisselen!). Eerst op het veld, maar sinds vorige week ook lekker in de zaal. 
De nieuwe maatregelen lijken voor nu wat roet in het eten te gooien, maar hopelijk volgt ook hier snel een oplossing. 
Voor nu in elk geval een dikke pluim voor Eva, Julia en al die geweldige trainers! 
 

 
 
De JAV is vastgesteld!  
Hoera: op vrijdag 26 november is JAV deel 2 officieel vastgesteld. Ik breng het tóch maar gewoon als positief nieuws, 
maar helaas is de achtergrondinfo hier wat treurig. Dit vaststellen gebeurde namelijk zonder leden, omdat eerder het 
quotum niet gehaald werd. Tijdens de daadwerkelijke JAV, op 29 oktober, waren slechts 15 aanwezigen. Ínclusief het 
bestuur zelf. Dat is natuurlijk niet best. Hier iets minder trots op Achilles dus, maar hopelijk komt daar verandering in.   
 
Voor een club waarbij we graag ‘Meer dan een club!’ roepen en voelen, laten we dat op dit soort bijeenkomsten maar 
weinig merken. Linda schreef daarom eerder al een soort brandbrief namens het bestuur, waarin ze vraagt met hen mee 
te denken. Wat is er nodig om te zorgen dat je als lid wel bij de JAV wíl zijn?! Het bestuur werkt het liefst samen met de 
leden, maar dan moeten die wel van zich laten horen. Met goede ideeën, suggesties en andere opmerkingen kun je onze 
bestuursleden altijd aanspreken. Kom je ze in deze coronatijd wat minder vaak tegen? Je kunt altijd mailen naar 
bestuur@hkvachilles.nl!   
 
Flitsende livestreams 
Zaterdag werden de eerste wedstrijden van de zaalcompetitie gespeeld, ook voor onze selectie. We hebben er lang op 
moeten wachten en het lijkt helaas voorlopig van korte duur. Maar tóch wil ik ook hier nog even bij stil staan. Zoals 
bekend was publiek al niet meer welkom. En dus zorgde Ilan (wie anders!) ervoor dat het publiek dan in elk geval thúis 
naar onze selectie kon kijken. Net als de organisatie van de Haagse Korfbaldagen, zorgde Ilan er in no time voor dat de 
livestream geregeld was. Bloed, zweet en tranen om te zorgen dat alles goed zou werken, maar: met resultaat. We 
hadden beeld, we hadden geluid, de score en de tijd deden het: super geregeld! Een applausje voor Ilan dus! 
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De eerste zaalwedstrijd van de F2 
De start van een nieuwe zaalcompetitie, betekende ook het startsignaal van een gloednieuwe ploeg: de F2. Zaterdag 
speelden Jasmijn, Lissa, Jason, Helena en Selah hun aller-aller-allereerste competitiewedstrijd. Ze zitten in een lood- en 
loodzware poule, hun eerste wedstrijd was tegen een veldkampioen F1. Er werden heel knap twee doelpunten gemaakt, 
maar de tegenstanders maakten er helaas een boel meer. De uitslag vergeten we dan ook snel. Trainers Daphne en 
Benthe zullen er niet minder trots op zijn geweest, met veel geduld en enthousiasme begeleiden zij deze kleine 
Achilllianen.  
 
Een nieuwe sponsor: ACTOS 
Per 1-1-2022 heeft Achilles er officieel een nieuwe sponsor bij: de Actos Groep (www.actosgroep.nl). De komende drie 
jaar zijn zij de teamsponsor voor Achilles 3. Dankzij Peter Frauenfelder is de sponsorcommissie op het spoor gekomen 
van deze, toen nog, potentiële sponsor. Tijdens een goed gesprek via Zoom met Dannis de Redelijkheid (algemeen 
directeur van de Actos Groep) werd al snel duidelijk dat er sprake was van een goede match tussen de Actos Groep en 
Achilles. Op de website deelde de sponsorcommissie het heugelijke feit zelf al. Hulde aan de kanjers die dit mogelijk 
hebben gemaakt: Peter, Rick, Rinus & Simon!  
 
Tot slot, ook weer even terug naar de realiteit. Hoewel het goed is om áltijd het positieve te kunnen blijven zoeken, 
vinden en zien… Is de realiteit natuurlijk anders. Het zijn nog steeds donkere, onzekere en onduidelijke tijden. We 
zullen het allemaal weer even moeten missen. Verdrietig, vervelend en helemaal kut, maar nodig. Dat maakt iets los bij 
iedereen. Ik kan daarom denk ik afsluiten met dezelfde woorden als vorig jaar:  
 
“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 
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Van de redactie 
************** 

 
Het laatste krantje van 2021 komt uit op maandag 13 december. Alles wat dit jaar nog in 
de Leeuwenkrabbels moet verschijnen graag op die dag voor 12.00 uur aanleveren. 
  
Het eerste krantje 2022 komt uit op maandag 10 januari. 
 
Alvast bedankt voor jullie bijdragen! 
 
De redactie 
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Activiteiten Agenda Senioren 

 
 

 
 

  

 
 

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

 
Achilles – DES 25-16 
Achilles 2 – DES 2 17-14 
KOAG 3 – Achilles 3 25-18 
Fortuna/Delta Logistiek 3 – Achilles 4 11-15 
Achilles 5 – Tempo 4 18-17 
Achilles 6 – Dunas 3  
Achilles 7 – VEO 7 13-7 
Achilles 8 – ALO 6 12-13 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
Achilles – DES 25-16 
Refleks – ONDO 21-21 
VEO – Excelsior 19-18 
ALO – Die Haghe 21-21 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals 
Team GS WN GL VL PT VR TG DS 
Achilles 1 1 0 0 2 25 16 9 
VEO 1 1 0 0 2 19 18 1 
Refleks 1 0 1 0 1 21 21 0 
ALO 1 0 1 0 1 21 21 0 
ONDO 1 0 1 0 1 21 21 0 
Die Haghe 1 0 1 0 1 21 21 0 
Excelsior 1 0 0 1 0 18 19 -1 
DES 1 0 0 1 0 16 25 -9 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

 ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 
Achilles verslaat DES in seizoensouverture 
Hoe de competitie onder de huidige coronamaatregelen gaat lopen is op het moment van schrijven nog onduidelijk, 
maar de eerste overwinning in de zaal is binnen voor Achilles. In een stille Sportcampus aan het Zuiderpark kreeg een 
gelijkopgaande eerste helft een uitstekend vervolg in het tweede bedrijf. Het resultaat mocht er zijn: een klinkende 25-
16 overwinning op DES. 
 
De Delftenaren hielden de eerste helft de thuisploeg goed bij en nam al stuivertje wisselend af en toe een voorsprong, 
maar geen van de ploegen kon bij de ander weglopen. "Effectiviteit" was de afgelopen wedstrijden een terugkerend 
thema bij het vlaggenschip en dat was in de eerste helft ook het geval. 'We creëren de hele wedstrijd door zoveel 
honderd procent kansen, maar weten die te vaak niet te benutten. Als we dat wel doen dan is het korfballen 
gemakkelijker,' aldus Achillescoach Glenn de Vries.  
 
Ook tegen DES was de kansenverhouding in Haags voordeel. De aanvalsopzetten waren goed verzorgd en met een 
sterke rebound kon vaak herhaald worden. DES speelde zeer opportuun: aan een klein beetje ruimte had de Delftse 
formatie dan ook genoeg om tot scoren te komen. Na zo'n tien minuten pakten de Achillianen dat verdedigend beter 
op. Met 11-11 werden de kleedkamers opgezocht. 
 
In de rust benadrukte De Vries dat het spel prima was, maar dat zijn ploeg beter moest renderen qua scoren. 'Wij 
gingen er ook vanuit dat met ons tempospel de tegenstander vaak de tweede helft niet meer kan aanklampen en dat we 
dát moesten gebruiken om uit te lopen'. Dat leek bijna profetisch, want zo geschiedde de tweede helft: Achilles liep weg 
naar 18-11. Daarmee werd het makkelijker spelen en vooral uitspelen. Met een ontketende Sterre Groen (5x) en aan de 
hand van Joël Sanchez (5x) vonden de zwart-wit-groenen vaker de korf met 25-16 als eindstand. 
 
In de poule van Achilles won VEO met 19-18 van Excelsior. Refleks deelde de punten met ONDO (21-21). De derby 
tussen ALO en Die Haghe kende dezelfde eindstand.  
 
De volgende wedstrijd die gepland staat is tegen Excelsior. Daar de eindtijd van deze wedstrijd na 17:00 valt is het nog 
onduidelijk hoe de competitie vervolgd wordt. 
 
 
Achilles 2 – Des 2 
Afgelopen zaterdag mocht het 2e Des verwelkomen in de sportcampushal, 
helaas zonder publiek vanwege een te hoog R getal. 
  
In het verleden is DES vaak een stugge tegenstander gebleken,  
aan ons nu de taak om DES snel te breken. 
  
Er werd enorm hard gestreden, 
maar helaas werden de doelpunten in de 1e helft angstvallig vermeden. 
  
De ruststand was ook niet iets waarvoor ik naar huis schijf, 
een gelijkspel van vijf tegen vijf. 
  
Om de winst te behalen, 
moesten we de vele kansen in doelpunten vertalen. 
  
Dat mocht in de tweede helft worden hersteld, 
meer doelpunten scoren, zeker tien welgeteld. 
  
Maar om de overwinning binnen te slepen, 
moest Des eerst nog even flink worden uitgeknepen.  
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Des kwam namelijk goed uit de startblokken, 
En wist gelijk een voorsprong van twee voor zich te knokken. 
 
Achilles moest nu de race in zetten om Des voorbij te streven, 
Hier voor moest wel ferm in de handen worden gewreven.  
 
Na een mooi kijkspel pakte Achilles in de 12e minuut de bovenhand, 
deze kwam van in het 2e nieuw zijnde Rick z’n hand.  
 
Achilles wist hierna de voorsprong te behouden, 
En de score werd uiteindelijk op een 17-13 stand gehouden.  
 
Uiteindelijk zijn de 2 punten wel dik verdiend, 
Al waren ze niet makkelijk opgediend. 
 
Nu gaan we helaas de 3 korfbal lozen weken helaas tegemoet, 
Ik wens hierbij iedereen veel sterkte en voorspoed!! 
 
De Sint  
 
P.s. Ik vernam van mijn Pieten dat de fans thuis,  
op Youtube alles goed konden zien op de buis!! 
 
Met vriendelijke groet, 
Simon Rodriguez 
 
KOAG 3 – Achilles 3 
Joehoe, we mogen weer beginnen! 
Wat hadden we er allemaal zin in, het zaalseizoen. Voor veel spelers toch wel het favoriete seizoen. Maar zoals jullie 
allemaal weten, mocht het niet lang duren. Door de corona-maatregelen moeten ook wij iets inleveren. Een stukje 
sportiviteit, een stukje sociale contacten. Hoogstwaarschijnlijk zit de competitie er alweer op tot het nieuwe jaar. Echt 
super balen. Het motto van vandaag was dan ook: GENIET van de wedstrijd. Nu geniet Achilles 3 voornamelijk van 2 
dingen tijdens de wedstrijd. 1; positiviteit naar elkaar en 2; de winst, oftewel: Wees lief en win!  
Met die gedachte in onze achterhoofden waren we begonnen tegen KOAG 3. De start ging eigenlijk wel een beetje 
zoals verwacht. Een prima tegenstander, maar wel eentje waar we zeker van konden winnen. Al snel werden de eerste 
doelpunten gemaakt door Mandy en Cino. Mandy stond op de plek van Romy en Anne, heel veel dank daarvoor! Snel 
na de wissel wist ook Nosa te scoren. Lekker begin. Maar KOAG was geen ploeg die zomaar van het veld geveegd kon 
worden, dus ook zij boden weer wat tegenstand. Het werd 3-5. Alana maakte vervolgens de 3-6 met een afstandsschot. 
Als we die 3 punten verschil konden houden, kwam het helemaal goed. Zoals jullie allemaal wel weten is een verschil 
van 3 allesbehalve bepalend. Onze stijgende lijn werd doorbroken door de sterke tegenstanders van de heren. Die 
hadden geen slecht schot… Zij haalde de achterstand in waardoor de wedstrijd gedurende de eerste en tweede helft 
gelijk op ging. 2 punten voor, gelijk, 2 punten achter en weer terug.  We waren met vlagen heerlijk aan het spelen, maar 
al met al konden we elkaar niet helemaal vinden. Het zal ons toch niet gebeuren…? We moesten beter voorverdedigen, 
meer druk geven op de heren en de dames in de aanval meer uit spelen. We wilden wel, maar we trokken uiteindelijk 
aan het kortste eind. Het was niet eens meer spannend op het eind.  
Met een score van 25-18  vertrokken we teleurgesteld uit Krimpen, terug naar huis. Dit was het dan voorlopig… 
Maar na balen kwam ook al wel weer snel plezier. Op de terugweg even stoppen bij de Mc en praten over 
mogelijkheden om toch te blijven sporten binnen de beperkingen. Ik ben trots op de dit team. Winst of verlies. Wel of 
geen wedstrijd. 
Mandy en Alex bedankt! 
Wie weet tot snel en anders alvast hele fijne feestdagen en tot volgend jaar! 
 
Groetjes Alana 
 
Fortuna/Delta Logistiek 3  - Achilles 4 
De titel herbstmeister hebben we binnen, dat is bekend. Met alleen één  gelijkspel en een doelsaldo van + 58 ook 
redelijk overtuigend. Echter,  zo overtuigend was het allemaal niet de laatste drie wedstrijden. Bij  VEO lieten we een 
punt liggen na een vijf punten voorsprong, bij DES  moesten we ook meteen in de achtervolging en RWA… tsja, daar 
stonden we  zelfs pas 5 seconde voor tijd voor het eerst voor. Maar dat is uiteraard  het belangrijkste moment. En ons 
positieve doelsaldo komt ook met name  door ons scorend vermogen, want qua tegendoelpunten hebben we zelfs het   
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meest tegen gekregen van de top 4. Maar goed, als je er maar meer scoort  dan je tegenstander dan maakt het niet uit. 
Of dat nou met 32-13 is of  11-14 zoals afgelopen zaterdag.  
 
Zoals Twan al opmerkte na de wedstrijd “ik denk dat dit ook meteen de  laatste wedstrijd is die we met 14 doelpunten 
gaan winnen”. Voor  zaalbegrippen is dit natuurlijk ook een bijzonder lage uitslag. En zo  waren de rollen van Achilles 
4 deze eerste zaalwedstrijd in de eerste  klasse (eentje hoger dan op het veld) dus volledig omgedraaid. Want  hebben 
we de jonge(re) Fortunezen puur verslagen door met zijn allen 60  minuten lang als beesten te staan verdedigen. 
Opdrachten uitvoerend,  volledige focus en met en voor elkaar werkend als team. Als je dan in de tweede helft 
langzaam uitloopt en met een stukje  ervaring ook op de belangrijke momenten net wat slimmer bent, weet je  dat je de 
wedstrijd rustig kan uitspelen ondanks dat Fortuna aan het  einde toch weer wat terug kwam (een stukje fitheid, zullen 
we maar  zeggen).  
 
Niet de eerste keer dit seizoen dat er in de app een andere uitslag te  zien was dan op het scorebord bij de wedstrijd, 
maar dit keer kregen wij  een doelpunt extra van de scheidsrechter, het is immers bijna  Sinterklaas.  
 
2021 sluiten we dus (waarschijnlijk) ongeslagen af. Nu maar afwachten  wat er de komende weken gaat gebeuren en 
wanneer en of we een vervolg  mogen gaan geven op deze reeks. Zou voor Ariën ook wel fijn zijn, die deze wedstrijd 
weer zijn eerste  minuten heeft gemaakt. Welkom Arie! 
 
Mandy 
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Wat was 
******** 

 
Tempo A2 – Achilles A1 19-13 
Phoenis A2 – Achilles A2 15-11 
Velocitas B1 – Achilles B1 19-11 
Achilles B2 – Dijkvogels B2 14-2 
Achilles C1 – Excelsior C1 0-3 
Pernix C4 – Achilles C2  
Achilles D2 – Korbis 4-8 
Nikantes D1 – Achilles D3 4-15 
Achilles E1 – Avanti/Post Makelaardij E1 11-8 
Achilles E2 – ODO E2 12-1 
Nieuwerkerk A6 – Achilles E3 11-4 
Nikantes E1 – Achilles E4 2-7 
OSO E4 – Achilles E5 6-1 
Achilles F1 – KOAG F2 5-9 
Achilles F2 – Avanti/Post Makelaardij F1 2-25 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
 
AGENDA: 
 
 
 

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

 
Deze week beginnen we de verjaardagen bij Mick van Breukelen, hij wordt 1 
december 5 jaar. 3 december hebben we 2  jarigen, Jelle Bouwkamp wordt dan 7 en 
Maleah Koene wordt 16.4 december maar liefst 3 jarigen: Sann en Esmee Alkema 
worden 13 jaar en Shane Amatredjo wordt 15 jaar. Op 5 december viert Frederique 
van den Berg haar 8e verjaardag en als laatste viert Lucas Latour op 7 december zijn 
15re verjaardag. 
Allemaal van harte gefeliciteerd en een gezellige dag. 
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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 

 
Overgeschreven naar niet-spelend lid: Marit Foppen 
 
Olga 
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Pleunen 
 
De thuiswedstrijden voor het komende weekeinde: 
 
Zaterdag Zuiderpark 09.15 uur Achilles E5 – Aavnti/Post Makelaardij E7 
  09.15 uur Achilles E4 – RWA E2 
  09.15 uur Achilles E3 – Olympia E1 
  10.15 uur Achilles D3 – De Meervogels D3 
  11.15 uur Achilles C2 – Reeuwijk C1 
  12.15 uur Achilles B3 – Excelsior B2 
  13.15 uur Achilles B1 – Madjoe B1 
  14.15 uur Achilles A2 – Weidevogels A2 
  15.30 uur Achilles A1 – KZ Danaiden A1 
  16.45 uur Achilles 4 – RWA 2 
  18.00 uur Achilles 3 – Oranje Wit 3 
 
 
Zondag Zuiderpark  Geen thuiswedstrijden!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Volgende week zaterdag 11 en zondag 12 december 
 
Achilles - VEO 
Achilles 2 – VEO 2 
Vitesse 2 – Achilles 3 
Merwede/Multiplaat 2 – Achilles 4 
Achilles 5 – Die Haghe 3 
Avanti/Makelaardij 7 – Achilles 7 
Achilles 8 – KZ Danaiden 12 
Achilles A1 – Vruiendenschaar A1 
Achilles A2 – NIO A2 
KVS/Maritiem B1 – Achilles B1 
Achilles B2 – valto B3 
Valto B4 – Achilles B3 
Achilles C1 – Pernix C1 
Achilles D1 – Kinderdijk D1 
Vitesse D1 – Achilles D2 
Achilles D3 – Twist D2 
Achilles E1 – Nieuwerkerk E1 
Korbis E3 – Achilles E2 
Achilles E4 – KCC/CK Kozijnen E3 
Achilles F1 – KCR F1 
ODO F1 – Achilles F2 
 

Za 18.05 uur 
Za 16.45 uur 
Za 17.25 uur 
Za 16.30 uur 
Zo 12.15 uur 
Za 20.00 uur 
Zo 11.05 uur 
Za 15.30 uur 
Za 14.15 uur 
Za 13.20 uur 
Za 13.15 uur 
Za 15.00 uur 
Za 12.15 uur 
Za 11.15 uur 
Za 13.30 uur 
Za 10.15 uur 
Za 09.15 uur 
Za 13.15 uur 
Za 09.15 uur 
Za 09.15 uur 
Za 10.45 uur 
 

Zuiderpark 
Zuiderpark 
Bongerdhal 
De Stoep 
Zuiderpark 
De Viergang 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
De Blinkerd 
Zuiderpark 
Vreeloohal 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Bongerdhal 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
De Dreef 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
De Hofstede 

 
 
 
ZAALDIENSTEN 
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 
***************** 

 
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. 
 
 

 
Inleveren frituurvet 

****************** 
 
Je gebruikte frituurvet inleveren op Achilles kon altijd al, maar nu doen we het inzamelen van gebruikt frituurvet/olie in 
samenwerking met Green Oil Recycling. Frituurvet is een waardevolle grondstof voor o.a. biobrandstof. Omdat het een 
waardevolle grondstof is krijgen wij als club een vergoeding als wij dit inzamelen. Recyclen is goed voor het milieu, het 
inzamelen levert Achilles een zakcentje op én Green Oil Recycling doneert 10% van de opbrengsten aan het door ons 
gekozen goede doel: Stichting Semmy! Win-win-win-situatie dus! 
 

 
 
 
 
 
 
 


