
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

84e jaargang nr. 17 10 januari 2022 
Redactie: Kokosnootstraat 119, 2555 XC  Den Haag 



 2 
 

 
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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Houseworker: Scan die (muzikale) QR-code 
*************************************** 

 
Een nieuw jaar is aangebroken, vol goede moed gaan we aan het nieuwe hoofdstuk 
beginnen. Waar er nieuws begint, is het oude afgesloten. Deze wijsheid is het bruggetje naar wat voor mij, en vele 
anderen geloof ik, de afsluiting van een jaar is: De Top 2000. Deze lijst bevat nummers die een bepaalde emotionele 
waarde hebben voor mensen, nummers met een verhaal achter het nummer, nummers die gewoon lekker klinken, 
enzovoort. De lijst bevat ook nummers die je bij het luisteren (her)ontdekt. Zo heb ik bij het luisteren ook twee 
nummers herontdekt. Het bijzondere is dat deze twee nummers behoorlijke tegenpolen zijn qua verhalen. 
 

Het eerste nummer is She’s a Rainbow van de Rolling Stones. In dit nummer wordt de liefde voor 
een vrouw beschreven als zijnde zij een regenboog is en overal waar zij verschijnt zijn kleuren.  
 
 “She comes in colours everywhere, She combs her hair, She's like a rainbow, Combing, colours in the air, Oh, 
everywhere, She comes in colours” 
 
De tekst van het nummer zou zomaar de basis kunnen zijn voor de eenhoorns en magische 

regenbogen. Het is niet de tekst wat de moeite van het vermelden is, maar de muziek. Het nummer begint met een 
heerlijk vrolijk piano riff welke gedurende het nummer een aantal keer herhaald wordt. De muziek is opgebouwd als 
een muziekdoosje: het stopt en dan komt de herhaling van de piano riff weer. Het is een nummer dat bijna totaal 
ondansbaar is, maar o zo heerlijk om naar te luisteren.  Scan de QR code of klik op de link 
(https://youtu.be/6c1BThu95d8) en geniet van deze, ook wel een beetje psychedelische, vrolijkheid! 
 
Daar tegenover een lied uit 2014 met een boze, zwartgallige blik, maar volgens sommige een vrij accurate 

weerspiegeling van de huidige staat van de wereld. Ongetwijfeld speelt de huidige pandemie een rol 
in waarom dit nummer de afgelopen editie zo hoog stond.  
 
Ik heb het over het nummer Iron Sky van Paolo Nutini. 
 
Het nummer begint boos en de Paolo Nutini was ook boos toen hij het schreef en zong. Deze 

boosheid en passie zorgt  voor een indringende zang. 
 
But no one, 
No nobody 
Can give you the power 
To rise over love 
And over hate 
Through this iron sky 
That's fast becoming our minds 
Over fear and into freedom 
Oh, that's life 
Left dripping down the walls 
Of a dream that cannot breathe 
In this harsh reality 
Mass confusion spoon fed to the blind 
Serves now to define our cold society 
 
Halverwege het nummer is er, ingeleid door een herhaalde ‘You just got to hold on!’, een motiverende speech uit The Great 
Dictator van Charlie Chaplin en daarna eindigt het lied strijdbaar. 
 
And we'll rise over love 
And over hate 
Through this iron sky 
That's fast becoming our minds 
Over fear 
And into freedom 
Into freedom! 
 
De muziek bij de tekst vind ik persoonlijk er perfect bij passen, helemaal met de blazers erbij. Scan de QR code of klik 
op de link (https://youtu.be/ELKbtFljucQ) en wie weet raak je ook onder de indruk. 
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Bij de volgende stemronde neem ik bovenstaande nummer denk ik mee vanwege bovenstaande redenen. Welke 
nummers er dan in mijn lijst gaan sneuvelen weet ik niet, maar welke twee er zeker in blijven weet ik wel zeker. Het zijn 
nummers die voor mij persoonlijk een verhaal hebben en daardoor ook een emotionele waarde. 
 

Het eerste nummer in deze context is een nummer met één van de mooiste intro’s ooit. Fan van de 
band werd ik en dit nummer zat bij mijn favorieten van deze band. Het was pas na 25 augustus 2017 
dat dit nummer een grotere, specialere lading kreeg.  
 
Het betreft het nummer Sweet Child O’Mine van  Guns N’ Roses en de dame waar ik dit nummer mee 
associeer is uiteraard mijn dochter Guinevere. De omschrijving hoe mooi ze is, wat ze met je doet en 

de onwetendheid hoe we vanaf een ieder moment met elkaar in tijd verder gaan in het leven... Het is raak. Vooral het 
volgende stuk in het nummer doet mij steeds naar haar dromen: 
 
She's got eyes of the bluest skies 
As if they thought of rain 
I'd hate to look into those eyes and see an ounce of pain 
Her hair reminds me of a warm safe place 
Where as a child I'd hide 
And pray for the thunder and the rain to quietly pass me by 
 
De muziek erbij vind ik goud, heerlijke rock met mooie solo’s van Slash. Ook nu zeg ik: Scan de QR code of klik op de 
link (https://youtu.be/1w7OgIMMRc4) en geniet. 
 

Het laatste nummer wat ik onder de aandacht wil brengen is een nummer waarvan ik denk dat 
iedereen die dit stuk leest het kent. Dat is ook de reden dat de QR code links niet de link is naar het 
nummer, maar naar een ander filmpje wat er mee te maken heeft op een persoonlijke manier. Het 
nummer waar het over gaat is Radar Love van Golden Earring.  
 
Toen mijn vrouw Quirina zwanger was van Brandon draaide zij dit nummer bijna altijd in de auto 

(want het stond op één van de weinige CD’s die we in de auto hadden liggen) en zij trommelde mee op haar steeds 
dikker wordende buik. Toen Brandon geboren was en wij dit nummer opzetten dachten we een herkenning te zien. 
Toevallig of niet, en ik denk van niet, bleek dit nummer één van zijn favoriete nummers te zijn. Meezingen deed hij al 
vrij jong, maar vooral mee drummen! Cesar Zuiderwijk werd zijn favoriete bandlid en zodra hij mee drumde op 
Kaderock was Brandon er en na ieder nummer riep hij om Radar Love. Na een drumsolo gooit Cesar Zuiderwijk altijd 
zijn drumstokjes het publiek in, dus wij moesten altijd wegduiken als Brandon thuis klaar was met zijn drumsolo. 
Brandon is in het bezit van drumstokjes van Cesar, maar niet de stokjes die hij het publiek in gooide. De stokjes 
kwamen in zijn bezit na een workshop drummen bij Cesar. Brandon was eigenlijk nét iets te jong voor deze ervaring, 
maar het is er wel één om te koesteren. 
 
En waar linkt de QR nou naar? Dat zal ik jullie vertellen. In 2020 was al snel duidelijk dat Kaderock niet door zou gaan 
en dus ook dat Brandon zijn drumheld niet live kon zien. Na de workshop had ik een soort van contactgegevens van 
Cesar Zuiderwijk en vlak voor Brandon zijn verjaardag besloot ik de stoute schoenen aan te trekken en hem hopelijk 
via via te contacten voor een felicitatie voor zijn kleinste grote fan. Hoe het afliep? Scan de QR code of klik op de link 
(https://youtu.be/hgiIT-anrDU) en bekijk het filmpje op Brandon zijn kanaal. En o ja, als je dan toch op zijn kanaal 
bent, abonneer dat meteen  . 
 
Leon van Dam 
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In memoriam Nicole van der Gaag 

 
Gisteren, op 26 december, bereikte ons het ongelooflijk 
verdrietige bericht dat Nicole van der Gaag is overleden. Ze 
was pas 61, voor de vele Achillianen die haar gekend hebben is 
het moeilijk te bevatten. Natuurlijk, we wisten dat de slopers in 
haar lichaam waren teruggekeerd, en uiteindelijk wisten we 
ook dat herstel niet meer mogelijk was, maar weten is geen 
voelen en dus kwam haar dood op Tweede Kerstdag toch nog 
als een schok.    
 
Nicole werd lid van Achilles in mei 1968, acht jaar oud, als 
pupil. Eerder kon je toen nog geen lid worden. Ze had talent 
en kwam al jong in het eerste, waar ze vele jaren in speelde. Ze 
was veelzijdig, had een voor die tijd goed schot en was snel op 
de doorloop, maar ook zeer goed in de aansteun, waar ik 
persoonlijk nog veel profijt van heb gehad. 
 
Ze zette zich al vroeg in voor de club, wekelijks het grote 
standenbord bijwerken in de kantine, de lotto beheren, allerlei 
karweitjes. Nicole werd in de jaren 80 een grote steunpilaar 
voor het jeugdkorfbal in Achilles, eerst als lid en later ook als 
voorzitter van de WAPC. Ze was jarenlang de drijvende kracht 
achter de WAPC-kampen. 
 
Verschillende pogingen zijn ondernomen om haar te verleiden 
voorzitter van de club te worden, wij vonden dat ze daar zeer 
geschikt voor was. Maar daarvoor heeft ze steeds bedankt, ze 
hield niet van de onvermijdelijke schijnwerpers die bij dat werk 
horen. 
 
Hoewel in het midden van het laatste decennium een verschil van inzicht maakte dat zij afstand nam tot de club, bleef 
ze gelukkig wel lid, en drie jaar geleden speldde de voorzitter haar het leeuwtje op dat hoort bij een vijftigjarig 
lidmaatschap. 
 
Mensen die haar pas later leerden kennen zullen misschien verrast zijn, maar in haar puberjaren was Nicole een 
behoorlijk wilde meid, zeer populair op school, zij het wat minder bij de docenten, gelet op het aantal uren dat ze op de 
gang heeft doorgebracht. Misschien dat die gemiste uren het nodig maakten dat ze bijles wiskunde kreeg. Een 
onbeduidend detail in een mensenleven, ware het niet dat ze de bijles kreeg van de jongeman met wie ze kort daarna 
verkering kreeg, en met wie ze haar leven sindsdien gedeeld heeft, ons lid van verdienste Frank Muller. 
 
Of het de bijles was of iets anders, weet ik niet maar Nicole groeide uit tot een briljant student, die haar studie 
bekroonde met een promotieonderzoek en zich dus doctor mocht noemen. Slechts weinig Achillianen hebben haar dat 
voor- of nagedaan. 
 
In de jaren 80 verhuisden Frank en Nicole naar het Pomonaplein, daar werden de kinderen geboren, eerst Mandy, 
daarna Pascale. Daar zijn ze ook nooit meer weggegaan, behalve dan op vakantie, met hun geliefde camper. En daar op 
het Pomonaplein, is ze ook, te midden van haar gezin, overleden. 
Wij wensen Frank, Mandy, Pascale en Lars, en haar broer, ons oud-lid Paul van der Gaag, heel veel sterkte. 
 
Namens het bestuur, 
Steven Broers 
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Van het Bestuur 
************** 

 
Een heel gelukkig, gezond & sportief 2022, namens ons bestuur! Het jaar waarin 
we als club onze 100ste verjaardag zullen vieren, als dat geen bijzonder jaar 
wordt… Cheers! 
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Trainingsschema 
*************** 

 
Helaas! We kunnen niet meer terug de zaal in. Voorlopig blijven de coronamaatregelen van kracht en is het alleen maar 
voor de jeugd mogelijk om buiten te sporten tot 20u. Laten we samen wel actief blijven en van de mogelijkheid om te 
sporten gebruik maken. Zo blijven we fit en houden we binding met elkaar. Het veld trainingsschema zal weer van 
kracht worden voor zo lang de situatie blijft zoals het nu is. Bij slecht en koud weer kunnen de trainers natuurlijk zelf 
beslissen of een training wel of niet doorgaat. De zaterdag is voor nu nog even leeg. Zodra we zeker weten of de 
maatregelen verlengd worden zullen we hier een invulling voor zoeken.   
Hopelijk komen er snel betere tijden aan! 
 
A1 Dinsdag 19:00 - 20:00 Kunstgras 2 

 
tweede moment in overleg 

 A2 Dinsdag 19:00 - 20:00 Kunstgras 2 

 
tweede moment in overleg 

 
    B1 Dinsdag 19:00 - 20:00 Kunstgras 1 

 
Donderdag 19:00 - 20:00 Kunstgras 1 

B2 Maandag 18:30 - 19:30 Kunstgras 1 

 
Donderdag 19:00 - 20:00 Kunstgras 1 

B3 Dinsdag 19:00 - 20:00 Kunstgras  1 

 
Vrijdag 19:00 - 20:00 Kunstgras  2 

    C1 Dinsdag 18:00 - 19:00 Kunstgras 2 

 
Donderdag 19:00 - 20:00 Kunstgras 2 

C2 Dinsdag 18:00 - 19:00 Kunstgras 2 

 
Donderdag 19:00 - 20:00 Kunstgras 2 

    D1 Maandag 18:30 - 19:30 Kunstgras 1 

 
Donderdag 18:00 - 19:00 Kunstgras 1 

D2 Maandag 18:30 - 19:30 Kunstgras 1 

 
Donderdag 18:00 - 19:00 Kunstgras 1 

D3 Maandag 18:30 - 19:30 Kunstgras 2 

 
Donderdag 18:30 - 19:30 Gras 

    E1 Dinsdag 18:00 - 19:00 Kunstgras 1 

 
Donderdag 18:00 - 19:00 Kunstgras 2 

E2 Dinsdag 18:00 - 19:00 Kunstgras 1 

 
Vrijdag 18:00 - 19:00 Kunstgras 2 

E3 Dinsdag 18:00 - 19:00 Kunstgras 1 

 
Vrijdag 18:00 - 19:00 Kunstgras 2 

E4 Woensdag 18:00 - 19:00 Kunstgras 1 

 
Donderdag 18:00 - 19:00 Kunstgras 2 

E5 Woensdag 18:00 - 19:00 Kunstgras 1 

 
Donderdag 18:00 - 19:00 Kunstgras 2 

    F1 Maandag 18:00 - 19:00 gras 

 
Donderdag 18:00 - 19:00 Gras 

F2 Dinsdag  18:00 - 19:00 gras 

 
donderdag 18:00 - 19:00 gras 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

Wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

 website@hkvachilles.nl 
 
Trekvogels B1 - Achilles B2  
Voordat we weer allemaal in een lockdown werden opgeslokt was het hoog tijd voor een laatste leuke wedstrijd tegen 
Trekvogels B1. De wedstrijd begon goed waarmee we een voorsprong van maar liefst 6-0 konden pakken door mooie 
doelpunten van onder andere Manelle, Lucas H, Lucas L, Bo en Jim. Na een klein foutje van Manelle kregen wij een 
strafworp tegen, waaruit werd gescoord door de tegenstander. 6-1. In het resterende stuk van de eerste helft werd er 
nog veel gescoord: 7-1 door Tehzeeb, vervolgens twee doelpunten van Jim, daarna ook nog een dubbele van Viggo, 12-
1 door Bo, en tot slot nog de 13-1 door Jim. We kwamen de tweede helft met een glimlach op ons gezicht het veld op! 
Er werd gescoord tot de 18-1 door Lucas L, Tehzeeb, Manelle, en Lucas H. In de laatste paar minuten van de tweede 
helft kwamen Lynn en Bradley erin voor Jim en Manelle. Daarna hebben we doorgewerkt tot de 23-2 met doelpunten 
van Bradley, Lynn, Viggo, Lucas L en helaas nog een stiekem puntje van de tegenstander. Hopelijk kunnen we zo snel 
mogelijk weer spelen! 
 
Groetjes, Jim 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
 
AGENDA: 
 
 
 

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

 
Deze week 4 jarige. We beginnen met Lola Ziemba, zij wordt  12 januari 12 jaar. Op 
13 januari viert Oscar Burnett zijn 16e verjaardag. Op diezelfde dag is het feest bij 
Jason Gillissen, hij wordt dan7 jaar. De rij verjaardagen wordt afgesloten door 
Elishya Ros, zij wordt 17 januari 16 jaar. 
Allemaal 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 

 
Heraangemeld als nsl: Puck (P.) Gordijn 
 Den Haag 
 Geb.datum: 24-10-1991 
 
Bedankt als lid: Joep van Stekelenburg 
 Zoe Muller 
 
Olga 
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Pleunen 
 
De thuiswedstrijden voor het komende weekeinde: 
 
Zaterdag Zuiderpark 09.15 uur Achilles F1 – Dijkvogels F1 
  09.15 uur Achilles E4 – ALO E2 
  09.15 uur Achilles E1 – HKV/Ons Eibernest E1 
  10.20 uur Achilles D1 – Albatros D2 
  11.20 uur Achilles C1 – Tempo C2 
  12.20 uur Achilles B2 – Fortuna/Delta Log B4 
  13.20 uur Achilles A2 – Olympia A2 
  14.35 uur Achilles A1 – Velocitas A1 
  15.50 uur Achilles 2 – Nieuwerkerk 3 
  17.10 uur Achilles – ONDO 
  18.40 uur Achilles 5 – De Meervogels 3 
 
 
Zondag Zuiderpark 11.00 uur Achilles 8 – Sperwers 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Volgende week zaterdag 22 januari 2022 
 
 
Achilles – Refleks 
Achilles 2 – Refleks 2 
Fortis 2 – Achilles 3 
Tempo 3 – Achilles 4 
Achilles 5 –KVS/Maritiem 4 
Reeuwijk 4 – Achilles 7 
Madjoe A1- Achilles A1 
Achilles A2 – KCR A3 
Achilles B1 – Refleks B1 
Achilles B2 – RWA B2 
Phoenix B3 – Achilles B3 
Korbis C1 – Achilles C1 
Achilles C2 – VZOD C2 
Achilles D1 – Merwede/Multiplaat D1 
Valto D2 – Achilles D2 
Achilles D3 – Olympia D2 
Achilles E2 – KVS/Maritiem E4 
Achilles E3 – HKV/Ons Eibernest E2 
KVS/Maritiem E6 – Achilles E5 
Phoenix F1 – Achilles F2 
 

 
Za 19.00 uur 
Za 17.40 uur 
Za 18.35 uur 
Za 20.10 uur 
Za 16.25 uur 
Za 15.20 uur 
Za 13.05 uur 
Za 14.00 uur 
Za 13.00 uur 
Za 12.00 uur 
Za 13.00 uur 
Za 15.15 uur 
Za 11.00 uur 
Za 15.10 uur 
Za 13.00 uur 
Za 10.00 uur 
Za 09.00 uur 
Za 09.00 uur 
Za 10.00 uur 
Za 09.00 uur 
 

 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Baskensburg 
Limeshallen 
Zuiderpark 
De Meerkoet 
Middelmors 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Oosterpoort 
De Dreef 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Vreeloohal 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
De Blinkerd 
Oosterpoort 
 

 
 
 
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! 
 

 
 
 
 
 
 
 


