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De dag na matchday 2 
******************** 

 
Met een kop thee in het ochtendzonnetje, dwalen mijn gedachten af naar vorige 
week zaterdag en de dag van gisteren. Vele wedstrijden live gezien en een enkele 
gevolgd via de wedstrijden app. De uitgangspositie na vorig weekend, matchdag #1, was zeer positief. Alle punten 
bleven bij Achilles en overal een marge opgebouwd voor de return wedstrijd. Met uitzondering van Achilles 4 die na 
een lang seizoen aanpassen aan andere ploegen in verband met corona, blessures en dergelijke met 5-0 verloor omdat 
Tempo niet wilde meewerken aan uitstel voor deze wedstrijd. Dit feit liet Achilles 4 niet uit het veld slaan, maar 
daarover straks meer. 
 
Matchdag #2 begon al vroeg, in een voor ons niet onbekende hal, Transvaal, met Achilles 3 om 10:15. Zenuwen 
moesten in bedwang worden gehouden en dat bleek niet makkelijk. Vitesse maakte het Achilles 3 behoorlijk moeilijk, ze 
waren aan elkaar gewaagd. Een ruststand in het voordeel van Achilles 3 en het aanmoedigende publiek (want ja, dat was 
er) konden de zenuwen niet laten verdwijnen. Waar één doelpunt in de tweede helft normaal niet genoeg is, maar het 
sterke verdedigen, wat resulteerde in weinig tegendoelpunten en de marge van vorig weekend zorgden ervoor dat 
Achilles 3 na het laatste fluitsignaal toch echt gepromoveerd is naar de reserve overgangsklasse. Klasse! Heel 3, alle 
reserves, invallers en staf: gefeliciteerd met dit super resultaat. 
 
Als tweede op het programma staat Achilles A1. Na winst op Pernix vorige week, een marge opgebouwd van 4 punten, 
in een zeer leuke wedstrijd om naar te kijken waar alle koppen dezelfde kant opstonden en iedereen zich van zijn beste 
kant liet zien, was de vraag hoe dit de tweede wedstrijd zou gaan. Het eerste deel van de wedstrijd was rommelig en 
gehaast. Dit resulteerde dan ook in een ruststand van "maar" 7-6. Naar gelang de wedstrijd vorderde verdwenen de 
zenuwen en kreeg Achilles A1 meer grip op de wedstrijd. Pernix vocht ook voor elk doelpunt en de ploegen bleven aan 
elkaar gewaagd. Maar ook vandaag wist Achilles A1 zich de winnaar te noemen na 2 keer 30 minuten door te winnen 
met 16-15 en heeft het degradatie weten te voorkomen. Toppers van Achilles A1, invallers, reserves en staf: 
gefeliciteerd met deze overwinningen! 
 
Dan is het tijd voor ons vierde. Met een marge van 6 doelpunten 
moest er gewonnen worden om niet te degraderen. Dat was vorige 
week het uitgangspunt, maar de Bond veranderde de regels deze week 
nog even. Winst met 6 doelpunten verschil zou een extra wedstrijd 
opleveren tegen Tempo. Door al deze wijzigingen lieten de spelers van 
Achilles 4 zich niet van de wijs brengen. Met een kleine schare publiek, 
die af en toe van zich liet horen alsof de tribune stampvol zat, startte 
Achilles 4 gebrand aan de wedstrijd. Waar de doelpunten niet 
makkelijk vielen, was Achilles 4 wel de bovenliggende partij. Met af en toe een kleine voorsprong voor Achilles 4, zag 
Tempo het gat toch steeds weer kleiner worden. De uiteindelijk winst van 21-18 kon het zure gevoel niet laten 
verdwijnen, want met 2 wedstrijden had het deze ploeg ook gelukt om degradatie te voorkomen. Een groot compliment 
voor de toppers van 4 die zijn blijven strijden en met opgeheven hoofd het veld hebben kunnen verlaten. 
 
Tijdens de wedstrijd van Achilles 4 startte de wedstrijd van Achilles 2 tegen Nieuwerkerk 3. Een marge van 6 punten 
was vorige week opgebouwd. En waar deze wedstrijd werd gevolgd via de "wedstrijden app", leek het langere tijd dat 
deze marge voor een deel gebruikt moest gaan worden. Met nog een kwartier te gaan, kon Achilles 2 aanhaken en 
kwam op gelijke hoogte. Waar Achilles 2 in de laatste 10 minuten een aantal keer een voorsprong van 1 doelpunt pakte, 
moest het de winst uiteindelijk met 16-15 laten aan Nieuwerkerk. Overall was Achilles 2 de betere van de 2 ploegen en 
ook zij hebben degradatie weten te voorkomen. Felicitaties voor spelers, invallers, reserves en de staf zijn ook zeker hier 
op zijn plaats. 
 
Het vijfde was om 17 uur aan de beurt in Zoetermeer. Helaas niet veel gehoord over deze wedstrijd maar de winst wel 
gepakt tegen het jonge Meervogels met 13-15. Waar de winst vorige week met een marge van 4 werd gepakt, heeft ook 
deze ploeg met kanjers degradatie weten te voorkomen. Gefeliciteerd spelers, reserves en invallers! 
 
Als laatste stond ons vlaggenschip op het programma. Ook daar was een marge opgebouwd en wel van vier 
doelpunten. Zou het genoeg zijn? De wedstrijd werd iets later begonnen door de, van beide kanten, sfeer makende 
confettikanonnen    . De trommel weer prominent aanwezig en een volle tribune met toeterende en zingende fans 
maakten het plaatje compleet. Na het eerste fluitsignaal ging ONDO er razendsnel vandoor en was de marge van 4 
doelpunten nagenoeg direct geslonken. Een 5-0 achterstand is waar Achilles 1 tegen aan keek. Met de fans achter zich 
wist de ploeg deze achterstand om te buigen naar een 6-7 voorsprong. Daarna ging het lange tijd gelijk op en wist 
ONDO net voor rust weer een gaatje te slaan naar 13-11. Achilles 1 bleef aangehaken, maar keek langere tijd tegen een 
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achterstand aan in de tweede helft. Met nog zo'n tien minuten te gaan had ONDO weer een voorsprong van 4 
doelpunten te pakken. Scenario's over en wat als de stand zo blijft werden al besproken op de tribune. Zeker niet goed 
voor de bloeddruk deze spanning . Het geluid van de opzwepende trommel, het zingen van: loop, spring, vang... door 
de gehele aanhang en een paar aanpassingen in het team zorgde ervoor dat Achilles 1 het geloof bleef houden en 
doelpunt voor doelpunt terugvocht als leeuwen en uiteindelijk met een prachtig doelpunt in de laatste seconde de 
wedstrijd gelijkspeelde met 20-20. Een totale ontlading volgde voor spelers en publiek. Ja, we hebben het geflikt, 
promotie naar de overgangsklasse. Helden van Achilles 1, invallers, reserves en staf: super gefeliciteerd en wees trots op 
dit behaalde resultaat. 
 
Als bestuur zijn wij trots op hoe we de resultaten deze twee weekenden hebben behaald met alle teams. We hebben 
elkaar er doorheen gesleept en met zijn allen gevochten als leeuwen in en buiten het veld. We hadden elkaar nodig! 
Grote dank dan ook voor alles wat er achter de schermen geregeld moest worden om deze wedstrijden en de extra 
trainingen doorgang te kunnen laten vinden. Al met al weer een moment van "Achilles meer dan een club". 
 
Laten we deze saamhorigheid vasthouden en volop gaan genieten van ons eigen veld met onze prachtige 
accommodatie, die bijna wordt opgeleverd. En steun ons als bestuur door massaal aan te schuiven bij de eerst volgende 
JAV en samen te praten over de prachtige toekomst die ons te wachten staat. Met een 100 jarig jubileum als kers op de 
taart! 
Zie jullie hopelijk snel op het veld. 
 
Linda van den Haak 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

 ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 
ACHILLES 
na alle gekte van Corona was er dan toch eindelijk besloten om een zaal korfbal competitie te spelen. 
Jawel op de volgende methode onze poule werd in 2en gesplitst, dit resulteerde in de volgende ploegen Excelsior, Des, 
Veo. Uit en thuis wedstrijden en de nummers 1 en 2 zouden dan doorgaan voor de playoffs. (Promotie voor de 
overgangsklasse) 
Na een gelijk spel tegen Des en een zinderende overwinning op Exclsior was de volgende Veo uit. Dit was een 
bijzondere wedstrijd met een gekke afloop en helaas verloren, dit heeft echter wel het team/selectie gevoel versterkt. 
Daarna de returns gelijk thuis tegen Veo wat in de laatste seconde een gelijk spel werd. Nu waren er nog steeds alle 
mogelijkheden om 1e of 2e te worden! Alles nog in eigenhand. Volgende wedstrijd excelsior, helaas door corona 
besmettingen moest deze wedstrijd verplaatst worden naar een doordeweekse avond uit in delft. Dit was een mooie 
wedstrijd en wederom een gelijk spel! 4 dagen later de laatste wedstrijd tegen Des. Omdat we gelijk hadden gespeeld 
tegen excelsior waren we afhankelijk van de wedstrijd tussen veo en excelsior, wij moesten zelf van des winnen en dan 
moest er een winnaar komen bij de andere wedstrijd. Er was nog sprake van een akkoordje tussen veo en excelsior 
maar dit is niet gebeurd veo won! Wij wonnen van des en dit betekende jawel playoffs tegen de nummer 1 van de 
andere helft van onze poule. De tegenstander zou ONDO worden. Een best of 2 de gene met het beste resultaat van 
deze 2 wedstrijden promoveert. Naar aanloop van deze wedstrijd werd er de hele week hard getraind onder leiding van 
een scheidsrechter werden er velle partijen gespeeld! Dit gaf een goed gevoel en ondanks da we in een andere zaal 
zouden spelen was het vertrouwen er! Het toneel voor de 1e wedstrijd werd de topsporthal. Onder toeziend oog van 
best wat publiek werd de eerste wedstrijd gestart. Wij (Achilles) begonnen super goed na doelpunten over en weer was 
er altijd het vertrouwen deze gaan we pakken! Na een mooie spannende wedstrijd maakte 
we in de laatste 2 minuten het verschil! We wonnen met 22 - 18. We hadden nu 4 punten 
marge voor de uitwedstrijd een week later in het hol van de leeuw  . De westland hal in 'S 
gravenzande. Na in 2 weken alle sporthallen van den haag zowat gezien te hebben voor de 
trainingen zou 16 April de dag moeten worden! In de ochtend al het 3e in transvaal 
gevolgd doornde A1 ook daar. Beide teams behaalde het gewenste resultaat. Goed begin 
van de dag, hup door naar het 2e in en tegen Nieuwerkerk ook hier werd het gewenste 
resultaat behaald. Na de wedstrijd van 2 met de selectie door naar hoek van holland om 
lekker in de zon bij uluwatu beach een hapje en drankje te nuttigen. Tussendoor iedereen 
alvast scherp krijgen voor de laatste wedstrijd van de dag voor promotie. Na deze zonnige 
middag kwamen wij aan in een fantastisch sfeervolle westland hal! (Complimenten aan 
ONDO) geweldig georganiseerd precies wat je verwacht en wilt zien bij zo een wedstrijd. Overal balonnen confettie 
muziek oplopen in het donker met spotlight en bomvolle tribunes. Publiek van ONDO en natuurlijk het fantastische 
vakkie A. Wauw wat een entourage het was al genieten voor de wedstrijd begon. Oke scherp we moeten nog. De 
wedstrijd begint na veel vertraging door alle confettie. ONDO begon vlijmscherp en kwam gelijk 5 - 0 voor weg marge 
van 4 shit! We knokte ons goed terug en bleven rustig 6-7 hoppa. Het ging gelijk op maar deze keer bleef  ONDO aan 
de juist kant van de score. 13 - 11 bij rust het kon alle kanten op. ONDO ging weer verder en wij kwamen later op 
gang. Na de 19 - 15 en goede wissels kwamen helemaal terug en zagen we met de laatste minuut op de klok 20 - 19 dit 
kwam goed en jawel het werd nog mooier door Sander Suurd die goed inviel en in de buzzer vanaf de middenlijn de 20 
- 20 binnen schoot. Einde wedstrijd begin van het feest! Iedereen het veld op vreugde tranen van geluk geschreeuw 
zingen feesten. Het ging helemaal los champagne door de hele zaal coaches onder de douche buikglijders mooie foto's 
interviews en iedereen van Achilles feestend. Er stond een mooie avond te wachten in de tijdelijke kantine. Geweldig 
het feestje is tot in de vroege uurtjes doorgegaan. Ik heb genoten en ben als aanvoerder super trots! De smile verdwijnt 
niet meer van mijn gezicht. Iedereen bedankt voor de support ik heb onwijs genoten. Nu weer het veld op 
 
Groetjes en hopelijk tot snel op het veld. 
Cliff Kommer. 
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Elke week schrijft onze razende reporter ook een verslag over het eerste. Zoals u van hem gewend bent, vroeg hij ook deze week hoofdcoach 
Glenn om een reactie: 
 
Glenn de Vries, hoofdcoach Achilles: 
"Ik ben trots op het opgebouwde zelfvertrouwen en daarmee ook op de enorme veerkracht van dit team. Meerdere malen moesten we in 
wedstrijden in de achtervolging en gaten dichten en dat is vaak gelukt. Dat bleek ook in de allerlaatste zaalwedstrijd. Vooraf voorspelde ik 
ook dat we zouden winnen door onze veel betere "bank". Spelers die makkelijk konden worden ingepast bij invallen en dat bleek. In de 
eindfase bleken drie doelpunten van twee spelers uit Team 2 en één uit Team 3 bepalend. Het is kenmerkend voor wat wij vooral als staf met 
alle spelers voor elkaar hebben gekregen. Mijn complimenten gaan dus in dezen speciaal uit naar de complete staf. Ondanks diverse 
tegenslagen, ongebruikelijke voorbereiding voor deze wedstrijd deden we "gewoon" ons werk, zonder zeuren of frustratie. Knap gedaan, ofewel 
ik ben erg trots! 
 
Namens deze staf danken wij de spelers voor het vertrouwen en geloof in ons en onze doelen. Zaterdag bleek ook het meegereisde publiek 
belangrijk dus ook heel veel dank voor al dat enthousiasme en grote steun". 
 
 
Nieuwerkerk – Achilles 2 
Deze fantastische zaterdag begon voor ons 2 al lekker vroeg. We waren namelijk allemaal ons 3e aan het aanmoedigen 
in de Transvaal.  
De dag begon al lekker, want het 3e behaalde de overwinning over 2 duels waardoor wij met extra veel zin door gingen 
naar onze eigen wedstrijd. 
 
Onze eigen wedstrijd was om half 2 bij nieuwerkerk. We speelde zoals de laatste tijd prima korfbal en kwamen tot veel 
kansen. Het enige probleem was alleen dat we de kansen niet afmaakte. Gelukkig stonden wij in het algemeen goed te 
verdedigen en lukte het niewerkerk ook niet om veel te scoren.  
 
De rust stand was dan ook 7-4. 
De tweede helft moesten de ballen gaan vallen, want we hadden een voorsprong van 6 doelpunten van de eerste 
wedstrijd en anders kwam die voorsprong in gevaar. 
Die 6 punten voorsprong die kwam ook een aantal moment in gevaar. Gelukkig bleven we vertrouwen aan elkaar geven 
en liepen we aan het eind van de wedstrijd we in dankzij het team en een paar heerlijke inval buurten! 
De uitslag was uiteindelijk 16-15 geworden en hierdoor zijn we dus gehandhaafd.  
 
Na 3 en 2 gehad te hebben kregen we nog een heerlijk wedstrijdje bij ondo en een mooie avond op Achilles! 
 
Geweldige club! 
 
Cino 
 
Achilles 3 - Vitesse 2 
Eindelijk was het zover; de returnwedstrijd tegen Vitesse richting het kampioenschap en dus promotie naar de 
Overgangsklasse. Niet alleen voor ons was het een belangrijke dag, ook voor de A1, 5, 4, 2 en 1, die allemaal playoffs 
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speelden voor promotie of handhaving. Een top dag in het vooruitzicht dus, maar de resultaten moesten nog behaald 
worden natuurlijk na het goede begin van vorige week.  
 
Voor het wedstrijdverslag wil ik nog even terugblikken op hoe we deze playoffs hebben bereikt. Voordat de poules in 
tweeën werden gesplitst, begon de competitie in eerste instantie slecht voor ons. We speelden een uitwedstrijd bij 
KOAG en verloren deze ook. Later bleek dat deze wedstrijd gelukkig niet mee zou tellen en we dus een nieuwe kleinere 
poule kregen met opnieuw KOAG, Oranje Wit en Vriendenschaar. Tegen KOAG konden we tweemaal revanche 
nemen en tegen Oranje Wit pakten we ook twee keer de winst. Tegen Vriendenschaar zakten we een keer door de 
ondergrens en verloren we ook onze enige wedstrijd. Maar in de return herpakten we ons en pakten we een hele 
knappe uitzege. Uiteindelijk verzekerden we ons van die mooie 1e plek en dus de playoffs om het kampioenschap tegen 
Vitesse 2.  
 
Om 10:15 stond de 2e playoff gepland tegen Vitesse in sporthal Transvaal. De vorige wedstrijd was geëindigd in 17-21, 
waardoor we dus een marge van 4 goals hadden in ons voordeel. Met goed gevulde tribunes op dit vroege tijdstip, 
gingen we van start. Het begon wat moeizaam en het was een beetje aftasten. We kwamen daarom ook 0-2 achter, maar 
daarna begon het steeds meer en meer te lopen. We pakten onze eerste voorsprong op 4-3 en vanaf toen bleven de 
bovenliggende partij. We bouwden onze voorsprong uit en bleven ook sterk verdedigen. Ondanks dat Vitesse al 
gepromoveerd was (door het aantal behaalde punten in de competitie), bleven ze er wel vol voor gaan en leverden ze 
veel strijd. In de 1e helft konden we hier goed mee omgaan en gingen we met 10-7 de rust in.  
 
In de rust zeiden we tegen elkaar dat we iets meer de rust moesten bewaren om tot 
nog betere kansen te komen en ons niet gek te laten maken door de tegenstander. Dit 
ging helaas niet helemaal volgens plan. In de tweede helft leken we op de een of 
andere manier een totaal andere ploeg en konden we gewoon niet meer tot scoren 
komen. Hoewel we wel aardig wat goede kansen kregen, wilde hij er niet meer ingaan. 
Totdat invaller Tobias ons uit onze lijden verloste en de enige goal in de tweede helft 
maakte aan onze zijde. Over het aanvallende spel, hoeven we niet al te veel woorden 
vuil te maken. Aan de andere kant bleef het verdedigend wel goed staan en lieten we 
er uiteindelijk maar 5 goals door, wat dus resulteerde in een 11-12 eindstand. Lag het 
aan het tijdstip? De spanning? De gedachte dat we er al waren? Ach ja, het boeit allemaal niet, WANT WE ZIJN 
KAMPIOEN!!!  
 
Met dit fantastische team en alle reserves uit allerlei teams gedurende het seizoen (waarvoor heel veel dank!!!) hebben 
we promotie naar de Overgangsklasse binnengesleept. Een topprestatie!! 
 
Het was een geweldig zaalseizoen met hele mooie wedstrijden, maar vooral met een heel enthousiast, gemotiveerd en 
gezellig team plus trainster en teambegeleidster. We hebben dit echt met z’n alle gedaan en daar mogen we heel trots op 
zijn! Ik heb er heel erg van genoten en kan niet wachten op het vervolg van het seizoen!  
 
Ook wil ik nog even stilstaan bij Noah, die helaas zijn laatste wedstrijd heeft gespeeld en na deze zaalcompetitie stopt. 
Bedankt voor alle mooie momenten die je hebt laten zien en de gezelligheid die je altijd met je meebracht. We gaan je 
zeker missen in dit team! 
 
Het was het begin van een heerlijke dag, waarbij de A1, 5 en 2 knap handhaafden en 1 ook een mooie promotie 
afdwong naar de Overgangsklasse. Een groot feest! 
 
Mark 
 
 
 
 
  



 10
 

 
 
 
 
 

 
  



 11
 

CR- Nieuws 
*********** 

 
Landgenóten, 
 
Deze Koningsdag is er maar één place to be, namelijk de aller-aller-
laatste editie van Dixieland. Het belooft een royaal festival te worden 
met koninklijke allure. Van 13.00 tot 17:00 uur kopen de kinderen 
voor € 10,00 entree/strippenkaart. Hiervoor mag je komen stormen 
op de baan, er zijn Oud-Hollandsche spelen geregeld, je kunt je laten 
beglitteren in het rood/wit/blauw en oranje en een 'silent' dansje wagen 
in de feesttent. Natuurlijk krijg je daarvoor ook iets lekker plakkerigs in 
het oranje en onbeperkt limo! Om 17:00 sluiten we het 
kinderfestivalterrein om te gaan proosten in de nieuwe kantine. 
 
Na het grandioze proostmoment (na 17:00 uur) starten we met de 
feestavond, voor jong en oud. Koop deze week nog je Early bird 
ticket voor € 7,50 (vanaf dinsdag 19 april € 10,00). Dan ben je in ieder 
geval verzekerd van een koptelefoon, welkomstdrankje en een 
koninklijke accessoire! Na het succes van de vorige editie zullen de 
dames van Warung Mystique ons wederom verwennen met hun 
kookkunsten! Dit hele heugelijke feestje ter ere van onze koning én de 
nieuwe kantine duurt tot 23:00 uur. 
 
Kaartjes zijn alleen te verkrijgen via de officiële verkoopkanalen. Dat 
kan in de zaal of op het veld bij leden van de AC of de CR, of via 
mail: ac@hkvachilles.nl. 
  
Tot dan! 
AC/KC/CR - team Dixie 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
 
AGENDA: 
 
 
 

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

 
Deze week 3 jarige en ze zijn ook nog alledrie op dezelfde daf jarig, nl 23 april. 
Het zijn Quin den Hollander, hij wordt 18 en Soe en Mila Maas, zij worden 10 jaar. 
Allemaal 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: ledenadministratie@hkvachilles.nl 

 
Bedankt als lid: Michelle de Liefde 
 
Olga 
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Pleunen 
 
De thuiswedstrijden voor het komende weekeinde: 
 
Zaterdag 09.10 uur Achilles D3 – Die Haghe D3 
 09.10 uur Achilles E1 – KVS/Maritiem E1 
 10.10 uur Achilles C2 – ALO C2 
 10.10 uur Achilles E4 – Avanti/Post Makelaardij E6 
 11.10 uur Achilles C1 – Avanti/Post Makelaardij C2 
 11.10 uur Achilles E5 – KVS/Maritiem E6 
 12.10 uur Achilles B3 – Trekvogels B1 
 13.25 uur Achilles 4 – KCR 3 
 
 
Zarerdag 11.00 uur Achilles 8 – ALO 8 
 12.30 uur Achilles 5 – Sporting Trigon 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Volgende week zaterdag 30 april en zondag 1 mei 
 
 
Geen wedstrijden! 

 
 

 

 
 
 
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 
***************** 

 
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! 
 

 
 
 
 
 
 
 


