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Dé club van Achilles 
****************** 

 
Drie jaar na het opstarten van de "Club van 100" zijn er al diverse projecten 
opgezet en afgerond op het landgoed aan het pomonaplein. Voor een aantal van 
jullie zal een dergelijke Club een bekend fenomeen zijn, maar voor anderen niet. 
Waarschijnlijk weet niet eens iedereen van de club van 100 bij onze eigen vereniging. Hij is er echt! Kan je meedoen? Oh 
jazeker. Iedereen kan meedoen! 
 
Voor degenen die het niet weten volgt hier een korte toelichting: onze club van 100 is een gezelschap bestaande uit 
Achillesliefhebbers. Supporters die buiten de reguliere wegen om graag een financiële bijdrage willen leveren om 
zodoende iets voor ons genootschap te betekenen. Het is door Fabian van Hagen en Frank Baars opgericht om de 
kwaliteit van het verenigingsleven op Achilles te verbeteren. Later dit jaar kunnen we worden gevonden in de nieuwe 
kantine en waarschijnlijk al eerder op de website. 
 
Covid heeft de afgelopen periode roet in het eten gegooid om bijeen te komen en daardoor is het een slapende 
broederschap geworden. Maar slapers dromen legio, waardoor bijzonder veel ideeën zijn geopperd. Dit liep uiteen van 
een stationsklok bij de trap van de kantine, een tribune aan het veld tot en met livestream. Voornamelijk producten die 
het leven aangenamer maken van veel (zo niet alle) leden bij de vereniging. Dit jaar is echter nog niet besloten waarmee 
we impact willen realiseren. Wel hebben we geconstateerde dat we er zo snel mogelijk mee aan de slag moeten gaan! 
 
In de aankomende periode zullen wij een avond organiseren en dit ook bekend maken op de website. Tijdens de avond 
worden ideeën uitgewisseld, bruin fruit opgepeuzeld en nog veel belangrijker, het nieuwe Achilles bier gedronken. 
Dezelfde avond worden knopen doorgehakt met het beschikbare budget. Hoe hoger het budget, de mooier de resultaten!  
 
Lijkt het je leuk om mee te doen en daarbij ook invloed uit te oefenen op hetgeen wij zullen verzorgen? Laat het Fabian 
of mij weten door ons bijvoorbeeld aan te spreken op het veld! 
 
Tom Hoogendijk 
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Van het Bestuur 
************** 

 
Uitnodiging startbijeenkomst zelfwerkzaamheid HKV Achilles 
 
Allereerst heel veel dank aan degenen die zich in flinke aantallen opgegeven hebben 
om als vrijwilliger te helpen met het verder afbouwen, inrichten en schoonmaken van ons nieuwe clubhuis. Zoals 
inmiddels wel bekend mag worden geacht, wordt op maandag 23 mei a.s. het Achilles gedeelte van de nieuwbouw 
opgeleverd en aan ons in eigendom overgedragen. Een meer dan heuglijk feit waar komende maandag uitgebreid stil bij 
zal worden gestaan. 
 
Maar ná maandag a.s. begint voor ons pas het echte doe-het-zelf werk en moeten we er samen voor gaan zorgen dat er 
in de maanden juni, juli en waarschijnlijk ook een flink deel van augustus gewerkt wordt aan het verder afmaken van de 
binnenkant van ons clubhuis. Daarom is het fijn dat zich rond de veertig (40) Achillianen hebben opgegeven voor één 
van de door ons aangegeven klussen. Echter op dit moment heeft nog niet elke klus ook daadwerkelijk klussers. 
 
Daarom voor alle duidelijkheid hierbij vier klussen waar we nog handige en sterke mannen en vrouwen voor kunnen 
gebruiken die (mee) willen werken aan: 
 

• het verwijderen van het teveel aan grind op ons dak. Daar waar de zonnepanelen vanaf dinsdag 24 mei geplaatst 
worden moet het grind van het dak verwijderd worden om overgewicht te voorkomen; 

• het plaatsen van de keuken en de inductie ventilatiekap in de keuken en op het dak; 
• de inrichting van de berging en het fust op de begane grond; 
•  per toilet op de 1ste verdieping het monteren van toiletrolhouder, zeepdispenser, houder voor papieren 

handdoekjes, wc-borstelhouder enzovoort. 
 
Denk je nu direct één van bovengenoemde klussen is dé klus voor mij, meld dit dan bij Hans Lijmbach 
via hanslijmbach@me.com. 
 
Om voor iedereen één startmoment te hebben en om éénduidige informatie over al onze klussen te verschaffen, vragen 
wij iedereen die hier iets aan bij wil dragen om op woensdag 25 mei a.s. om 19.00 uur te verzamelen in ons nieuwe 
clubhuis op de 1ste verdieping. Daar zal Audrey een korte toelichting geven op het interieurontwerp voor ons nieuwe 
clubhuis en zal Hans in het kort uitleggen welke klussen hier voor ons uit voortvloeien en welke van deze klussen als 
eerste aangepakt zullen gaan worden. Omdat sommige klussen ook tijdens de vakantie plaats zullen vinden is een goede 
planning belangrijk, daar zal deze avond ook bij stil worden gestaan. 
 
Dus zien wij elkaar aanstaande woensdag 25 mei om 19.00 uur in ons nieuwe clubhuis? 
 
We beginnen stipt om 19.00 uur zodat iedereen die Feijenoord een warm hart toedraagt om 21.00 uur voor de buis kan 
plaatsnemen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jullie bestuur 
 
  

mailto:hanslijmbach@me.com
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Gevonden 
********* 

 
Zaterdag ben ik gebeld met de mededeling dat er in Delft sleutels zijn gevonden met daaraan een lint van Achilles. 
Welke Achilliaan is in Delft geweest en heeft daar zijn sleutels verloren?  
Ik ben naar Delft gegaan om ze 
op te halen. Je kunt ze dus bij 
ophalen. 
Laat het mij dus weten als je je 
sleutels kwijt bent. 
 
Olga 
Tel: 070-3251134 
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Wist je dat er sinds kort een grijze container voor de tent staat met een oranje deksel. Deze is speciaal en alleen voor de 
plastic flesjes. Iedere keer wanneer jij een plastic flesje daarin weggooit doneer je automatisch een bijdrage aan Achilles 
(het statiegeld) en ben je ook nog eens goed bezig voor het milieu. 
Dus geen plastic flesjes meer in de andere afvalbakken op het Achilles veld maar keurig in de daarvoor bestemde container 
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Pannenlappen 
************ 

 
Ja, u leest het goed. Ze zijn er nog steeds. 
Verkrijgbaar bij Olga voor slechts €10,-. Het gehele bedrag gaat naar Achilles. 
Koop dus een set (=2 pannenlappen + 1 onderzettertje) en steun Achilles!! 
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Activiteiten Agenda Senioren 

26-05 
18-06 

21-competitie 
Laatste competitie 
weekend 

03-07 
01-10 

Tennistoernooi 
Achilles 100 jaar 

 
 

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

 
Achilles –ZKV 19-19 
Achilles 2 – ZKV 2 14-17 
Achilles 3 – Tempo 3 13-13 
Avanti/Post Makelaardij 4 – Achilles 4 11-15 
Achilles 5 – GG/IJskoud de Beste 5 20-23 
Eureka 1 - Achilles 7 9-16 
Achilles 8 – Sperwers 2 12-10 
 
 

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

 
 
Uitslagen poule Achilles 1: 
Achilles –ZKV  19-19 
Roda – Apollo  23-14 
Maassluis – KIOS  17-18 
HKV/Ons Eibernest – Die Haghe 6- 15 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS WN GL VL PT VR TG DS Mind 
Die Haghe 11 9 1 1 19 216 138 78 0 
ZKV 11 8 1 2 17 204 156 48 0 
Achilles 11  7 3 1 17 210 184 28 0 
KIOS 11 5 0 6 10 159 187 -28 0 
HKV/Ons Eibernest 11 4 1 6 9 173 175 -2 0 
Maassluis 11 4 0 7 8 186 188 -2 0 
Apollo 11 3 0 8 6 150 225 -75 0 
Roda 11 1 0 10 2 146 191 -45 0 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

 ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 
Gelijkspel tegen ZKV niet voldoende voor Achilles 
Achilles wist voor de tweede achtereenvolgende week helaas niet beide punten aan het Pomonaplein te houden. De 
topper tegen ZKV eindigde onbeslist (19-19), waarmee Die Haghe de beide concurrenten averij op zag lopen. In theorie 
maakt Achilles nog kans op de eerste plek, maar die kans is na afgelopen weekend weer wat kleiner geworden. 
 
Het Zaandamse ZKV heeft een goede en degelijke ploeg die vrij constant en duidelijk speelt. ‘We wisten dat we aan de 
bak moesten en als we het verschil wilden maken, dan zouden we meer energie dan vorige week moeten laten zien’ wist 
Achillescoach Glenn de Vries vooraf. ‘Honderd procent concentratie en vooral vanaf de start de opdrachten uitvoeren. 
Alle drie punten waar we alle seizoenen moeite mee hebben’. Zo speelde ook het met de wind mee schieten parten.  
 
Direct na het startsignaal was er nog hoop op een goede wedstrijd van begin tot eind. Met 3-0 en 7-4 probeerden de 
Achillianen een gat te slaan, maar aanvallend kwamen de vooraf gegeven taken niet uit de verf en werd verdedigend de 
controle verloren. ZKV kon zo vrij eenvoudig bij blijven, wat resulteerde in een minieme 12-11 voorsprong bij rust. 
‘Mede dankzij het excelleren van onze zogenaamde niet-schutters, Mariska en Timme,’ aldus De Vries.  
 
In de tweede helft gaf Achilles makkelijk strafworpen weg: in een paar minuten leverde dat ZKV vier stippen op. ‘Ons 
geluk was dat ondanks onze overtredingen ZKV het gat bij 14-17 niet kon vergroten. Door wissels en door het iets anders 
aan te pakken, kwamen we met nog twee minuten te gaan op 19-18,’ zag De Vries die de winst vervolgens alsnog uit 
handen van de thuisploeg zag glippen: ‘Met de lessen die we geleerd hebben uit de vorige wedstrijd en tegen VEO in de 
zaal, dachten wij de wedstrijd deze keer winnend af te sluiten. Helaas viel door een stip, hoe typerend, de gelijkmaker’. 
 
‘Theoretisch maken we nog kans op de eerste plek met twee punten achterstand op Die Haghe’ blikt De Vries vooruit, 
‘maar met het vertoonde spel van de afgelopen wedstrijden en met het onvermogen om de hele wedstrijd de opdrachten 
uit te voeren en vooral om een wedstrijd goed te lezen, zou dat zomaar bij theorie kunnen blijven’. Daarbij komt dat op 
twee basiskrachten de rest van het seizoen geen beroep gedaan kan worden: Joël Sanches (zware blessure in de tweede 
helft) en Noa Brusse.  
 
‘De lichtpunten aan de horizon zijn dat Benthe weer speelminuten kon maken na haar zeer lange afwezigheid in het team 
en dat onze aanvoerder Marit bevallen is van een mooie dochter Lea!’ besluit De Vries. 
 
In de poule van Achilles maakte Die Haghe korte metten met HKV/Ons Eibernest: 
6-15. KIOS deed goede zaken door Maassluis te verslaan met 17-18. Roda pakte de 
eerste punten van het seizoen door ruim van Apollo te winnen (22-13). Komend 
weekend staat voor Achilles het uitduel met KIOS in Nieuw-Vennep op het 
programma.  
 
Achilles 2 – ZKV 2 
Na de belangrijke wedstrijd tegen Die Haghe vorige week, stond deze week de 
nummer 2 van de poule op de planning, ZKV. Aangezien we allemaal nog erg baalde 
van het resultaat van vorige week begonnen we dit keer met andere doelen aan de 
wedstrijd. Plezier hebben, ons eigen spel spelen en vooral genieten! 
 
Dat we ondanks deze doelen nog steeds vol voor de winst gingen hoef ik denk ik 
niet uit te leggen, maar makkelijk werd dit ons in ieder geval niet gemaakt. In de eerste helft liepen we verdedigend vooral 
achter de feiten aan en konden we in de aanval de vele kansen niet afmaken. Dit zorgde ervoor dat we de rust in gingen 
met een achterstand van 4-8. 
 
We wisten dat we vandaag veel kansen over de dames kregen en dat we hier in de tweede helft nog meer gebruik van 
moesten gaan maken. Dit lukte zo goed dat we terugkwamen tot 10-10 en zelfs 12-10 voor stonden met nog 9 minuten 
te spelen. Helaas waren er verdedigend nog veel foutjes en hebben we nog ongeveer 4 stippen tegen gekregen. Té fanatiek, 
stomme overtredingen of verkeerd ingeschat door de scheids? Het maakt allemaal niet meer uit, maar ontzettend zonde 
is het wel. Eindstand 14-17. 
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Ondanks dit ben ik trots hoe we als team na wat tegenslagen weer met plezier stonden te korfballen en echt voor elkaar 
hebben gestreden. Ik zal Sander dan nog een keer quoten: ‘’Nog nooit zo’n goed gevoel overgehouden aan een verloren 
pot’’. 
 
Er komen nog 3 wedstrijden aan dus als we dit gevoel vasthouden en dit spel blijven spelen gaan we hier nog iets heel 
moois van maken. Kom dus zeker nog een wedstrijdje kijken van Achilles 2! 
 
Michelle 
 
Avanti 4 – Achilles 4 11-15 
Gezapig. Dat was het als we de wedstrijd in één woord zouden moeten samenvatten. Was het de rommelige voorbereiding 
(files, later weg, last minute wisselen van reservebeurt), het missen van drie heren (gelukkig kon Dylan voor het eerst in 
2,5 jaar in de basis starten) of waren de gedachten misschien stiekem al bij volgende week en was dit een horde die we 
gewoon nog “even” moesten nemen?  
Wat het ook was, het echte fanatisme ontbrak, al deed het begin van de wedstrijd anders vermoeden. 2 aanvallen, 1-1 en 
ook de 2-2 viel net zo rap. Maar daarna stokte het bij ons. Goede aanvallen afgewisseld met rommelige, genoeg kansen 
maar weinig doelpunten. Gelukkig had Twan zijn vizier op scherp en was zijn directe tegenstander er na het 4e doelpunt 
wel klaar mee. Zijn dames kregen op niet mis te verstane wijze te horen dat ze nu toch echt moesten gaan voor verdedigen. 
Rust een drie punten  voorsprong en ondanks dat Avanti in de tweede helft nog één keer terug kwam tot twee, werd het 
eigenlijk nooit echt spannend. En pakten we in tegenstelling tot vorige week, dit keer vooral verdedigend de winst. Dan 
kom je weg met 15 doelpunten en drie gemiste strafworpen…  
 
Volgende week al sneller dan verwacht onze kampioenswedstrijd. Nog één keer volle bak knallen om die titel binnen te 
halen en daarna het seizoen vooral lekker uit te kunnen spelen. 
We spelen thuis, dus de voorbereiding zou goed moeten zijn. Hopelijk kunnen we er dan een iets makkelijkere wedstrijd 
van maken dan uit in november…  
Mocht je niet afreizen naar Nieuw-Vennep voor de selectie, dan zien we jullie hopelijk zaterdag om 13:55 uur op het veld! 
 
Mandy 
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Wat was 
******** 

 
Achilles A1 – Tempo A2 14-13 
Avanti/Post Makelaardij A5 – Achilles A2 11-6 
Achilles B1 – IJsselvogels B1 11-7 
Achilles B3 – ONDO B3 14-3 
VEO C2 - Achilles C2 6-8 
Maassluis D1 -Achilles D1 2-8 
Achilles D2 – Refleks D2 11-10 
Achilles D3 – ALO D2 13-8 
HKV/Ons Eibernest E1 – Achilles E1 5-13 
KVS/Maritiem E2 – Achilles E2 9-4 
Achilles E3 – DES E1 12-6 
De Meervogels E3 – Achilles E5 2-10 
Avanti/Post Makelaardij F2 – Achilles F1 7-8 
Achilles F2 – KVS/Maritiem F5 4-1 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

Wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

 website@hkvachilles.nl 
 
Avanti F2 – Achilles F1 
De meisjes en jongens van de F1 zijn op missie. Het doel van de missie? Na zes 
wedstrijden bovenaan eindigen in de prestigieuze poule “F-jeugd BK vj-F-068”. De 
eerste twee wedstrijden van de F1 tegen DES en Phoenix werden gewonnen. Grote 
vraag was hoe het zou vergaan tegen de derde tegenstander in deze poule: Avanti. 
 
Qua spelers was het een volle bak voor solo-coach Niels; alle zeven spelers waren present. Bij het inschieten werd duidelijk 
dat de F1 er zin in had. Ook de (groot)ouders langs de lijn waren vol goede moed, want scorebord-journalistiek-technisch 
zou de nummer laatst van de poule op papier een gemakkelijk prooi moeten zijn voor de tijgers van de F1.  
 
Op papier is niet op kunstgras en dat bleek ook in de ruststand. Deze was 4-3 in het voordeel van Avanti. Er waren nog 
20 minuten te spelen, dus er was nog geen mannetje over boord, maar zenuwen waren er wel langs de lijn…. In de eerste 
helft waren de Achilles doelpunten van Vigo, Evi en Brandon. Vooral Brandon was extra blij met zijn doelpunt. Niet 
alleen omdat het een mooie doorloop was, maar ook omdat hij er financieel beter van werd. Zijn vader had hem namelijk 
2 euro voor een gescoorde doorloop beloofd. 
 
In de tweede helft kwamen er plaatselijk donkere wolken in het verder zonnige Pijnacker, want na de 5-3 viel ook de 6-3 
en moest er bij de F1 zelfs een superspeler (een 5e speler binnen de lijnen zolang de score 3 of meer verschil is) aan te 
pas komen om het gat niet te groot te laten worden. Na de 6-4 van Jelte mocht de superspeler het veld weer verlaten, 
maar al snel mocht deze weer terug komen, want Avanti maakte er 7-4 van. 
 
De F1 gaf nog flink gas en via Jase en Jelte werd het 7-6. Zou een punt 
er nog inzitten? Het spel ging over en weer en vooral de Achilles F-jes 
misten een paar mooie kansen. De laatste minuut was aangebroken en 
langs de lijn waren er bij sommigen al tekenen van lichte verdriet….  
 
Maar…. Gelukkig is een minuut vaak langer dan je denkt! De F1 
rechtte in de laatste minuut nog twee keer hun rug en pakte de 
overwinning op z’n Duits! Beide keren was Evi de ‘Torschütze’.  
 
Zowel op het veld als langs de lijn was bij het Achilles deel van de aanwezigen de opluchting en blijdschap zichtbaar 
aanwezig. Na afloop waren er terecht complimenten voor de tijgers van de F1, ze hadden namelijk de hele wedstrijd als 
leeuwen gevochten.  
 
Met zes punten uit drie wedstrijden staat de F1 halverwege de competitie dus bovenaan en liggen de tijgers op schema. 
De volgende wedstrijd is thuis en de tegenstander is wederom Avanti. Trekken de tijgers weer aan het langste eind in een 
spannende wedstrijd? Valt het kwartje dit keer de andere kant op? Of wordt het überhaupt niet spannend? Het antwoord 
is aanstaande zaterdag te zien vanaf 09:30u.  
 
Tot dan! 
 
Leon 
 
 
  

mailto:wim.ddulk@hkvachilles.net
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
 
AGENDA: 
09-07 WAPC kamp 
 
 

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

 
Deze week hebben we maar 1 jarige en dat is Julie Pinohbeck. 
Van harte gefeliciteerd en een gezellige verjaardag. 
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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 

 
Aangemeld als lid: Lara (L.A.V.) Holder 
 Den Haag 
  
 
Bedankt per einde seizoen: Noah van Os 
 Milan Laarhoven 
 
Olga 
 
 
 
 
 
  



 22 
 

 
 
 
 
 
 

 
  



 23 
 

Pensionadapower Bosiefje 
************************ 

 
Kopij 
 
Wij zijn waarschijnlijk nog een van de weinigen die een papieren Leeuwenkrabbels 
wekelijks door Olga in de brievenbus geschoven krijgen en waar vind je heden ten dage nog zo een krantenbezorger. 
Nog steeds vinden wij het lezen van het wel en wee van Achilles als een weekblad op papier prettiger dan via het 
computerscherm wat lijkt op een soort autocue. 
Wij kunnen er niet aan wennen en ook het lezen van een E-book heeft voor ons 
een totaal andere belevenis dan een echt boek. 
In een papieren boek kan je wegkruipen en dat is niet het geval in zo een plat stukje 
techniek en heeft niets en het leeft niet het is alleen goed voor een spelletje als b.v. 
pacman of een soort kaartspelletje. 
Hoeveel zal Olga er nog rondbrengen als er ongeveer 5 a 6 jaar geleden nog zo een 
6 exemplaren werden gedistribueerd . 
Wij kunnen het weten want wij hebben dit voor Olga 2 a 3 keer gedaan toen zij 
even niet in staat was dit zelf te doen. 
Jaren geleden hebben wij nog gestreden met affiches tegen het verdwijnen van het 
papieren exemplaar naar het digitale maar tevergeefs. 
Het was te duur (alhoewel we er extra voor betaalde) niet meer van deze tijd en er 
waren wekelijks een aantal mensen, die niet meer te vinden zijn, bezig met ze te 
drukken (bedankt Ferry) ze op pagina te leggen, ze te bundelen en ze te voorzien 
van een adressticker en ze naar de post te brengen. 
Men heeft nergens meer tijd voor omdat het leven te hectisch is geworden druk, druk, druk. 
We moeten allen werken, we hebben allen onze sociale verplichtingen, we hollen van hot naar her, de kinderen moeten 
naar zwemles, pianoles, paardrijles, optreden in allerlei soorten toneel of musicals en niet te vergeten de geplande party's 
overgaand in pyamaparty's of slaapparty's . 
Het is een geregel van jewelste, als jij om 6 uur Jan-Willem naar zwemmen brengt haalt de buuv Corry hem om 7 uur op 
want ik heb een vergadering en plan dan Fleur om 9 uur van de musicalrepetitie te halen en zet jij dan om 8 uur de pizza's 
in de oven zonder die met ansjovis want dat lust Jan-Willem niet en ga alvast eten. 
Ik wil niet vervelend zijn maar het is ook te zien aan de kopij in het krantje. 
Een hoofdartikel en een verslagje van het keurkorps een mededeling van het bestuur, wat uitslagen en het 
verjaardaghoekje en dat is poepie all. 
Waar zijn de verslagjes van de kinderen met het geijkte  ,, fuut de wedstrijd begon en Roos nam een doorloop etc etc  ,, 
Het is geen verwijt maar een constatering. 
Ook wij zijn debet hieraan , want vroeger hadden wij elke week een pensionadapower wat overging in tweewekelijks naar 
zo af en toe als we zin hadden. 
Nu zijn wij al een hele tijd pensionado's en doen alleen nog maar leuke dingen en waar we zin in hebben en die zin 
ontbreekt dus doe we net niet. 
Wat staat er met chocoladeletters, handgeschreven door Olga herself op het laatste krantje en ik citeer: 
WAT IS ER AAN DE HAND MET JULLIE ??? 
WAAROM GEEN KOPIJ MEER ??? 
Aangesproken hierop hebben wij pardoes de pen ter hand genomen en ons aan een stukkie gezet. 
Misschien gaat het weer beter als de nieuwe kantine in full-swing is en de chaos op het veld voorbij is 
Wij hebben op Koninginnedag, sorry moet Koningsdag zijn, maar zit zo in ons systeem want dat heet tegenwoordig zo 
gebakken. 
Wat een pracht, wat een luxe met kleedkamers, douchegelegenheden een professionele keuken met alles erop en eraan, 
een kantinegedeelte die klinkt als een klok en een omgang rondom zodat je van hoogte het veld kan zien en een lift zodat 
ook wij nog over 15 jaar boven kunnen komen. 
Wij zullen proberen weer wat meer zin en inspiratie op te doen om vaker van ons te laten horen. 
We zullen ons best doen. 
 
veel plezier 
Elly en Rene  
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Pleunen 
 
De thuiswedstrijden voor het komende weekeinde: 
 
Zaterdag 09.30 uur Achilles F1 – Avanti/Post Makelaardij F2 
 09.30 uur Achilles D1 – Maassluis D1 
 10.30 uur Achilles C2 – VEO C2 
 10.30 uur Achilles E2 – KVS/Maritiem E2 
 10.30 uur Achilles E5 – De Meervogels E3 
 11.30 uur Achilles C1 – Fortuna/Delta Logistiek C2 
 11.30 uur Achilles E1 – HKV/Ons Eibernest E1 
 12.30 uur Achilles A2 – Avanti/Post Makelaardij A5 
 13.55 uur Achilles 4 – KWA 
 15.25 uur Achilles 7 – Eureka 1 
 
Zondag  Geen Thuiswedstrijden!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Volgende week dinsdag 31 mei, woensdag 1 juni, dinsdag 7 juni,  

zaterdag 11 juni en zondag 12 juni 
 

Fortuna/Delta Logistiek C2 – Achilles C1 
Achilles E4 – ALO E3 
Vriendenschaar A1 – Achilles A1 
 
Achilles – Roda 
Achilles2 – KVS/Maritiem 4 
Achilles 3 – Dalto/Klaverblad Verz. 5 
Tempo 4 – Achilles 4 
Achilles 5 – HKV/Ons Eibernest 4 
Achilles 7 – KCC/CK Kozijnen 8 
ALO 6 – Achilles 8 
Achilles A1 – KVS/Maritiem A1 
ALO C2 – Achilles C2 
KVS/Maritiem E1 – Achilles E1 
Achilles E2 – Fortuna/Delta Logistiek E2 
Achilles E3 – Fortuna/Delta Logisitek E4 
Avanti/Post Makelaardij E6 – Achilles E4 
KVS/Maritiem E6 – Achilles E5 
Achilles F1 – DES F1 
Achilles F2 – DES F3 
 

Di 19.00 uur 
Wo 18.00 uur 
Di 19.30 uur 
 
Za 16.05 uur 
Za 14.35 uur 
Za 13.10 uur 
Za 12.30 uur 
Zo 12.30 uur 
Za 14.30 uur 
Zo 11.00 uur 
Za 11.45 uur 
Za 11.00 uur 
Za 09.00 uur 
Za 11.45 uur 
Za 10.30 uur 
Za13.00 uur 
Za 09.00 uur 
Za 09.30 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 
***************** 

 
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! 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.hkvachilles.nl/uploads/2021-10/3182f9b80bd54081cb6dee4d7adc2e41_default.jpeg
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