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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. 
 Redactie WAPC-nieuws 
  Olga van Reijn 
  e-mail: website@hkvachilles.nl 
  Vóór maandag 12.00 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 
  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 8) 
 Bij aanvoerder ploeg of 
 Wedstrijdzaken 
 e-mail: wedstrijdzaken@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. A/B 
 e-mail: 
 ab-wedstrijdsecretariaat@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. C/D 
 e-mail: 
 dc-wedstrijdsecretariaat@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. E/F 
 e-mail: 
 ef-wedstrijdsecretariaat@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 
 Rinus Cost 
 e-mail: sponsoring@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Tennis 
 Sjoerd Houwing 
 e-mail: tennisinfo@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Clubtenue 
 Vacant 
 e-mail: clubtenue@hkvachilles.nl 
Activiteitencommissie 
 Marieke van Maldegem 
 e-mail: ac@hkvachilles.nl  
Materiaalcommissie 
 Ilan Verboom 
 e-mail: materialencommissie@hkvachilles.nl 
Mutatie SeniorenFit 
 Robin Pot 
 seniorenfit@hkvachilles.nl, 
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Identiteitscrisis 
************** 

 
Het is 26 augustus 2022 en in de groepsapp van Achilles 4 maakt Marieke reclame 
voor de vrienden van Alsem Live waarop Stijn reageert:  'We klinken een beetje als een 
team met een identiteitscrisis: veel feestjes en ook 2x trainen…' Ok, even terug naar het begin. 
Vorig jaar begonnen we het seizoen fanatiek, we trainden elke donderdag bijna compleet met goede intensiteit en vaak in 
partijvorm tegen 3. Op één gelijkspel na gingen we ruim aan kop in de tweede klasse de zaal in, waar we het een niveautje 
hoger mochten laten zien.  
 
Of het de zaal was, de wisseling van de donderdag naar de woensdag of de tijdelijke coronastop van november tot februari, 
geen idee, maar de trainingsopkomst en daarmee de intensiteit ging behoorlijk omlaag.  
 
Wat we tijdens die corona stop wel konden? Borrelen! Een herbstmeister borrel op een zondag  bij Tjitse en Audrey 
(maar goed dat de meesten van ons die maandag thuis achter een scherm zaten te werken), een kerstborrel bij Mandy en 
een nieuwjaarsborrel bij Michael. Drie borrels in de tijd dat de competitie stil lag en een nieuwe traditie was geboren. Met 
moeite wisten we ons te handhaven in de eerste klasse, lieten op het veld zien dat we toch echt een maatje te groot waren 
voor de tweede klasse (kampioen met zeven punten voorsprong op de nummer twee en een doelsaldo van +91 is toch 
vrij duidelijk), vierden ons kampioenschap met een borrel op het strand en planden er meteen één voor de opening van 
het nieuwe seizoen: 27 augustus bij Stijn.  
 
3 augustus: app van Audrey of we de 27e dan ook meteen een strandfeestje meepakken op Kijkduin, disco-train.nl, 70’s, 
80’s, 90’s, 00’s now. Prima idee en opening van het seizoen. Per 22 augustus mogen we weer trainen en besluiten dit jaar 
ook ons maandagse trainingsuur te gebruiken. Immers is een groot deel van ons geen fan van hardlopen en hebben we 
vorig jaar gemerkt dat we de conditie in de eerste klasse toch echt nodig gaan hebben. Dus Stijn zijn app over de 
identiteitscrisis is niet zo gek. Te bedenken dat we de borrels en de feestjes erin houden, maar toch ook twee keer per 
week willen gaan trainen, ondanks dat we vorig jaar driekwart van het seizoen nauwelijks compleet hebben getraind.  
 
Is deze identiteitscrisis puur iets van Achilles 4? Zolang ik weet is dit het dilemma voor onze club. Hoe vaak hebben we 
niet besproken dat we de stap hogerop willen maken, maar dan zouden we moeten professionaliseren. En net zo vaak 
kwam er dan achteraan, als onze identiteit maar niet verloren gaat. Kan het naast elkaar? Of moeten we om die stap te 
zetten toch echt het stukje gezelligheid anders inrichten? Of is dat nou juist onze kracht en onze identiteit? Is die 
gezelligheid waarom je onderdeel wil uitmaken van de club Achilles?  
 
Wat dat betreft hebben we met 4 wellicht helemaal geen 
identiteitscrisis en belichamen we precies waar Achilles 
voor staat, prestatie en plezier naast elkaar.  Ondanks dat 
we volgende week nog een wedstrijd hebben, weten we 
al dat we als nummer twee de zaal in gaan (alleen in TOP 
4 moesten we ons meerdere erkennen) en zijn we op 
volle koers voor promotie richting de reserve 
overgangsklasse. Nou ja, we? Achilles 2 of 3. Wij vinden 
die eerste klasse wel prima, want in de overgangsklasse, 
daar zouden we echt twee keer per week compleet 
moeten gaan trainen.   
 
Het veldseizoen zit er zo goed als op. We gaan bijna weer 
uitwijken naar de Campus. En terwijl de selectie deze 
week geniet van een verdiende, vrije korfbalweek, stapt 
(een deel) van het 4e nog twee avonden het veld op. 
Want zaterdag staat de inhaalwedstrijd vanwege het 
jubileum nog op het programma. Om 13.05 thuis tegen 
Rapid 2, en daarvoor speelt om 11.35 het 5e. Een goede 
reden dus om zaterdag nog één keer voor we de zaal in 
gaan, naar onze mooie kantine te komen.  
Wij sluiten zaterdag de eerste helft veld uiteraard ook af met een borrel, maar om project X taferelen te voorkomen, 
houden we die locatie geheim… 
 
Mandy Muller  
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Van het Bestuur 
************** 

 
Aankondiging JAV 4 november  
 
Op vrijdag 4 november staat het tweede deel van de JAV op het programma. In 
dit deel van de JAV kijken we terug op het seizoen 2021- 2022. 
 
We rekenen op jullie aanwezigheid. 
 
Het Bestuur 
 
 
 

Van de KC 
********** 

 
Pensionada’s… de volwassen versie van goede feeën! �♀ 
 
Meteen na de opening van onze prachtige kantine, was er de vraag hoe we het een en 
ander gaan schoonhouden. 
De selectie zorgt ervoor op zaterdag, dat de keuken opgeruimd, en de kantine weer toonbaar is, superfijn! 
De cleanteams gaan doordeweeks diverse schoonmaaktaken uitvoeren om de kantine, kleedkamers en toiletten schoon 
te houden! 
En als kers op de taart heeft een groep pensionada's aangeboden om de kantine wekelijks een grondige schoonmaakbeurt 
te geven daar waar het nodig is! 
Deze kanjers zijn dinsdagochtend bij elkaar gekomen, hebben een plan van aanpak bedacht en daarna een paar uur het 
gebouw onder handen genomen, hulde! 
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CR- Nieuws 
*********** 

 
Klaverjassen 
Na de gezellige klaverjasavond 2 weken geleden, staat de volgende al weer op het programma, 
t.w. 16 december. We maken er een gezellige kerstdrive van. 
Opgeven kan bij Olga, per mail ovreijn@hotmail.com of telefoon 070-3251134. 
Ik zie jullie aanmeldingen graag tegemoet. 
 
Olga 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:ovreijn@hotmail.com
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Activiteiten Agenda Senioren 

4 november 
9 november 

JAV 
12.00 – 17.00 u 
verjaardagfeestje 

10 – 19 november 
16 december 

Haagse Korfbaldagen 
Klaverjas 2 (Kerst) 

 
 

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

 
DES – Achilles 17-9 
DES 2 – Achilles 2 12-12 
KOAG 2 – Achilles 3  
Achilles 4 – Groen Geel / IJskoud de B 3 12-12 
Achilles 5 – Die Haghe 4 8-16 
Achilles 7 – Die Haghe 6 16-21 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
DES – Achilles 17-9 
Refleks – HKV/Ons Eibernest 14-15 
Maassluis – Velocitas 16-13 
Victum – Sporting Trigon 16-15 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  
Team GS WN GL VL PT VR TG DS 
Velocitas 8 6 1 1 13 143 100 43 
Maassluis 8 6 0 2 12 117 109 8 
Victum 8 5 0 3 10 115 113 2 
HKV/Ons Eibernest 8 4 0 4 8 108 108 0 
DES 8 3 1 4 7 110 108 2 
Achilles 8 3 1 4 7 121 104 17 
Refleks 8 3 1 4 7 101 121 -20 
Sporting Trigon 8 0 0 8 0 96 148 -52 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
 wedstrijdverslagen mailen naar: 
 ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 
Haagse Derby HKV Achilles – HKV Ons Eibernest (vorige week) 
Weekend….Weer een lekker weekendje korfbal met mooi en zonnig weer. Op zaterdag 22-10-22 speelde zowel ons 2e 
als ons 1e tegen HKV Ons Eibernest. Ik had persoonlijk een goed gevoel over deze dag. Na een mooie en goede wedstrijd 
tegen de koploper ‘Velocitas’ had ik er helemaal zin in om de Eibers te slopen. Ik had nog steeds het gevoel dat wij 
bovenaan moeten staan en niet dat ‘Velocitas’. We hebben best wat ongeluk gehad hier en daar. Ik zou hier graag met 
het krachtige en sterke Achilles team 1 daar verandering in willen brengen. Naast het ongeluk dat we hebben, missen we 
grote spelers (Joel, Noa en Daphne), maar dat zou voor ons niet veel uitmaken als je ziet hoe mega goed en sterk wij 
trainen als team.  Na 5 minuutjes voor verzameltijd moest het 2e spelen. Ik weet dat als het 2e wint, wij als 1e met een 
goed en sterk gevoel de wedstrijd in gaan. Deze week was er weer lekker veel publiek en dat gaf ons extra kracht (zou je 
denken). Na een sterke overwinning van het 2e gingen wij met een goed gevoel de voorbereiding in. De muziek stond 
lekker hard en we hadden allemaal individueel een goede voorbereiding. Na wat lekkere schoten voor/achter de paal, 
doorlopen, korte kansen en warmlopen gingen we vlammen! Aangezien wij thuis speelde mocht het vak van Cliff 
Kommer (Rick, Cliff, Sterre en Julia) de bal uitnemen. Mijn vak (Tobias, Pepijn, Danique en Romy). We begonnen erg 
sterk, maar helaas na een stukje concentratie 0-1 achter. Vervolgens scoorde Cliff meteen en mochten we wisselen. Ik 
merkte dat in de hele wedstrijd er zoveel werd geschoten maar niks viel erin. Dit deed mij een beetje denken aan de eerste 
wedstrijden tegen DES en Maassluis. Na een time-out hadden we een oppepper nodig om te laten zien wat wij waard zijn 
en dat wij hier thuis 2 punten horen te pakken! Het vak van Cliff had erg veel moeite met het afmaken van schoten en 
daar werden fouten gemaakt. Naast de fouten vond ik het vak niet slecht spelen en speelde Rick Pot en mega goede 
wedstrijd tegen Vincent (week ervoor 10 gescoord). Vincent kwam maar niet vrij en is geëindigd op 0 doelpunten. 
Persoonlijk vond ik Rick de man of the match en werd te weinig gewaardeerd door anderen. Helaas mocht het niet baten 
en viel Rick op de grond. Vanuit het andere vak zag ik hem vallen en had ik er meteen al een naar onderbuikgevoel bij. 
Rick werd uit het veld gehaald en werd gewisseld met oud eiber ‘Matthijs’. Op Matthijs zijn schouders lag er enorm druk. 
Hij moest zich bewijzen tegen zijn oude clubbie en tegen dat vervelende publiek waar we altijd mee te maken hebben. 
Na hier en daar wat gejoel lukte het ook Matthijs niet om in de stand verandering te brengen. We gingen de rust in met 
6-5 en stonden dus maar 1 doelpunt voor. Na een goede bespreking gingen wij vol vertrouwen dat veld in om de scoren 
te vergroten naar 2 verschil. Mariska werd gewisseld voor Romy en bracht meteen positieve vibe met haar mee. Na een 
prachtige rebound van Pep scoorde Mariska met een korte kans achter de korf de 7-5. Dit hadden wij precies nodig en 
zo doende dit doorpakken naar 4 verschil. Er werd hier en daar niet goed verdedigd en fouten gemaakt. Hierdoor kwam 
Eibernest terug en werd de scoren 8-8.  Na vele minuten vol spanning in de 2e helft werd er van beide kanten maar niet 
gescoord. Aan het einde kwam Simon Rodriquez (speler 3e) erin om de rebound te pakken voor Matthijs en zijn 
vakgenoten. Na een goal om mijn oren werd her erg spannend en stond het 11-11. Aan het einde zijn wij vaak slordig en 
is de concentratie weg. Eibernest maakte hier goed gebruik van en bracht een wissel in. Floris speelde in het 2e en was als 
enige heer van zijn team dat scoorde. Natuurlijk breng je dan zo’n heer erin om punten te maken voor het 1e als dat 
noodzakelijk is. Na een actie van de heer van Eibernest (Floris) kreeg Simon een stip tegen en scoorde hij helaas de 
strafworp.  We stonden 11-12 en mochten dit niet weggeven. Met nog 1 aanval te gaan konden wij als 1e op z’n minst 1 
punten pakken. Dit was wel zo eerlijk geweest, want wij stonden te beesten, goed te schieten en 100% inzet te tonen. 
Helaas was dit niet genoeg om de stand op gelijk te brengen. Eibernest heeft gewonnen en wij mogen met opgeheven 
koppies naar de kant lopen. Het was weer een slechte wedstrijd als het gaat om afronding en daar baalt iedereen enorm 
van. We kijken nu positief naar de leuke Haagse Korfbaldagen die 29-10-22 zijn en bereiden ons voor op het mooie 
Zaalseizoen in de overgangsklasse. Ik heb er enorm veel zin in en ik weet met de sterke selectie die we hebben wij gaan 
vlammen in de zaal!!!! 
 
Pepijn van Loon 
 
Des 1 – Hkv Achilles 1: 
Vandaag stond Des op het programma. We hadden tegen iedereen al een keer 
gespeeld dus was dit de 1e return wedstrijd. De vorige wedstrijd werd verloren 
dus waren we extra gebrand om te winnen vandaag. Bij Des speelt eerst het 1e 
en daarna het 2e dus hadden we geen wedstrijd voor ons helaas. We hadden afgesproken om intensief in te schieten en 
de ballen niet op de grond te laten vallen.  
 
We wedstrijd begon en we kwamen snel 2-0 achter. Het liep niet zoals we wilden en Des schoot erg scherp. We kwamen 
10-4 achter maar uiteindelijk gingen we de rust in met 10-6. Van 6 naar 4 punten verschil terug geknokt. In de 2e helft 
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moest het beter gaan we moesten scherper en feller zijn na de rust konden we uiteindelijk terug komen naar 2 punten 
verschil namelijk 11-9. Helaas konden we dit niet doorzetten en kregen we geen enkele bal meer door het mandje de rest 
van de wedstrijd en eindigde het in 17-9.  
 
Het schotpercentage was te laag, het aantal doelpunten die we maakten was zeer onder de maat. Helaas konden we het 
veldseizoen niet afsluiten met een winst. We gaan nu de zaal weer in. Nieuwe ronde nieuwe kansen. Een klasse hoger dus 
het wordt pittig, maar ik denk dat ik voor iedereen spreek we hebben er heel veel zin in! 
Ik wil nog 1 iemand even in het zonnetje zetten en dat is onze invaller Timme die Pepijn verving. Hij heeft het echt super 
goed gedaan met zijn 5 goals. Heel erg bedankt! 
 
Groetjes Sterre  
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WAPC Wat Was 
************** 

 
Achilles A1 – KCR A1 10-12 
Achilles E4 – Phoenix E3 0-0 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
 
AGENDA: 
11-11 AC - Halloween 27-11 AC 18-12 AC 
 
 

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

 
Deze week hebben we 2 jarigen. Als eerste viert Sarah Krul op 1 november haar 6e 
verjaardag. 4 november viert Emily Pinohbeck haar 11e verjaardag. Beide dames van harte 
gefeliciteerd en een gezellige dag. 
 
 
 

Halloween party 11 nov 
********************* 

 
Oktober is weer bijna voorbij! Dat betekent dat we weer flink willen uitpakken met 
Halloween. Trek je engste horror outfit uit de kast en kom in de juiste stemming 
naar de Achilles Halloween party!  
 
Op vrijdag 11 november is de gloednieuwe kantine omgetoverd tot een 
spookachtige feestruimte. Dit feestje is alleen voor kinderen zonder zwakke maag.  
 
Praktische info: 
* Locatie: spooky feestlocatie HKV Achilles  
* Om 19.00u zijn de F, E en D’tjes welkom. Om 21.00u kunnen jullie weer worden 
opgehaald. 
* Om 21.15u zijn de C, B en A’tjes aan de beurt om te griezelen. De avond is om 
23.15u afgelopen. 
* Tijdens het feestje is er een griezelige versnapering en een slijmerig drankje.  
* Dresscode: je mooiste, engste, griezeligste, spookachtige outfit.  
* Meld jezelf aan via ac@hkvachilles.nl.  
 
Durf jij het aan?  
Be there! 
 
  

mailto:ac@hkvachilles.nl
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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 

 
Aangenomen als lid: Charlie Meijers (Achilleslidnr. 3181) 
 Jill Verkade (Achilleslidnr. 3182) 
 Laura Mombarg (Achilleslidnr. 2896) 
 
Bedankt als lid: Resa Knoester 
 Daisy Richardson 
 Rosanna van Kester 
 
Olga 
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Pleunen 
 
 
De thuiswedstrijden voor het komende weekeinde: 
 
 
Zaterdag 11.35 uur Achilles 5 – KZ Danaiden 4 
 13.05 uur Achilles 4 – Rapid 2 
 
Zondag  Geen thuiswedstrijden!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Volgende week 12 november (oefenprogramma) 

 
HKV/Ons Eibernest B1 – Achilles B2 
HKV/Ons Eibernest C1 – Achilles C2 
HKV/Ons Eibernest D1 – Achilles D2 
HKV/Ons Eibernest E1 – Achilles E3 
 

Za 13.00 uur 
Za 12.00 uur 
Za 11.00 uur 
Za 10.00 uur 
 

HKV/OE-hal 
HKV/OE-hal 
HKV/OE-hal 
HKV/OE-hal 

 
Volgende week 19 november (oefenprogramma) 

 
VEO F1 – Achilles F1 Za 11.15 uur Essesteyn 

 
 
VELDDIENSTEN 
Zaterdag 
 
 
Zondag 
 
 
Bij verhindering zelf voor een 
vervanger zorgen!!! 
 

WASROOSTER 
31-10 Anneke Zoutendijk 
07-11 Coby Linse 
21-11 Marian Lijmbach 
28-11 Olga van Reijn 
05-12 Majka Deurloo 
12-12 Ilonka van Hagen 
 
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! 
 

 
 

Inleveren plastic flessen 
********************* 

 
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 

 
 
 
 

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