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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 
  Bo van Leeuwe 
  Email: Bo.vanleeuwe@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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"Maak het spannend" 
******************* 

 
Het is altijd een puzzel wat er in het hoofdartikel kan komen te staan. Deze keer kies 
ik voor iets uit de technologische hoek. De laatste weten is ChatGTP veel in het 
nieuws geweest. ChatGPT is een prototype van een chatbot met kunstmatige 
intelligentie, ontwikkeld door OpenAI en gespecialiseerd in het voeren van dialogen met een gebruiker. Het is een 
instrument dat door de één wordt geprezen en kansrijk is, terwijl de ander het per direct blokkeert en je op de risico’s 
wijst. Mijn tip: probeer het eens!  
 
Maar goed, ChatGTP, even kijken of je ook korfbal kent...  
 
 
ChatGTP, Wat is korfbal? ‘’Korfbal is een teamsport die in Nederland is ontstaan en wordt gespeeld door twee teams van acht spelers (vier 
mannen en vier vrouwen). Het doel is om een bal in een basket-achtige korf te gooien, die op een hoogte van 3,5 meter aan beide uiteinden van 
het speelveld is opgehangen. Het is een combinatie van basketbal, voetbal en handbal, en wordt gespeeld op een veld van ongeveer 40 x 20 
meter.’’ 
 
Ah, ook ChatGTP weet dat mensen buiten korfbal de term korf niet kennen. Kan het iets korter ChatGTP? ‘’Korfbal is 
een Nederlandse teamsport waarbij twee teams van acht spelers proberen een bal in een basket-achtige korf te gooien.’’ 
 
Mag het wat spannender ChatGTP? ‘’Korfbal is een adrenaline-boostend teamspel waarin twee teams van acht spelers elkaar uitdagen 
om de bal in de hoog hangende korf te gooien. Het vereist snelheid, samenwerking en precision, en levert opwindende momenten op waar spelers 
in actie komen om te scoren en te verdedigen. Het is een unieke combinatie van basketbal, voetbal en handbal en vereist strategie en 
doorzettingsvermogen. Laat de strijd beginnen!’’ 
 
Team zes heeft afgelopen weekend ook flink gestreden in Rotterdam tegen OZC. Hoewel er nog niet veel punten zijn 
behaald dit seizoen, worden er behoorlijk interessante capriolen uitgehaald. Beide teams waren ditmaal vastbesloten om 
te winnen en de strijd was vanaf de eerste minuut verhit.  
 
De Rotterdammers kwamen snel uit de startblokken en scoorden twee snelle doelpunten, maar wij waren niet bereid om 
ons zomaar gewonnen te geven. We vochten terug en scoorden een aantal snelle doelpunten. De rest van de wedstrijd 
was een nauwgezette tactische strijd, met beide teams die elkaar voortdurend afwisselden. Een groot deel van Rotterdam 
was uitgelopen voor de wedstrijd. Het publiek zat op het puntje van hun stoelen!  
 
ChatGTP schrijf een afsluitende paragraaf over de wedstrijd. Desondanks was het een fantastische wedstrijd, met beide teams die 
alles gaven en elkaar niets gunden. Het was duidelijk dat de spelers van beide teams echte korfballers waren, en dat ze hielden van de strijd en 
de uitdaging van het spel. Het publiek kijkt uit naar de volgende ontmoeting tussen deze twee teams, en we kunnen bijna niet wachten om nog 
een wedstrijd vol actie en spanning te zien. 
 
Maar helaas, in de laatste seconden van de wedstrijd scoorde ze nog een doelpunt, waardoor ze de wedstrijd wonnen. 
Teleurstelling alom, maar gelukkig volgde een ouderwets avondje SintnaKerst. Een groot gedichtenfestijn waarin alleen 
maar lieve woordjes zijn gedeeld! Korfbal is meer dan korfbal ChatGTP!  
 
Tom Hoogendijk  
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CR- Nieuws 
*********** 

 
Klaverjassen 
De geplande datum voor het klaverjas is al volgende week. Zoals het er nu uitziet gaat het 
niet door. Er zijn geen aanmeldingen meer bijgekomen. Dit is te weinig. Jammer voor de 
enthousiastelingen, maar helaas. Mochten er toch nog 4 koppels zich aanmelden (wat ik niet 
verwacht) dan horen jullie het alsnog. 
 
Aangemeld hebben zich: 
Dennis – Marc Belinda – Arie 
Simon – Tjitse Marian – Olga 
 
Olga 
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Activiteiten Agenda Senioren 

5 februari 
7 februari 

Verhuring va 14.00 uur 
Verhuring 16 – 22 uur 

10 februari 
17 maart 
1 april 

Klaverjassen 
Vrijdagmiddagborrel 
Afsluitfeestje zaal 

 
 

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

 
BEP – Achilles 21-23 
BEP 2 – Achilles 2 16-16 
Achilles 3 – Victum 2 20-9 
Achilles 4 – OVVO 3 10-10 
Tempo 3 – Achilles 4 28-12 
Achilles 5 – Fortuna/Delta Logistiek 5 16-25 
OZC 3 – Achilles 6 16-9 
Achilles 7 – Refleks 7 13-9 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
BEP – Achilles 21-23 
KVA – KOAG 24-12 
Rohda – Victum 29-19 
Sporting Delta – ZKV 25-19 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals 
Team GS WN GL VL PT VR TG DS 
Sporting Delta 7 6 0 1 12 160 119 41 
KVA 7 5 0 2 10 164 121 43 
Achilles 7 3 1 3 7 124 145 -21 
Rohda 7 3 0 4 6 140 144 -4 
BEP 7 3 0 4 6 134 149 -15 
ZKV 7 3 0 4 6 153 151 2 
KOAG 7 3 0 4 6 135 145 -10 
Victum 7 1 1 5 3 126 162 -36 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
BEP 1 – Achilles 1  
Met een hele fijne groep trouwe supporters ging de selectie op pad in de bus naar 
Purmerend. Zo’n busrit is onwijs leuk en gezellig, maar zorgt ook voor lange aanloop 
naar de wedstrijd van Achilles 1. Na een saaie wedstrijd van BEP 4 – Rapid 3 en de hele 
spannende wedstrijd van Achilles 2, waren wij dan eindelijk aan de beurt. Van BEP 
wisten we dat ze zouden achterverdedigen en dit hebben wij goed meegenomen in ons strijdplan. Vorige week hebben 
een soortgelijk strijdplan met goed resultaat kunnen oefenen tegen KVA, dus laten we dat nog eens doen!  
  
De wedstrijd ging in de eerste helft zeer gelijk op en na 15 min spelen stond het 6-6 en had geen van beide ploegen de 
kans gehad om op 2 punten verschil te komen. Maar toen kwamen we door scherpschietende Tobias en Daphne voor 
het eerst op een 2 punten verschil van 6-8 en iets later 7-9. Dit had het moment moeten zijn dat we door zouden pakken, 
maar helaas lukte dit niet. De heren van BEP zorgden onder luide toeters en bellen van hun supporters ervoor dat het 
gat weer gedicht werd en wij met een stand van 10-9 de rust in gingen.   
  
Het was voor iedereen duidelijk in de rust, we moeten doorpakken! Op de details moeten we de winst binnen gaan slepen. 
Door goals van Daphne, Cliff, Matthijs en Tobias kwamen dan echt terug en stond het 11-14 7 min na rust. Je zou denken 
dat we dit niet meer weg gingen geven, maar helaas… 5 min later stond het 15-14 en kreeg BEP weer volle vertrouwen. 
Wie overigens minder vertrouwen kreeg, was de jurytafel. Gedurende 2de helft heeft de jurytafel meer thee gedronken 
met de scheids op de middenstip dan aan de jury tafel gezeten en niemand begreep echt waarom dit zo lang moest duren. 
Iets met wissels en briefjes.. Aan ons de taak om hierdoor niet afgeleid te raken, maar te focussen. Met hulp en 
aanmoediging van onze supporters (ECHT HEEL FIJN) en een hele goeie invalbeurt van Rick lukten het ons om terug 
te komen naar 18-21. De supporters werden wel beloond voor het verre reizen, niet alleen omdat het toch nog een zeer 
spannend einde kreeg maar ook omdat met nog 2,5 min op de klok Danique het veld mocht betreden. Wat zijn wij blij 
dat zij haar eerste minuten weer heeft kunnen maken en we kunnen niet wachten op meer!   
  
We kregen helaas toch nog doelpunten tegen en met nog 1.30 op de klok stond het dan ook 21-22. Aan het vak van Rick 
& Danique om de rust te behouden en de kok uit te spelen, en dat deden ze geweldig! Er was nog even twijfel tijdens een 
vrijebal van Laura of die wel of niet genomen moest worden, hij werd afgespeeld op Danique en toen frommelde Rick 
zich erlangs en kreeg een stip mee. BAM! Rick maakt hem en de eindstand was bepaald, 21-23.   
  
Ik wil nog even de toppers Daphne en Matthijs benoemen, beide 5 goals gemaakt en zeer belangrijk deze wedstrijd! 
Echter waren niet alleen de spelers en speelsters in het veld die deze overwinning binnen gesleept hebben. Ik denk dat 
het maar weer eens gebleken is hoe belangrijk de supporters en de bank van 2 zijn. De invallers hebben laten zien hoe 
hard we ze nodig hebben, maar ook het positief aanmoedigen vanaf de bank en tribune hebben ons enorm geholpen. 
Daarnaast wil ik Marco en Teun een compliment geven, zij bleven ondanks de vele commotie rondom de jurytafel en 2 
(!!) gele kaarten voor beide coaches van BEP enorm rustig. Dat was precies wat wij nodig hadden als team, rust en 
vertrouwen.   
  
Het is erg spannend in onze poule en volgende week spelen wij tegen ZKV die 1 punt onder 
ons staan.  Wij kunnen niet wachten om revanche te nemen op onze eerste zaalwedstrijd (en 
de kopstoot tegen Danique uiteraard…). We kunnen jullie support gebruiken! Tot dan!  
 
Mariska van Willigen 
 
Bep 2 - HKV Achilles 2  
Deze week is het mijn beurt om het verslag te schrijven. We gingen zaterdag met ze allen met de bus naar Bep. Daar 
hadden we allemaal zin in natuurlijk, want dat is altijd gezellig. Er waren ook supporters mee gekomen in de bus.  
 
Om 4 uur begon de wedstrijd en het was gelijk spannend. Het bleef de heletijd gelijk opgaan. In de rust stond het 7-6 niet 
heel veel doelpunten. Dat was wel logisch door het achter verdedigen van Bep. In de 2e helft bleven we steeds een puntje 
achter staan en kwamen we ook steeds weer gelijk. Het bleef spannend en eindigde met 16-16, dus we hebben er een 
punt uitgesleept.  
Toen konden we klaar gaan zitten voor het eerste wat ook een spannende wedstrijd werd. Die hebben uiteindelijk 
gewonnen dus  de bus reis terug was extra gezellig.  
Nu op naar volgende week tegen top.  
 
Yara 
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Achilles 3 – Victum 2 20-9 
De beste wedstrijdvoorbereiding begint de avond ervoor al. Dit keer met pizza, karaoke en een fanatiek potje Jeu de 
Boules. De winnaars van de avond: Fabian en Twan. Dit hoeven we overigens niet te vaak te benoemen, dat doen ze zelf 
al genoeg. ;) 
Met hetzelfde fanatisme gingen we zaterdag de wedstrijd in. Het zou een spannende wedstrijd worden tegen de directe 
concurrent (gedeelde 2e plek), maar helaas verliep de pot toch net iets anders. Na een stand van 1-1 raakte een dame van 
Victum geblesseerd en de reserve dame was nog even onderweg. De scheidsrechter pakte zijn spelregelboekje erbij en 
legt de situatie uit; 4 tegen 3 in het vak. Marlou mag niet schieten, maar kan misschien wel de rebound pakken (ondanks 
de lange heer van 2 meter bij Victum…). Het lijkt een voordeel, maar toch speelt het niet lekker. Beide partijen zijn uit 
het spel. Victum lijkt daar meer last van te hebben dan wij en we kunnen een klein gat slaan van 2 punten (5-3) totdat de 
reserve dame in het veld staat. De wedstrijd kan weer ‘normaal’ gespeeld worden, maar zelfs met de volledige bezetting 
van Victum komen zij niet meer lekker in hun spel. Wij daarentegen steeds meer. Dingen die op de training geleerd zijn, 
kunnen in deze wedstrijd geoefend worden. En met resultaat; het gat wordt steeds groter. Als dan aan het eind Shayne 
uit de A1 er nog 2 scoort is het helemaal af. Ondanks de gekke wedstrijd toch een hele mooie eindstand van 20-9 neer 
kunnen zetten. Die 2e plek is nu van ons alleen! 
 
Nikki 
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WAPC Wat was 
************** 

 
Maassluis A1 – Achilles A1 15-11 
Achilles A2 – Avanti/Post Makelaardij A7 6-12 
Achilles B1 – VEO B1 9-15 
Achilles B2 – Die Haghe B2 9-11 
Achilles C1 – Madjoe C1 7-11 
Achilles C2 – Vitesse C3 9-2 
Achilles D1 – TOP/IAA fresh D2 6-10 
Achilles D2 – Refleks D2 17-5 
RWA E1 – Achilles E1 11-6 
KVS/Groeneveld Keukebns E3 – Achilles E2 10-7 
Refleks E3 – Achilles E3 18-7 
KVS/Groeneveld Keukens E5 – Achilles E4 12-7 
Weidevogels F2 – Achilles F1 3-17 
Dunas F2 – Achilles F2 1-13 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

Wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

 website@hkvachilles.nl 
 
Refleks B1 – Achilles B1 (14-01) 
Vandaag speelden we tegen Refleks! Ze staan boven aan in onze poule dus we wisten al 
een beetje dat het spannend ging worden. In het begin ging het niet zo best en kwamen 
we tot een 7-1 achterstand. Daarna ging het een stuk beter en toen kwamen we terug tot 
10-9! Daarmee gingen we de rust in. Na de rust ging het weer wat minder. Heel veel van hun schoten gingen raak waardoor 
wij weer snel ver achter kwamen. De wedstrijd is uiteindelijk geëindigd met 24-13. Ondanks het verlies ben ik super trots 
op mijn team! 
 
Groetjes Kiki Kraak B1 
 
Maassluis A1 -Achilles A1  
Na onze goeie wedstrijden tegen Veo en Refleks verloren we vorige week tegen Avanti. Dit wilden wij tegen Maassluis 
weer even rechtzetten. We begonnen wel goed en kwamen 0-2 voor maar helaas konden we dit niet verder uitbouwen en 
kwam Maassluis steeds weer terug. Zij hadden veel lengte in hun ploeg, dus ze konden steeds blijven herhalen en bij ons 
in de aanval was de bal steeds veel te snel weer weg doordat hun lange heren gingen mee vangen. Met rust stonden we 9-
8 achter. Maassluis maakte na de rust er snel 10-8 van, maar wij kwamen weer terug en kwamen zelfs voor te staan met 
10-11. Helaas konden we er geen grotere voorsprong van maken. En dus werd het weer gelijk, waarna Maassluis de 
grotere voorsprong wel pakten en wij uiteindelijk 15-11 verloren. Volgende week tegen KCR hopen we weer te stunten! 
B1’ers bedankt weer voor het reserve staan!  
 
Groetjes Demi 
 
 
 
 
 

 
 
  

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

 
AGENDA: 
 
 
 

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

 
Deze week maar 1 jarige en dat is: Jens Nooteboom. Jens viert 3 februari zijn 14e 
verjaardag. 
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 

 
Correctie LK 19  ivm wegvallen lidnrs: 
Aangenomen als lid: Martha Chayenne (Achilleslidnr. 3191) 
 Nouhaila Ait Daoud Haddou (Achilleslidnr. 3192) 
 Mylan van der A (Achilleslidnr. 3193) 
 
Aangenomen als lid: Oliver Robert Heredi (Achilleslidnr. 3194) 
 
Aangemeld als lid: Lotte (L.) Vrolijk 
 Zie gemaild krantje 
 
Adreswijziging: Marian Kasten naar: 
 Zie gemaild krantje 
 
Olga 
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Pleunen 
 
 
De thuiswedstrijden voor het komende weekeinde: 
 
Zaterdag Gaslaan 11.50 uur Achilles D1 – Fiks D1 
  12.50 uur Achilles A1 – KCR A1 
  14.00 uur Achilles B1 – Vitesse B1 
  15.00 uur Achilles D3 – Avanti/Post Makelaardij D4 
  16.00 uur Achilles B2 – TOP/IAA fresh B3 
  17.05 uur Achilles A2 – SDO A1 
  18.20 uur Achilles 3 – KZ/Thermo4U 5 
 
 De Vlonder 09.00 uur Achilles F2 – ONDO F5 
  10.00 uur Achilles F1 – GKV F1 
  11.00 uur Achilles E1 – ALO E1 
  12.00 uur Achilles E3 – ALO E2 
  13.00 uur Achilles E2 – Die Haghe E3 
 
Zondag Gaslaan 11.15 uur Achilles 5 – Sporting Trigon 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Volgende week woensdag 8, zaterdag 11, zondag 12 februari 
 

Avanti/Post Makelaardij 5 – Achilles 6 
Achilles – KOAG 
Achilles 2 – KOAG 2 
KVS/Groeneveld Keukens 4 – Achilles 3 
Achilles 4 – KVS/groeneveld Keukens 3 
Refleks 3 – Achilles 5 
Achilles 6 – Avanti/Post Makelaardij 5 
Die Haghe 6 – Achilles 7 
HKV/Ons Eibernest A1 – Achilles A1 
KVS/Groeneveld Keukens A3 – Achilles A2 
Nieuwerkerk B2 – Achilles B1 
TOP/IAA fresh B3 – Achilles B2 
Achilles C1 – Tempo C1 
Achilles C2 – Avanti/Post Makelaardij C4 
Fiks D1 – Achilles D1 
Achilles D2 – Dunas D1 
KCR E1 – Achilles E1 
ONDO E6 – Achilles E4 
ODO F1 – Achilles F1 
Weidevogels F3 – Achilles F2 

Wo 20.00 uur 
Za 16.50 uur 
Za 18.30 uur 
Za 18.40 uur 
Za 15.25 uur 
Za 12.35 uur 
Za 14.10 uur 
Zo 12.00 uur 
Za 14.45 uur 
Za 13.00 uur 
Za 12.00 uur 
Za 13.00 uur 
Za 12.00 uur 
Za 13.05 uur 
Za 10.00 uur 
Za 11.00 uur 
Za 10.00 uur 
Za 10.00 uur 
Za 10.30 uur 
Za 09.00 uur 

Gravenhout 
Gaslaan 
Gaslaan 
De Blinkerd 
Gaslaan 
De Schilp 
Gaslaan 
Zuiderpark 
HKV/OE-hal 
De Blinkerd 
De Kleine Vink 
De Wasbeek 
Gaslaan 
Gaslaan 
De Cuyl 
Gaslaan 
De Wissel 
De Hoekstee 
De Hofstede 
Rijneveen 

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

WASROOSTER 
 
30-01 Anneke Zoutendijk 
06-02 Coby Linse 
13-02 Olga van Reijn 
20-02 Majka Deurloo 
 
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 
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