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Gelukkig 2023 
*************  

 
Afgelopen zaterdag was er in ons paleisje een wat matig bezochte opening van het 
nieuwe jaar.  Lag het aan de dresscode of was de griepgolf debet aan de lage opkomst? 
Gezellig was het overigens wel. 
 
Ik heb daar als voorzitter nog een enkel (ik geef het toe, veel 
stelde het niet voor) woordje gedaan en uiteraard de beste 
wensen overgebracht. Volgend jaar mag mijn opvolger het 
beter doen, wat niet al te moeilijk kan zijn. Want voor wie het 
nog niet wist: Hans, Arthur en ik stoppen in juni met onze 
bestuursfuncties. Geen ramp want kundige opvolging staat in 
de coulissen te trappelen om de 60-ers af te lossen. Verjonging 
moet geen doel op zich zijn, maar is af en toe noodzakelijk om 
de club vitaal te houden. 
 
Het verjongde bestuur zal komende jaren de koers uit gaan 
zetten. Persoonlijk denk ik dat onze kansen in eerste instantie 
in de buurt liggen en wat minder in het streven naar een positie 
in de top van het korfbal. Daarmee zij niet gezegd dat we niet 
ook korfballend ambities hebben, maar dat we juist om die te 
kunnen bereiken groter en breder moeten worden. De kansen 
liggen volgens mij in het meer betrekken van de wijk bij onze 
mooie club. En daar hoort een breder aanbod bij dan we nu te 
bieden hebben. Wat we daarmee financieel maar ook aan 
nieuwe vrijwilligers weten binnen te halen, kan prima dienen 
om ook onze korfbal ambities te realiseren. Maar wel in die 
volgorde. 
 
En wie vindt dat dit onzin is en dat het prima tegelijkertijd kan, 
wijs ik graag op onze eerdere hoge ambities waarin we stelden 
dat onze fameuze gezelligheid best samen kon met een positie 
in de top van het korfbal. Niet echt gelukt. 
Laten we niet nogmaals zo’n fout maken. 
 
Wout Broers 
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In memoriam 

 
Afgelopen vrijdag bereikte ons het trieste bericht dat ons oud-lid Ingrid van 
den Haak is overleden. 
Zij werd in 1963 lid en maakte deel uit van de eerste pupillenploeg van 
Achilles. 
Ze was geen onverdienstelijk korfbalster maar haar talloze blessures stonden 
een glanzende carrière in de weg. 
Haar humor zorgde ervoor dat ze een graag gezien lid was. 
Ze onderbrak het lidmaatschap in de jaren 70, maar haar Achilles hart zorgde 
voor een spoedige terugkeer. 
In 1987 was zij de leider van de jubileumcommissie voor ons 65-jarig 
bestaan. Wie erbij was herinnert zich de toen gemaakte panorama foto van 
alle aanwezige leden op het dak van de Vlonder. 
Na dit succesvol verlopen jubileum trok Ingrid zich terug en zagen we haar 
nog heel weinig langs de lijn, maar wel met echtgenoot Dick bij de 
klaverjasavondjes die zij nooit oversloeg. 
Ingrids laatste jaren waren getekend door ziekte maar haar levenslust behield 
zij totdat zij besloot dat houden van ook laten gaan betekent. Wij wensen 
familie en vrienden sterkte bij het verwerken van het grote verlies. 
Achilles bewaart met een glimlach warme herinneringen aan Ingrid. 
 
Het bestuur 
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Van het Bestuur 
************** 

 
Achilles ook in 2023 rookvrij 
In het Haags Sportakkoord uit 2021 is door de gemeente Den Haag besloten 
dat alle sportparken en sportverenigingen in Den Haag vanaf 2022 rookvrij 
zijn. Dat heeft ook gevolgen voor het roken op Achilles: ook wij maken ons sportterrein rookvrij. Ons terrein 
begint vanaf de poort en vanaf dat punt mag (sinds 1 juli 2021) dus niet meer gerookt worden. 
Waarom op weg naar rookvrij? 
Zien roken, doet roken. Als kinderen anderen zien roken lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij 
mensen zien roken naar wie zij opkijken zoals andere sporters, trainers en ouders. Daarnaast is meeroken zowel binnen 
als buiten schadelijk, met name voor kinderen. Ook in de buitenlucht kunnen kinderen in aanraking komen met 
tabaksrook. Door een rookvrij sportterrein voorkomen we dit. Kijk op www.rookvrijegeneratie.nl/sport voor meer 
informatie. 
 

 
 

Wat zijn de spelregels op Achilles? 
Sinds 1 juli 2021 zijn wij rookvrij. Dat is niet anders in het nieuwe clubhuis. Iedereen is en blijft welkom op onze 
vereniging. We vragen rokers om buiten het zicht van kinderen en buiten het terrein te roken. De entree en plekken 
binnen ons sportterrein, zoals langs de lijn en het terras zijn rookvrij.  
Ook de ingang van het veld is rookvrij. Om rekening te houden met de buren geldt dit voortaan ook voor de hoofdingang 
aan het Pomonaplein. De aangewezen plek waar gerookt kan worden is de nader aan te leggen ingang aan de Mient.  
 
Bijkomend voordeel is dat dit een stukje dichterbij het clubhuis is. Help elkaar dan ook er aan te denken dat we als 
vereniging onze jeugd willen beschermen en hen een gezond voorbeeld willen geven!  
 
We hopen dat iedereen zich sterk maakt voor een gezonde omgeving voor onze jeugdspelers en jonge bezoekers. Help 
ons mee om mensen aan te spreken en herinner ze aan de nieuwe afspraken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het bestuur 
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CR- Nieuws 
*********** 

 
Klaverjassen 
*********** 

 
16 december vond de kerstklaverjasdrive plaats. Ondanks dat er slecht 8 koppels zich hadden 
aangemeld was het toch een gezellige avond. 
De eerste plaats was voor Tjitse en Simon, hier mee verdiende ze de door slagerij Boektje gesponsorde rollades. Ook 
hadden zij de roemprijs, maar 2 prijzen is een beetje van de gekke, dus die ging naar Bas en Sten. De poedelprijs was voor 
Wendela en Wout. 
De punten waren als volgt: 
 punten roem totaal 
Simon / Tjitse 4128 980 5108 
Bas / Sten 4020 800 4820 
Dennis / Marc 4012 750 4762 
Frank / Sander 4075 590 4665 
Belinda / Arie 4013 450 4463 
Roelie / Ed 3863 590 4453 
Marian / Olga 3761 300 4061 
Wendela / Wout 3232 500 3732 
Er werden heel veel “nastjes” gespeeld, waarvan de meeste door 
Wendela en Wout. 
En “pitjes” waren slechts 5 in totaal, waarvan 2 door Bas/Sten 
en 1 door Dennis/Marc, Roelie/Ed en Simon/Tjitse.. 
 
De uitslag was al via de mail verstuurd naar de klaverjasserts. 
Inmiddels is er ook een nieuwe datum en ook die is gemaild naar de klaverjassers: 10 februari. 
Hierop is ook al gereageerd en de eerste aanmeldingen zijn binnen> 
Marc – Dennis 
Marian – Olga 
 
Kom op klaverjassers, meld je aan en ik hoop dat er weer heel veel aanmeldingen komen. 
Aanmelden kan via de mail: ovreijn@hotmail.com of 0703251134. 
 
Ik hoor jullie  
 
Olga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:ovreijn@hotmail.com
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Activiteiten Agenda Senioren 

13 januari 
29 januari 
5 februari 
7 februari 

Darttoernooi 
Verhuring 
Verhuring va 14.00 uur 
Verhuring 16 – 22 uur 

10 februari 
17 maart 
1 april 
 

Klaverjassen 
Vrijdagmiddagborrel 
Afsluitfeestje zaal 

 
 

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

 
Sporting Delta – Achilles 26-16 
Sporting Delta 2 – Achilles 2 20-18 
Achilles 3 – Sproting Trigon 2 23-19 
Achilles 5 – Die Haghe 3 18-14 
Achilles 6 – Trekvogels 2 9-14 
Achilles 7 – Fortuna/Delta Log. 9 14-11 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
Sporting Delta – Achilles 26-16 
Rohda – BEP 20-14 
ZKV – KOAG 18-12 
Victum – KVA 23-26 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals 
Team GS WN GL VL PT VR TG DS 
Sporting Delta 4 4 0 0 8 82 54 28 
ZKV 4 3 0 1 6 90 63 27 
KVA 4 3 0 1 6 88 74 14 
KOAG 4 2 0 2 4 80 78 2 
Victum 4 1 1 2 3 69 84 -15 
Rohda 4 1 0 3 2 70 82 -12 
BEP 4 1 0 3 2 74 81 -17 
Achilles 4 0 1 3 1 67 94 -27 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

 ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 
Sporting Delta - Achilles 
Na een paar wedstrijden gehad te hebben was het vandaag de laatste wedstrijd van 2022.  
 
We startte fel en gaven veel energie, dit zorgde ervoor dat we Sporting delta bij konden houden, met als uitblinker Tobias, 
die goed in de wedstrijd zat en veel ballen erin schoot, maar ook de verdediging stond er, er werd veel gecommuniceerd 
en Sporting Delta had het lastig.  
 
In de rust gingen we met 9-11 naar de kleedkamer, er was veel energie aanwezig bij de spelers, met deze energie zouden 
we alles gaan geven voor punten, we motiveerden elkaar en er hing een goede sfeer. 
 
Na de rust liep Sporting Delta al snel uit, zij gaven ons meer druk. Wij hadden moeite om dit bij te houden, maar de 
vechtlust was er nog steeds. We hebben als team weer alles gegeven wat we hadden, maar het was niet genoeg.  
De uitslag was; 26-16 
 
Na afloop van de wedstrijd kijken we naar de goede 1e helft en zijn hier erg tevreden over, nu hebben we even korfbal 
vrij en in het nieuwe jaar zullen er nog leuke wedstrijden komen!  
 
Alvast fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!  
 
Romy Looijenstein 
 
Sporting Delta 2 – Achilles 2 
Afgelopen zaterdag was het dan zo ver, de wedstrijd tegen de nummer 1 Sporting Delta. We 
wisten van te voren dat dit echt een lastige pot zou worden, maar niks is onmogelijk, en zeker 
niet met het rendement wat we afgelopen wedstrijden hebben gehaald. 
 
Na de bespreking, warming-up en het inschieten, floot de scheidsrechter voor het startsignaal. Sporting Delta kwam goed 
uit de startblokken. Daardoor kwamen we op een 3-0 achterstand. Vooral kansen binnen de cirkel maakte Sporting Delta 
af, dus daar moesten we scherper op worden. Het lukte ons helaas niet om het rendement te halen van afgelopen 
wedstrijden en daardoor liepen we een beetje achter de feiten aan. We gingen de rust in met een achterstand van 15-7, dit 
gat klinkt groot maar toch zagen we het nog niet als een probleem. Na de rust kwamen we super sterk het veld in. Het 
lukte ons om Sporting Delta 11 minuten op de 15 goals te laten staan, terwijl wij er wel 4 scoorden. Zo stond het opeens 
15-11, en was het gat veel kleiner. Van 15-11 ging het naar 16-14 en maakte we zelfs nog de 16-15. We waren super dicht 
bij maar toch was het niet mogelijk om de gelijkmaker binnen te slepen. Zo bleef het elke keer tussen de een en twee 
goals verschil. Uiteindelijk is de eindstand 20-18. Dit voelt zuur omdat we dichtbij waren, maar toch zijn we allemaal trots 
op elkaar. We hebben ons goed terug gevochten en bleven met ons hoofd allemaal dezelfde kant opstaan, dus we kunnen 
echt trots zijn op deze wedstrijd. Nu twee weken rust, om vervolgens weer mega hard te knallen!!  
 
Fijne feestdagen en een gelukkig nieuw jaar, en tot zaterdag 14 januari in de Campus! 
 
Romy  
 
HKV Achilles 3 – Sporting Trigon 2 
Afgelopen zaterdag speelden wij tegen de ploeg met nog 0 punten in onze poule. Gezien de vorm waar wij zelf in verkeren 
zou dit, op basis van de statistieken, een makkelijke wedstrijd voor ons moeten worden. Achilles 3 is momenteel namelijk 
in bloedvorm. Het draait lekker en de vele kansen die we creëren worden ook afgemaakt, het is bijna een feestje om in 
het veld te staan.  
 
Aan onderschatten doen wij echter niet, dus wilden we alsnog met een volle focus starten en die 2 punten pakken. 
Misschien zou dit wel een mooie wedstrijd worden om aan ons doelsaldo te werken.  
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We kwamen er vrij snel achter dat dit laatste er waarschijnlijk niet in zat zaterdag. Het tempo van de tegenstander lag een 
flink stuk lager en we lieten onszelf hier te veel in meeslepen. De vele kansen die we kregen konden we niet afmaken en 
de frustratie aan onze kant liep daardoor op. In de verdediging lieten we stomme ballen door en dus konden we helemaal 
niet zo uitlopen als we vooraf gedacht hadden. We moesten juist hard werken om ons eigen spelletje te blijven spelen.  
 
Met een magere stand van 11-9 gingen we de rust in. Dit moest veel en veel beter en dat wisten 
we allemaal. Gelukkig hebben we dit zaalseizoen onze belangrijke spitsen Twan en Stef die 
goed in vorm zijn en die wisten wel wat ze moesten doen, scoren! Met allebei 7 doelpunten 
wisten zij de leuke aanvallen die we als vak hadden (ja die zaten er ook best tussen) te belonen. 
Toen invaller Quincy er met nog 5 min tijd ook nog 3 wist te maken, was het gat wel definitief 
geslagen.  
 
Eindstand 23-19. Waar we vooraf hadden gedacht met minimaal 10 verschil te winnen, is het 
helaas maar een voorsprong van 4 punten geworden. Ook de slechte wedstrijden moet je winnen en onze slechte wedstrijd 
hebben we nu in ieder geval al gehad.. Op naar het nieuwe jaar met alleen nog maar goede wedstrijden ;)  
 
Michelle 
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WAPC Wat was 
************** 

 
Achilles A1 – Refleks A1 19-17 
Achilles B1 – KCC/Ck Kozijnen B1 10-9 
Pernix C1 – Achilles C1 13-6 
Achilles C2 – RWA C2 7-9 
KIOS D1 – Achilles D1 9-6 
Fluks D2 – Achilles D2 3-7 
Dunas D3 – Achilles D3 7-7 
Achilles E1 – Valto E1 3-6 
Achilles E2 – Fortuna-Delta Log. E2 9-21 
Achilles E3 – Dunas E3 3-10 
Achilles E4 – Weidevogels E4 2-12 
Achilles F2 – Die Haghe F3 7-6 
 
KVS-Groeneveld Keukens B2 – Achilles B2 8/12 
Fortuna/Delta Logistiek D3 – Achilles D3 11-6 
De Meervogels E3 – Achilles E4 3-1 
Achilles F1 – Maassluis F2 11-8 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

Wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

 website@hkvachilles.nl 
 
Achilles A1-Refleks A1 
Na de overwinning van vorige week tegen Veo stond het volgende team alweer 
klaar,namelijk onze stadsgenoot Refleks A1,ze hebben de Haagsekorfbaldagen 
gewonnen en zijn zeker een hele sterke ploeg.Ondanks dat er bij de trainingen een paar 
afwezig waren waren we er klaar voor en hadden een gevoel dat het een mooie dag kon worden.Na een gesprek in de 
kleedkamer zijn we zelfverzekerd de wedstrijd in gegaan.Klaar om te knallen!  
 
Na het fluitsignaal begonnen we zeker heel sterk en opende wij de wedstrijd met gelijk 2 doelpunten van Thijs en 
Jill.Verdedigend waren we zeker sterk en kon Refleks alleen nog maar moeilijke ballen schieten.Na 1 goal van Refleks 
gaven wij antwoord en scoorden we 3 goals.Gedurende 1e helft waren wij duidelijk de sterkere ploeg en we lieten zien 
dat wij degen waren die de 2 punten wilden.Wij bleven doorgaan en leverden de juiste energie om het sterke Refleks in 
bedwang te houden.Richting het einde van de 1e helft hebben we veel gescoord en zijn we met een goed gevoel de 
kleedkamer in gegaan,maar we wisten dat we er nog niet waren en de 2e helft door moesten gaan en niet mogen 
verslappen. 
De 2e helft begon en wij weer alles gaven.Merkten dan we moe werden en in de verdediging steeds minder scherp werken 
en Refleks om een gegeven moment 4 goals kon scoren.We moesten doorzetten en de voorsprong behouden.Refleks 
kwam uiteindelijk en werd onze voorsprong nog maar 2 doelpunten verschil.Deze helft was Refleks de sterkere 
ploeg,maar wij lieten ons niet zomaar aan de kant zetten en bleven er tegen aan gaan.Uiteindelijk heeft Achilles de 
wedstrijd over de streek getrokken met veel moeite met een eindstand van 19-17 voor Achilles. 
We hebben de laatste paar weken heel sterks gespeeld en dat hebben we vandaag ook weer laten zien.We krijgen een paar 
weken rust(die we zeker ook verdient hebben),en dan in het nieuwe jaar weer knallen met onze eerste wedstrijd van 2023 
tegen KVS.Hopelijk kunnen we volgend jaar goed beginnen met een overwinning, maar we hebben dit  jaar zeker goed 
beëindigd met deze mooie overwinning.Alle reserves bedankt voor het altijd klaarstaan bij ons, zonder jullie hadden we 
niet zo’n goed einde van het jaar gehad.Ook natuurlijk alle ouder bedankt voor het rijden en voor het aanmoedigen van 
ons, namens mij wens ik iedereen fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. 
 
Mvg, 
Shane 
 
 
Achilles B1 – KCC B1 
Zaterdag 17 December was het weer tijd voor een bloedstollende 
wedstrijd. Achilles B1 tegen KCC B1. In de eerste helft werd er niet 
veel gescoord door Achilles, maar ook niet door KCC. De 
verdediging aan beide kanten was best sterk en de kansen die er 
waren (waarvan er eigenlijk nog best veel tussenzaten) werden niet afgemaakt. Het lukte beide teams net niet om de vele 
schoten en doorlopen af te maken om de voorsprong te pakken. Vanwege het gebrek aan doelpunten was de eerste helft 
natuurlijk ook best statisch. Er vonden weinig vakwissels plaats en vaak stonden vakken heel lang in de verdediging of 
aanval. Er zijn in de eerste helft maar liefst 5 doelpunten in totaal gescoord- 3 voor KCC, en 2 voor Achilles. In de tweede 
helft werd er gelukkig iets meer leven in de wedstrijd geblazen. Net als de eerste helft bleef de score vaak gelijk, en als het 
ene team scoorde, scoorde de ander ook gelijk. Achilles heeft twee strafworpen tegen gekregen, die beide goed werden 
gescoord door KCC. Met een twee punten achterstand had Achilles natuurlijk nog niet opgegeven, en werden er door 
bijvoorbeeld Esmee en Bradley nog een paar doelpunten gescoord. In de laatste minuten stond het gelijk en hield de hele 
zaal zijn adem in, totdat Achilles de 10 - 9 scoorde en de scheidsrechter de spannende wedstrijd beëindigde. 
 
Jim Peeters 
 
 
 
 
 
 
  

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

 
AGENDA: 
 
 
 

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

 
Het nieuwe jaar beginnen we met 3 feestjes. Het 1e is voor Lola Ziemba, zij viert 12 
januari haar 13e verjaardag. Op 13 januari zijn Oscar Burnett en Jason Jilissen jarig, Oscar 
viert zijn 17e verjaardag en Jason wordt 8 jaar. 
Alle drie 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 

 
Aangemeld als lid: Chayenne (C.C.) Martha 
 Zie gemaild krantje 
 
 Nouhaila (N.) Ait Daoud Haddou 
 Zie gemaild krantje 
 
 Mylan (M.) van der A 
 Zie gemaild krantje 
 
Heraangemeld als lid: Nicky (N.)van der Hoek 
 Zie gemaild krantje 
 
Aangenomen als lid: Bas de Heer (Achilleslidnr. 3187) 
 Hidde Kok (Achilleslidnr. 3188) 
 Ken van Miert (Achilleslidnr. 3189) 
 Lisandro Melaan (Achilleslidnr. 3190) 
 
Bedankt als lid: Jonah van Collenburg 
 
Olga 
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Pleunen 
 
 
De thuiswedstrijden voor het komende weekeinde: 
 
Dinsdag 10-01 Zuiderpark 18.30 uur Achilles B1 – Nieuwerkerk B2 
 
Zaterdag Zuiderpark 11.15 uur Achilles D2 – KVS/Groeneveld Keukens D3 
  12.15 uur Achilles D1 – madjoe D1 
  13.15 uur Achilles C1 – Fortuna/Delta Logistiek C2 
  14.15 uur Achilles B2 – HKV/Ons Eibernest B1 
  15.20 uur Achilles D3 – VEO D2 
  16.30 uur Achilles 4 – OVVO 3 
  17.50 uur Achilles 2 – Rohda 2 
  19.30 uur Achilles - Rohda 
 
 
Zondag Transvaal 11.15 uur Achilles 7 – ALO 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Volgende week zaterdag 21 en zondag 22 januari 
Achilles – KVA 
Achilles 2 – DeetosSnel 3 
Achilles 4 – KVA 2 
KVA 3 – Achilles 5 
Achilles 6 – NIO 4 
Refleks 7 – Achilles 7 
Achilles A1 – Avanti/Post Makelaardij A2 
ONDO A3 – Achilles A2 
RWA B1 – Achilles B1 
Excelsior C1 – Achilles C1 
WION C1 – Achilles C2 
Velocitas D1 – Achilles D1 
Fiks D2 – Achilles D2 
Refleks D3 / Achilles D3 
Achilles E1 – Nieuwerkerk E2 
Achilles E2 – ODO E1 
Achilles E3 – VEO E3 
Achilles E4 – Fortuna/delta Logistiek E3 
Achilles F2 – ALO F2 
 

Za 19.30 uur 
Za 17.50 uur 
Za 16.25 uur 
Za 12.15 uur 
Za 21.00 uur 
Zo 13.15 uur 
Za 15.10 uur 
Za 14.25 uur 
Za 12.10 uur 
Za 11.00 uur 
Za 11.20 uur 
Za 154.10 uur 
Za 12.00 uur 
Za 10.00 uur 
Za 11.00 uur 
Za 14.00 uur 
Za 12.00 uur 
Za 13.00 uur 
Za 09.00 uur 
 

Zuiderpark 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Nieuwe Bankrash  
Zuiderpark 
De Altis 
Zuiderpark 
Westlandhal 
Rhoon 
De Buitenhof 
WION-hal 
De Does 
De Cuyl 
De Schilp 
De Vlonder 
De Vlonder 
De Vlonder 
De Vlonder 
De Vlonder 

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

WASROOSTER 
09-01 Olga van Reijn 
16-01 Majka Deurloo 
23-01 Ilonka van Hagen 
30-01 Anneke Zoutendijk 
06-02 Coby Linse 
 
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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