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Waar laad jij van op? 
****************** 

 
Nog vrij belabberd van de meest vervelende griep die ik in tijden heb gehad, loop ik 
over het strand. Eigenlijk ging ik er vandaag even uit omdat ik een beetje ongelukkig 
werd van het ziek zijn en binnen zitten. Stom eigenlijk hoe je soms kunt zwelgen in zelfmedelijden of jezelf gek kunt 
maken met negatieve gedachtes… Het is tenslotte "maar" griep en een jaar terug zaten we wel langer binnen dan een 
weekje. Toch kan ik niet zo goed tegen ziek zijn. Ik vind het al gauw enorm zonde van de tijd: ik verveel me dan snel en 
ik vind mezelf ook nog eens heel zielig als ik me zo voel. Ik hoor je denken, jeetje, stel je niet zo aan. Of misschien 
herken je het wel. Als je het eerste dacht: je hebt helemaal gelijk!   
 
Op de één of andere manier heeft het strand en de zee altijd iets dat helend voelt voor mij. Daarom ben ik er vandaag 
ook heengereden: Even lekker frisse lucht inademen, wat in de verte staren, even zuchten en vaak gaat er dan wel weer 
een knop in me om. 'Lena, wat was je weer heerlijk dramatisch'. Ik moet er zelf een beetje om lachen. Ik trakteer mezelf 
op poffertjes en geniet nog even van onze mooie achtertuin.   
 
Ik ben benieuwd of het strand deze werking 
heeft op ons allemaal, of heeft iedereen zo z’n 
eigen plek en manier om weer op te laden? 
Wat is jouw plek bijvoorbeeld en ga je daar 
regelmatig naartoe? Of zou je daar vaker 
willen zijn? Ik realiseerde me in ieder geval 
ook weer dat het me goed zou doen om vaker 
een strandwandeling te maken. Soms maken 
we geen tijd voor ontspannende momenten 
met onszelf. Om verschillende redenen 
misschien… Je kunt ook gaan opruimen, nog 
even iets voor werk doen, misschien voor je 
gevoel verplicht met iemand afspreken of 
gewoon Netflixen. Maar waar laad je nou écht 
van op en waarom voelt dat vaak als iets dat 
geen prioriteit krijgt.   
 
Ik besteed hier aandacht aan omdat ik het om me heen ook vaak zie. We leven in een hele drukke maatschappij en we 
zijn altijd op zoek naar nog meer "aan" staan, want wat als we iets missen? Of wat als we uiteindelijk meer hadden 
kunnen doen, want meer is toch beter? Maar hoe kun je eigenlijk iets missen als je op dat moment kiest om aandacht te 
geven aan het belangrijkste dat er is, namelijk jezelf. Misschien krijg je wel juist de energie die je nodig had om 
vervolgens nog meer te genieten van de andere dingen.  
 
Ik wil ook altijd alles tegelijk doen. Ik hoor het me vorige week nog enthousiast zeggen: "Nu ik minder ben gaan 
werken, kan ik misschien dit er nog bij doen!" Nee, Lena. Ik ben minder gaan werken om meer tijd voor mezelf te 
hebben, om te doen waar ik écht gelukkig van word op dat moment, of om meer tijd te besteden aan mijn hobby’s en 
daar eventueel meer mee te gaan doen. Niet om weer een andere verplichting erbij te nemen, waar ik vervolgens met 
regelmatige verantwoordelijkheden aan vast zit. Het is goed om bezig te blijven, maar het is vooral belangrijk om daar 
een balans in te vinden. Dit blijft voor velen, inclusief mijzelf, nog een 
uitdaging.  
 
Maar dat is niet erg, dat is een leerproces. Niet alleen een leerproces voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen. 
Mijn vriendinnen moesten er heel erg aan wennen als ik vroeg om plannen te verplaatsen, omdat ik daar behoefte aan 
had op dat moment. Inmiddels zijn ze ontzettend blij dat ze dit zelf ook kunnen doen en geeft dat een heel rustig en 
vrij gevoel voor iedereen. Ik nodig je daarom uit om deze week naar die plek te gaan waar jij weer helemaal oplaadt. 
Maak er tijd voor vrij!   
 
Misschien is het voor jou ook wel Achilles, de club die hierin een rol kan spelen. Even lekker zweten tijdens een 
training. Misschien sla je deze wel over omdat je denkt dat iets anders belangrijker is op dat moment, terwijl je weet dat 
het jou heel goed doet om wél te gaan. Of misschien was het de vrijmibo afgelopen vrijdag die je energie gaf zo na een 
volle werkweek. Ik hoorde namelijk dat dit een gezellige en geslaagde avond is geweest, leuk! Als je oplaadt van dit 
soort avonden, zet dan maar alvast 1 april in je agenda. Misschien zie ik je dan en kunnen we proosten op het vinden 
van dat stukje balans.   
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Enne… Wees lief voor jezelf hè!   
 
Tschüß, 
  
Lena van Bijsterveld    
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Van de KC 
********** 

 
Regels Alcoholwet voor sportverenigingen 
 
Afgelopen vrijdagavond kregen we bezoek van de gemeentelijke controleurs op het gebied van Alcohol – Roken – 
Voedsel/Warenwet en de daarbij verstrekte vergunningen. 
Voor onze drankvergunning hebben we 2 personen die de cursus Sociale hygiëne hebben gevolgd: Dionne & René 
 
Op het moment van alcohol schenken moet er altijd iemand aanwezig zijn die in het bezit is van het certificaat: Sociale 
Hygiëne of het: IVA certificaat (Instructie Verantwoord Alcohol schenken). 
Het is wettelijk verplicht dat tijdens het schenken van alcohol in de vereniging altijd iemand aanwezig is met kennis van 
de wet- en regelgeving rondom alcohol. Hierbij gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van 
alcoholgebruik (en -misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik kan bevorderen. 
Deze kennis kan officieel behaald worden door de cursus Sociale Hygiëne of de e-learning Verantwoord Alcohol 
Schenken in de sport te volgen. 
Het volgen van deze e-learning is gratis en levert een certificaat op waarmee je voldoet aan de wettelijke verplichting. 
Het IVA-certificaat heeft geen geldigheidsdatum.   
Een verantwoord alcoholbeleid in een gezonde 
sportomgeving is erg belangrijk. Daarom adviseert 
de sportsector om iedereen binnen de vereniging 
die wel eens achter de bar staat of daar 
verantwoordelijkheid in heeft, in ieder geval de e-
learning Verantwoord Alcohol Schenken te laten 
volgen. 
Denk hierbij niet alleen aan alle vrijwilligers, maar 
ook aan de barcommissie, bestuursleden, 
activiteitencommissie, feestcommissie, etc. 
Dus een dringend advies voor onze leden vanaf 16 
jaar die nog niet in het bezit zijn van dit certificaat: 
Kijk op: https://verantwoordalcoholverkopen.nl  en doe de e-learning. 
Na de toets ontvang je een certificaat, mail dat naar kc@hkvachilles.nl  en wij zorgen dat je in de gele ordner komt, 
naast het koffieapparaat. zo voldoen we aan de regelgeving.  
Vast bedankt! 
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CR- Nieuws 
*********** 

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

 
Nog 1 week en dan is het zover. Om het nog wat spannender te maken heeft Tjitse nog 4 heren aangemeld die graag 
mee wilden strijden voor de prijzen. De volgende mensen worden de 31e uiterlijk half acht verwacht: 
Marc – Dennis Arie – Belinda Frank – Jerry 
Bas – Sten Susan – Nathalie Simon – Tjitse 
Wendela – Wout Bert – Janine Miranda – Olga 
Roelie – Ed Edgar – Nicky Jasper – Meep 
 
Kosten €5,- per koppel. 
 
LET OP: we beginnen weer om half acht.  
Geldt ook voor Dennis en Marc!!! 
 
Olga 
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Activiteiten Agenda Senioren 

31 maart 
1 april 
14 april 
28 april 
12 mei 

“Paas” klaverjas 
Afsluitfeestje zaal 
Vrijdagmiddagborrel /  
Darttoernooi 

“ ” 

13 mei 
26 mei 
9 juni 
23 juni 
 

Achilles Soundz 
Vrijdagmiddagborrel /  
Darttoernooi 

“ ” 
 

 
Uitslagen afgelopen weekend 

*************************** 
 
Rohda – Achilles 19-17 
Rohda 2 – Achilles 2 9-16 
Achilles 3 – Rapid 2 20-12 
OVVO 3 – Achilles 4 16-19 
Achilles 5 – Veo 3 19-16 
Achilles 6 – Maassluis 5 15-16 
ALO 6 – Achilles 7 9-12 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
Rohda – Achilles 19-17 
ZKV – KVA 23-17 
Victum – BEP 19-23 
Sporting Delta – KOAG 28-11 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS PT WN VL GL VR TG DS Mind 
Sporting Delta 12 10 0 2 20 278 203 75 0 
KVA 12 8 0 4 16 274 215 59 0 
Rohda 12 7 0 5 14 245 243 2 0 
ZKV 12 7 0 5 14 276 265 11 0 
KOAG 12 5 0 7 10 241 255 -14 0 
Achilles 12 4 1 7 9 214 257 -43 0 
BEP 12 4 0 8 8 235 259 -24 0 
Vicum 12 2 1 9 5 233 299 -66 0 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 
Rodha 2 – Achilles 2 en Rodha – Achilles  
Met een vrijmibo, of eigenlijk vrijavobo, trappen we een weekend af dat weer volledig in het teken van Achilles staat. 
Als ik om een uurtje of 9 aankom, zie ik dat het alweer goed gezellig is deze vrijdag. Wat mij betreft een goede generale 
voor een hopelijke snel heropende kantine op de zaterdag. Want op het veld is er toch niets beter dan na de wedstrijd 
de bloemetjes buiten zetten, genietend van het zonnetje en daarna van ons clubhuis.  
 
Hier startte ook ronde 1 van het door o.a. Mark georganiseerde darttoernooi. Een mooi excuus om weer gezellig samen 
te komen en te pretenderen dat we kunnen darten. Wil je nog meedoen? Het is niet erg om een ronde gemist te hebben, 
dus laat het weten aan Mark.  
 
De volgende dag lekker rustig aan, genietend van het zonnetje word ik opgepikt door de 
ondertussen tot mijn privéchauffeur uitgegroeide wijkgenoot Ilan. Dan komen we drie 
kwartier later aan op een enorm hip park, waar onder andere de HvA zit. In de zaal van 
Rohda zit zelfs een atletiekbaan met zandbak voor verspringen en hinkstapsprong.  
 
Maar ondanks alle faciliteiten, trekt Rohda geen volle zalen. Sterker nog, ik zie meer 
bekende gezichten dan onbekende gezichten op tribune, respect voor alle uitsupporters, wij 
waarderen dit allemaal enorm! Dat geldt ook voor onze bankzitter, die hun eigen wedstrijd moesten opgeven. Onze 
eigen reserves waren namelijk niet zo fit, Cino herstelt nog van z’n luchtduel voor zwaargewichten van vorige week, wat 
hem een gekneusde(?) rib heeft opgeleverd. Tot blijdschap van ons allen zit Julia weer sneller dan verwacht bij de 
selectie, al kwam speeltijd voor deze week nog te vroeg.  
 
De wedstrijd wordt eigenlijk al vroeg beslist. We komen snel op 1-5 en het voelt dan al als een probleemloze middag. 
Gezien de andere resultaten van Rohda en de vorige wedstrijd, hadden we wel meer weerstand verwacht. Op 1-5 breekt 
er wel een zeer moeizame periode aan voor ons. Na 3-5 herstellen we ons en bij 10-3 lijken we de rust te halen. Dat lukt 
niet, door een wonderschone onehander in de buzzer van flinke afstand, geproduceerd door een dame van Rohda. 
Prachtige goal, konden we alleen maar voor klappen. Gedurende de tweede helft laten we zien, dat onze verdedigende 
prestatie van vorige week, niet eenmalig was. We houden Rohda onder de 10 goals. In de tweede helft heeft het andere 
vak nu een moeizame fase, wat ervoor zorgt dat de wedstrijd als een nachtkaars uitgaat. Op 9-16 kunnen we 
concluderen, aanvallend niet best, maar easy win. We slaan een gat naar de nummer 4, wat ons zo goed als verzekert, 
van een niets opleverend, maar wel noemenswaardige plek in de top 3 van deze overgangsklasse. We blijven azen op 
plek 2, die we volgende week hopen te bemachtigen, als we zelf aantreden tegen Deetos en een aantal kilometer 
verderop KCC tegen koploper Delta speelt.  
 
Achilles 1 
Achilles 1 wordt deze keer vanaf de bank verslagen. Ik heb een aardig pittige training gezien, op de dinsdag en volgens 
mij ging het er donderdag ook niet zachtzinnig aan toe. Dit was aansluitend op de woorden van Marco na de verloren 
wedstrijd tegen het kwalitatief betere Delta “Deze wedstrijd van leren, volgende week keihard trainen, voor de wedstrijd 
waar het echt om gaat”. Deze wedstrijd was dus van groot belang. Bij een Achilles winst en een overwinning van 
Victum op BEP zouden we namelijk veilig zijn.  
 
Na een gênante vertoning met oplopen voor een lege tribune, vanaf de Achilles bank gepoogd ruimschoots te 
(over)compenseren met luidkeels geschreeuw, beginnen we aan deze kraker. Ondanks de goede bedoelingen is de start 
dramatisch. Ondertussen een trend die ik in uitwedstrijden afgelopen weken ook zag tegen ZKV en Victum. Zo zonde. 
De rest van de wedstrijd laten we namelijk zien minimaal gelijkwaardig te zijn aan de tegenstander, maar op dat 
moment kijken we al tegen 2-7 en volgens mij 3-9 aan.  
 
Halverwege de eerste helft halen we een aanzienlijk hoger niveau en kruipt de stand langzaamaan naar elkaar toe. We 
gaan over meer schijven scoren, maken vrije ballen en we voelen dat het er gewoon inzit, net als tegen Victum, erop en 
erover. Maar deze comeback heeft te veel van de ploeg gevraagd, op fysiek en mentaal vlak. Als we terugkomen en van 
vak wisselen, krijgen we knullige doelpunten tegen waardoor we nooit echt aanhaken. Vanaf ongeveer 13-15 wordt het 
een echte vechtwedstrijd. Waarbij ik ook wel m’n respect wil uitspreken voor de 40-jarige Ivan Karters, vroeger van 
Groen Geel. Hij leidt namelijk de strijd met z’n keiharde duels tegen Pepijn en slingert Ilan nog een keer meters over de 
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zijlijn in een duel. Als Tobias daarna nog tegen ‘m komt te staan, merkt Cino op “dit wordt echt een vuurwerk van 
spier”. Wat hij precies bedoelde wordt nog onderzocht.  
 
Doordat Rohda in het vechtgedeelte van deze wedstrijd, de meeste duels wint, blijft het voorstaan en hebben ze met 
een goal voorsprong en 20 seconde te spelen balbezit. We kiezen voor het laatste redmiddel, strafworp tegen. Deze 
wordt koeltjes benut en daarmee eindigen we op 19-17 en blijven de punten in Amsterdam. Ik denk vooral terug aan de 
start, waar eigenlijk de wedstrijd vergooid is. Ons spel gaat met pieken en dalen, wat deze wedstrijd duidelijk zichtbaar 
was, het dal was deze keer te diep om met een goede piek te compenseren.  
 
Uren later meer slecht nieuws, BEP wint van Victum en nadert vanaf de degradatieplaats Achilles op 1 punt. Dat 
betekent dat ik vanuit hier alvast een oproep wil doen voor over twee weken. Dan is het namelijk in hal aan de gaslaan, 
Achilles tegen BEP. Tenzij Achilles volgende week twee punten pakt en BEP nul, wordt dit een 1 tegen 1 duel om 
handhaving. Dan kan Achilles alle steun van alle leden gebruiken. Dus schrijf alvast in je agenda: zaterdag 1 april, 19:30, 
Achilles – BEP, Gaslaan. Neem je gastoeters mee. Het tweede speelt ervoor om 17:50 tegen BEP 2.  
 
Ik zie jullie allemaal dan! Daarnaast zijn jullie ook volgende week in Dordrecht welkom om 16:30, voor Achilles 2 of 
om 17:00 in Amstelveen voor KVA – Achilles 1, met KVA 2 – Achilles 4 als voorprogramma.  
 
Groetjes Timme 
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WAPC Wat was 
************** 

 
Achilles A1 – KVS/Groeneveld Keukens A1 19-13 
Achilles A2 – Weidevogels A2 9-8 
Achilles B1 – Refleks B1 7-22 
HKV/Ons Eibernest B2 9-8 
Fortuna/delta Loghistiek C2 – Achilles C1 24-5 
Achilles C2 – ONDO C5 2-6 
Madjoe D1 – Achilles D1 9-3 
KVS/Groeneveld Keukens D3 – Achilles D2 7-9 
VEO D2 – Achilles D3 4-5 
Achilles E1 – Meervogels E1 11-14 
Achilles E2 – VEO E1 2-7 
Achilles E3 – Excelsior E4 5-6 
Achilles E4 – De Meervogels E3 7-6 
Achilles F1 – Avanti/Post Makelaardij F1 7-3 
Achilles F2 – Fortuna/Delta Logistiek F4 8-15 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

Wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

 website@hkvachilles.nl 
 
Achilles B1 – Refleks B1 
Zaterdag speelde we tegen de koploper.  
We wisten dat het niet makkelijk zou worden, maar we deden toch ons best, daardoor ging de eerste helft heel goed we 
waren fel en maakte onze kansen af. We gingen de kleedkamer in met een goed gevoel, maar de 2de helft ging toch niet 
meer zo goed, refleks schoot zuiver en bij ons gingen de kansen er niet meer in. 
Zo eindigde we met de score 7-22  
Volgende keer beter! 
 
Manelle 
 
KVS D3 – Achilles D2 
Vandaag was het een belangrijke wedstrijd we moesten tegen KVS 
(D3). 
We stonden gedeeld 1e met KVS en als we verloren konden we geen 
kampioen meer worden dus het was extra spannend! 
We deden weer onze goeie tactiek die vaker goed ging. 
1e helft aanval: Luuk D, Tygo, Marley en Mila verdediging: Vincent, Dwayne, Fiep en Sophie. 
2e helft aanval: Luuk D, Tygo, Marley, en Minka verdediging: Luuk W, Dwayne, Fiep en Imke. 
We stonden gelijk 1-0 achter maar dat accepteerde wij niet dus we kwamen terug met 4 goals van Mila, 2x Luuk D en 
Tygo. 
Toen kwamen wij in de aanval. 
KVS scoorde 2x en het stond ineens 3-4. 
Toen was het Rust ik moest er helaas uit maar ik kon wel lekker meeleven want KVS was goed uitgerust in de rust want 
het stond ineens 4-4. 
Maar Luuk D was ook uitgerust want hij maakte ook een goal en maakte het 4-5. 
Het ging gelijk op en het werd weer 5-5. 
Toen stonden we ineens achter en was het 6-5. 
Een goal van Minka waardoor het 6-6 werd. 
Intussen ging ik helemaal dood aan de kant. 
Weer een goal van KVS waardoor het 7-6 voor KVS stond. 
Weer een wissel van vak. 
Wij kwamen terug want Dwayne maakte een doorloop en maakte het 7-7. 
Dat vonden we niet genoeg dus Fiep scoorde een strafworp dus het was 7-8. 
Dat vonden we nog steeds niet genoeg dus Dwayne maakte weer een doorloop en maakte het 7-9!!! 
KVS probeerde nog een wissel maar ook die konden wij aan. 
De scheidsrechter floot en we hadden gewonnen!!!! 
Wooohoooo!!! 
 
Vincent D2 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
AGENDA: 
 
 
 
 

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

 
Deze week hebben we 2 jarige. Als eerst viert op 21 maart Klaas van der Noort zijn12e 
verjaardag. 
Op 26 maart feest bij Dirk van der Veen, hij wordt dan 14 jaar. 
Heren van harte gefeliciteerd en maak er een gezellige 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: ledeadministratie@hkvachilles.nl 

 
Aangemeld als lid: Annabel (A.) de Jong 
 Valkenboskade 591 
 2563 JE  Den Haag 
 Geb.datum: 27-07-2012 
 Tel: 06-14670039 
 
Olga 
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Pleunen 
 
 
De thuiswedstrijden voor het komende weekeinde: 
 
Zaterdag Zuiderpark 11.15 uur Achilles D3 – Refleks D3 
  12.15 uur Achilles D2 – Fiks D2 
  13.15 uur Achilles D1 – Velocitas D1 
  14.15 uur Achilles C2 – WION C1 
  15.20 uur Achilles C1 – Excelsior C1 
  16.20 uur Achilles B2 – KVS/Groeneveld Keukens B2 
  17.20 uur Achilles B1 – RWA B1 
  18.20 uur Achilles A2 – ONDO A3 
  19.30 uur Achilles 5 – KVA  3 
 
 
Zondag Zuiderpark 11.15 uur Achilles 7 – Die Haghe 6 
 
Dinsdag Zuiderpark 17.30 uur Achilles D2 – Fluks D2 
 
Woensdag Zuiderpark 19.00 uur Achilles D1 – KIOS D1 
 
Donderdag Zuiderpark 18.30 uur Achilles C1 – Pernix C1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Volgende week zaterdag 1 en zondag 2 april 
 
Achilles – BEP 
Achilles 2 – BEP 2 
Victum 2 – Achilles 3 
Achilles 4 – Tempo 3 
Fortuna/Delta Logistiek 5 – Achilles 5 
Achilles 6 – OZC 3 
Fortuna/Delta Logistiek 9 – Achilles 7 
Achilles A1 – Maassluis A1 
Weidevogels A2 – Achilles A2 
VEO B1 – Achilles B1 
Die Haghe B2 – Achilles B2 
Madjoe C1 – Achilles C1 
Vitesse C3 – Achilles C2 
Refleks D2 – Achilles D2 
Achilles E1 – RWA E1 
Achilles E2 – KVS/Groeneveld Keukens E3 
Achilles E3 – Refleks E3 
Achilles E4 – KVS/Groeneveld Keukens E5 
Achilles F1 – Weidevogels F2 
Achilles F2 – Dunas F2 
 

Za 19.30 uur 
Za 17.50 uur 
Za 18.00 uur 
Za 16.30 uur 
Zo 14.00 uur 
Za 14.05 uur 
Zo 11.00 uur 
Za 15.15 uur 
Za 17.35 uur 
Za 14.00 uur 
Za 14.45 uur 
Za 16.00 uur 
Za 11.20 uur 
Za 10.15 uur 
Za 15.00 uur 
Za 12.00 uur 
Za 13.00 uur 
Za 14.00 uur 
Za 11.00 uur 
Za 09.00 uur 

Zuiderpark 
Zuiderpark 
Weteringhoek 
Gaslaan 
Fortunahal 
Gaslaan 
Fortunahal 
Gaslaan 
Rijneveen 
Essesteyn 
Zuiderpark 
Middelmors 
Bongerdhal 
De Schilp 
De Vlonder 
De Vlonder 
De Vlonder 
De Vlonder 
De Vlonder 
De Vlonder 

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

WASROOSTER 
20-03 Olga van Reijn 
27-03 Majka Deurloo 
03-04 Ilonka van Hagen 
10-04 Anneke Zoutendijk 
17-04 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 

 
 
 
 


