
De Babbeltjes 
Maand: April 



Wedstrijd verslagen 
Wedstrijd  

wijzigingen 
Het eerste 

Na een overwinning tegen Rood-Wit in de vo-

rige week ging ons vlaggenschip met volle 

moed richting de wedstrijd tegen Reehorst.  

Al snel kwamen we enkele doelpunten achter 

en streden we om weer op gelijke hoogte te 

komen. Na veel kansen maar weinig doelpun-

ten kwamen we langzaam maar zeker terug in 

de wedstrijd. Helaas konden we deze goede 

lijn niet doorzetten en nam Reehorst in de 

laatste 20 minuten afstand. Reehorst kon hier-

na de wedstrijd rustig uitspelen. 

Volgende week spelen we om 15.30 uur tegen 

Blauw zwart in Wierden. Komt allen ons aan-

moedigen en help ons de punten mee naar Al-

melo te nemen!! 

 

Het Tweede 

Voor het tweede achttal begon afgelopen za-

terdag de competitie. Met 1 punt achterstand 

op de nummer 1 was het van groot belang dat 

we deze wedstrijd tot een goed einde wisten 

te brengen. In de eerste helft korfbalden we 

voornamelijk tegen onszelf. Er werden veel 

verkeerde ballen gegooid en enig gemopper 

op elkaar. Gelukkig konden we in de tweede 

helft de wedstrijd meer naar onze hand zetten. 

Uiteindelijk werd de wedstijd en blijft de ach-

terstand op de koploper 1 punt. 

Volgende zaterdag wordt er om 14.00 uur in 

Wierden tegen Blauw Zwart om de 2 punten 

gestreden. Ook het tweede kan uw aanmoedi-

gingen goed gebruiken om de wedstrijd naar 

zicht toe te trekken!!!! 

Achilles C2 

De wedstrijd van Achilles C2 tegen  Zwart-Wit C1 

van 7 mei is verplaats naar 16 April om 10.00 

uur! Trainers, let erop dat de schiedsrechter van 

deze verandering op de hoogte is!!!! 

Achilles A1 

Ook de uitwedstijd van Achilles A1 op 7 mei is 

gewijzigd naar 16 april om 10.00 uur!! 

Gedicht uit de oude 

doos 



TC Activiteiten- 

commissie 

Op vrijdag 8 april is er weer een quiz-avond bij 

Achilles. Deze avond vol gezelligheid wil je niet 

missen. Opgeven kan nog tot en met zondag 3 

april bij iemand van de AcA of via www.ckv-

achilles.nl/activiteiten. 

 

Rond half 8 gaat de kantine open en we zullen om 

8 uur gaan beginnen. 

Kosten: €5,- 

Voor een team heb je minimaal 4 personen  

nodig. 

 

Hopelijk tot 8 april!  

Frank Landkroon ook volgend seizoen traniner/

coach 

De technische commissie kan, na verschillende eva-

luatiegesprekken met zowel de selectie als ook met 

de trainersstaf melden dat Frank Landkroon ook 

volgend seizoen als hoofdtrainer actief zal zijn. 

Train de trainer 

Tijdens de eerste helft van het veldseizoen heeft 

hoofdtrainer Frank Landkroon de jeugdtrainers in 

enkele korte sessies bijgespijkerd over verschillen-

de technische aspecten van het korfbalspel. De ko-

mende weken zullen er opnieuw dergelijke sessies 

plaatsvinden.   

Thema’s die aan bod komen zijn onder andere: 

Het schot, gooien en vangen en vrijlopen. 

Jeugd- 

commissie 
Op dinsdag 12 april om 19.30 uur wordt er weer 

Sponsor- 

commissie 
Beste leden van Achilles.  Sinds een korte tijd 

een jeugdtrainers overleg georganiseerd! Hierbij 

willen wij (toekomstige) trainers meer informatie 

geven over het training geven en enkele zaken be-

spreken voor het komende jaar. 

De actiepunten van deze bijeenkomst zijn: 

- rondje teams 

- hoe om te  gaan met nieuwe leden(administratief) 

- Teamindeling volgend seizoen 

- Trainers volgend seizoen 

- Communicatie en betrokken ouders 

Tevens zal Diny Winters uitleg geven over het om-

gaan met kinderen  met afwijkend gedrag!! 

Wij zien alle trainers graag op 12 april! 

heeft Achilles een kersverse sponsor commissie. 

Deze commissie bestaat uit 3 fanatieke leden die 

er graag 1 of 2  personen bij zouden willen heb-

ben. Heeft u interesse of kent u iemand die inte-

resse zou kunnen hebben? Stuur dan een bericht 

je naar  sponsor@ckv-achilles.nl.  

Tevens is de sponsor commissie hard op zoek 

naar mogelijke nieuwe sponsoren. Wij zijn nog op 

zoek naar een hoofdsponsor, shirts sponsoren  en 

bordsponsoren. Heeft u een eigen bedrijf, kent u 

iemand met een eigen bedrijf of weet u een be-

drijf met interesse?  Meld u dan bij Tom Bijlstra of 

Kevin Wanschers. Of stuur een mail naar      spon-

sor@ckv-achilles.nl    
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Scheidsrechters: Extra trainingen: 
9 april   

11.00 uur Ach C2 Milou Westerhuis 

10.00 uur Ach D1 Rik Mekkelholt 

10.00 uur Ach E1 Moniek Niekolaas 

10.00 uur Ach F1 Roelf Haverkamp 

   

13 april   

20.00 uur Ach MW1 Berjan Nijzink 

   

23 april   

11.00 uur Ach A1 Inge Gorel 

10.00 uur Ach D1 Laura Vos 

10.00 uur Ach E1  Maaike Nijholt 

TRAINING OUDERS 

Inmiddels is het zaalseizoen afgelopen en zijn 

de trainingen op het veld weer begonnen. Ook 

de officiële heropening van het clubgebouw 

was een groot succes. Alles is weer opgeknapt, 

schoon, fris en waar nodig vernieuwd. Een 

groot applaus voor alle vrijwilligers die dit met 

elkaar hebben waargemaakt.  

Dit betekent dat ook het groepje ouders en ge-

ïnteresseerden weer op het veld is gaan trai-

nen. We kunnen hierbij echter nog wel wat uit-

breiding gebruiken. Heeft u interesse om met 

ons mee te trainen kom dan donderdagavond 

van 20.00 uur tot 21.00 uur met ons meetrai-

nen. We leren de basisbeginselen van het 

korfbal, dus ook al heeft u nog nooit gekorfbald 

schroom dan niet om met ons mee te trainen. 

Wilt u eerst meer informatie neem dan contact 

op met Tonny Woolderink tel. 06 38309427. 

Techniek training jeugd 

Na de aftrap voor de A en de B jeugd van vorige 

week willen wij ook graag de andere jeugd teams 

betrekken bij de extra techniek trainingen. De 

techniek trainingen zullen eens per twee weken 

op de woensdag plaats vinden van 19.00 u. – 

20.00 u.  

  

De eerst volgende techniek training zal plaatsvin-

den op 6 April !!! Alle jeugd is welkom voor deze 

extra techniek training 

Hopelijk tot dan!! 



donderdag 7-apr 17:30 tot 20:00 uur Steen (C1) 

  20:00 tot 22:00 uur Henk en Esther 

zaterdag 9-apr 09:30 tot 12:30 uur Knevel en Stam (D1) 

    

maandag 11-apr 17:30 tot 20:00 uur Zebel (E2) 

donderdag 14-apr 17:30 tot 20:00 uur Weghorst (C1) 

  20:00 tot 22:00 uur Tina/Annemiek Edel 

zaterdag 16-apr 13:30 tot 16:30 uur Dijkstra (C2/D1) en Kuiper (D1) 

    

maandag 18-apr 17:30 tot 20:00 uur Gerrits (E2)/C2 

donderdag 21-apr 17:30 tot 20:00 uur Metz (C1/B1) 

  20:00 tot 22:00 uur Henk en Esther 

zaterdag 23-apr 09:30 tot 12:30 uur Rebergen en Lucassen (E1) 

    

maandag 25-apr 17:30 tot 20:00 uur Kok (D1) 

donderdag 28-apr 17:30 tot 20:00 uur Poelman (D1) 

  20:00 tot 22:00 uur Tina/Annemiek Edel 

Bardienstrooster 

Datum Kantine/

Kleedkamers 

Buiten vegen/ledigen 

prullenbakken 

7 april A1 C1 

14 april het 1e C2 

21 april het 2e B1 

28 april het 3e C1 

4/5 mei de midweek C2 

12 mei A1 B1 

19 mei het 1e C1 

26 mei het 2e C2 

Schoonmaakrooster 



Vacatures: 

Kangoeroe klup 

Gift Ladders Kampioenen zaal 

Het veldseizoen is weer begonnen dus begint de kangeroeklup ook weer!!!  
Op de volgende data ’s is er weer kangeroekluptraining: 
 
2 april om 10.00 uur 
9 april om 10.00 uur 
7 mei om 10.00 uur 
21 mei om 10.00 uur 
28 mei om 10.00 uur 
 
We gaan natuurlijk allemaal weer leuke sportieve spelletjes doen, achter de bal aanrennen, tikkertje, schieten enz. Na 
afloop krijgen jullie allemaal een lekker bekertje ranja. 
Ik hoop dat jullie er allemaal net zoveel zin in hebben als ons!!! Tot zaterdag 2 april! 
Zaterdag 2 april ben ik zelf nog aanwezig, daarna nemen Vera & Minke het van mij over. Dit i.v.m. mijn enkeloperatie. 
Ik probeer zoveel mogelijk aanwezig te zijn ter ondersteuning van de dames! 
  
Groetjes Vera, Minke en Ans 

GEZOCHT!!! Commissielid Beheer, Planning Bardiensten!!! 

3 jaar lang heb ik met veel plezier (samen met Jacquelien) de planning gedaan van de kan-

tine.  

Maar na 3 jaar vind ik het tijd voor een andere uitdaging.  

Daarom zoek ik een enthousiast persoon die samen met Jacquelien de bardiensten ver-

zorgd. 

Lijkt je dit wat??? Dan kan je contact opnemen met mij. 

Groeten, 

Graag zou ik Jan-Maarten in het zonnetje willen 

zetten voor zijn Gift aan de B1 en aan Achilles. Aan 

het eind van het zaalseizoen heeft Jan-Maarten 

twee loopladders geschonken aan Achilles en deze 

worden al vol op gebruikt door de teams.  

Deze ladders zullen Aanwezig zijn bij Achilles en te 

gebruiken voor alle team die hiervan gebruik wil-

len maken. 

Vanuit Achilles, Jan-Maarten Bedankt!!! 

Afgelopen zaalseizoen is niet afgesloten zonder 

een vermelding van onze Kampioen!! 

Achilles A1 was dit zaalseizoen te sterk voor zijn 

tegenstanders en kwam als eerste uit de Bus. 

 

Achilles A1 zal op het eindfeest van  Achilles ge-

huldigd worden! 

Gefeliciteerd A1 met jullie top prestatie 



 Van de Technische Commissie 

Veldcompetitie 

De komende weken zal de veldcompetitie weer in alle hevigheid losbarsten. Achilles heeft de eerste be-

langrijke wedstrijd al gewonnen en daarmee kan het zich nu vooral gaan richten op de een plek in de 

bovenste helft van ranglijst.  

Achilles 2 doet volop mee in de strijd om de titel in de reserve 4e klasse. Kan het team na meerdere ja-

ren op dit niveau te hebben gespeeld weer eens kampioen worden?  Met 1 punt achterstand op koplo-

per Olympia is in ieder geval nog alles mogelijk.  

Achilles 3 en de midweek beginnen met een geheel nieuwe korte competitie aan de tweede helft van 

het veldseizoen. 

Zaalseizoen 

Het zaalseizoen zit er weer op en de  eerste competitiewedstrijd op het veld is alweer gespeeld.  

Tijd voor een korte terugblik op de resultaten in de zaalcompetitie. 

Achilles 1 heeft lang mee gedaan om de bovenste plaatsen en heeft een daarmee een goed seizoen 

gedraaid. Uit eindelijk bleken vooral Vlug & Vaardig en Elko net een maatje te groot voor het vlaggen-

schip van de vereniging. Het eerste eindigde als 4e net achter DOSWK.   

Achilles 2 heeft wisselend gepresteerd in de zaal en is in de middenmoot geëindigd. Vooral in het 

middendeel van de competitie werden veel wedstrijden achter elkaar verloren. Aan het eind van het  

seizoen werd dit ruimschoots goedgemaakt met een goede serie wedstrijden om zo op een 4e plaats 

te eindigen. 

Achilles 3 speelde een wisselend seizoen. Goede wedstrijden werden soms toch nipt verloren. Uit-

eindelijk eindigde het derde  als 5e.  

Het midweekteam won veel wedstrijden maar moest in de strijd om de titel haar meerdere erken-

nen in het midweekteam van Elko. 

Trainerscarrousel: Wie is waar trainer/coach volgend seizoen 

AKC        Sven Lenstra     Amicitia     Ruben Burchartz 

Blauw Zwart  Hilco Borger     CKV Achilles   Frank Landkroon 

DOS WK      Patrick Hage     HKC     Alan Burchartz 

Juventa      Michel Zink     Kios’45      Jaap Dam 

NKC’51    Jan Willem Beekhuizen   Rigtersbleek  Rene Stenvers 

SDO        Marco Groothuizen    TOP       Gert Schorn 

Zwart Wit    Rudi Struijk 



Uitspraak van de maand: 

Als je niet kunt winnen, moet je zorgen dat je niet verliest. 

Contact gegevens: 

Koedijk 2     7606 AA Almelo 

0546-816412 

debabbeltjes@ckv-achilles.nl  

www.facebook.com/ckvachilles 

 www.twitter.com/ckvachilles 

 www.ckv-achilles.nl 

Ckvachilles.mutawebshop.nl 
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