
De Babbeltjes 
Maand: februari 

Mijn naam is Jelle Brinks en ik ben 26 jaar oud. Ik woon 

mijn hele leven al met veel plezier in Beerzerveld 

maar ga binnenkort verhuizen naar het kanaaldorpje er-

naast namelijk Marienberg.  Daar bevindt zich ook de 

voetbalvereniging waar ik nu al 18 jaar lid van ben en 

waar mijn interesse voor werken in de sport is ontstaan. 

Inmiddels ben ik alweer 8 jaar doelman van het eerste 

elftal van Marienberg. Een rol die bij me past. Als doel-

man zorg je dat de mensen voor je zo optimaal mogelijk 

functioneren. Coachen, situaties herkennen, ondersteu-

nend aan het team en ingrijpen als het nodig is. Na de 

tijd zoek ik graag de gezelligheid van het verenigingsle-

ven op. Een volle kantine, gezelligheid, saamhorigheid, 

vriendschap. Dat is wat de sportvereniging zo mooi 

maakt en waar sportverenigingen goed in zijn. 

En zo ben ik terecht gekomen bij Sportbedrijf Almelo waar ik nu alweer 1,5 werkzaam ben 

voor het project Actief Betrokken Club. Het versterken van sportverenigingen zowel intern als 

extern met een maatschappelijke focus.  

Op 17 januari heb ik de vuurdoop gehad bij CKV Achilles tijdens de commissie avond. Wat 

opvalt is een prachtige kantine met alles erop en eraan, een enthousiast en jong bestuur met 

een gemeenschappelijke visie en een ontzettend gezellig stel mensen bij elkaar die met zijn al-

len het beste voor hebben met CKV Achilles. Oftewel, snel aan de slag voor deze sympathieke 

korfbalclub met visie. 

Mijn eerste acties zijn: 

- Meedenken/ondersteuning in het beleidsplan 

- Sportimpulsaanvraag Kangoeroe Klup 

- Clinics organiseren voor BSO´s en scholen 

Uiteraard kan ik dit niet allemaal alleen. Zo helpen Tonny en Kevin nu al mee met het organi-

seren van clinics, helemaal geweldig zulke energie! 

Even voorstellen 



Scheidsrechters 
 

 

 

Noordwijk 

Op zaterdag 24 juni wordt het jaarlijkse Beach korfbal toernooi in Noordwijk weer ge-

organiseerd. Een dag heerlijk aan het strand met een lekker potje korfballen en om de 

dag af  te sluiten een BBQ met eindfeest! 

Het Beach korfbal toernooi wordt georganiseerd voor de senioren, A-jeugd, B-jeugd en 

de C-jeugd.  

Wil je vast meer weten over het Beach 

korfbal toernooi? Klik dan hier! 

04-02-17 Achilles (A) A1 Zwaluwen A1 14:15 Nick Wanschers 

04-02-17 Achilles (A) B1 Ons Clubje B1 13:10 Henrieke Pauw 

04-02-17 Achilles (A) B2 NKC'51 B2 12:00 Jonna Capel 

08-02-17 
Achilles (A) 
MW1 

NKC '51 MW2 20:30 
Freek van der 
Wees 

11-02-17 Achilles (A) B1 KIOS '45 B1 16:00 
Merlin Willem-
sen 

11-02-17 Achilles (A) B2 UNI B1 15:00 Stefan Spaan 

11-02-17 Achilles (A) C1 Blauw Zwart C2 14:00 Tijmen Rutering 

11-02-17 Achilles (A) D2 EKC Naas D1 12:00 Jet Spalink 

http://www.beachkorfbal.eu/index.php?f=0


Hallo allemaal, 
 
Inmiddels is het bijna 2 weken geleden dat het bestuur de toekomstplannen heeft gepre-
senteerd. Een leuke uitdaging voor de diverse commissies waar we de komende jaren mee 
aan de slag kunnen. De definitieve invulling zal door de commissies nog moeten uitge-
werkt, maar dan hebben we met elkaar een mooi plan kunnen opstellen voor de toekomst.  
 
Vooruitlopend hierop heeft de Jeugdcommissie besloten om met ouders, spelers en trai-
ners/coaches van de jeugdteams meer contact te willen hebben omtrent deze teams. 
Daarom willen we een paar keer per jaar met iedereen rond de tafel. Tijdens deze gesprek-
ken die, voor of na een training zullen worden georganiseerd, komen de lopende punten 
aan de orde vanuit de Jeugdcommissie, zal er  op de nieuwe beleidsplannen worden in ge-
gaan en horen we natuurlijk graag of er punten zijn waar de Jeugdcommissie aandacht aan 
zou moeten besteden betreffende het team. We starten maandag met de C1 en zullen via 
de teamapps de komende weken de andere teams ook uitnodigen om met ons rond de ta-
fel te gaan. 
 
De komende weken zal er door Sporting Foto Nederland foto’s gemaakt worden van de 
spelers en uiteraard een teamfoto. Deze zal via de trainers worden uitgedeeld en kan ie-
dereen vrijblijvend beslissen of hij/zij deze foto’s wil houden. De kosten voor dit album be-
dragen € 11,95. Er zal bij het album een duidelijke instructie zitten wat te doen als je de fo-
to’s wilt houden en hoe je ze terug kunt sturen als je ze niet wilt houden. 
 
Van 4-12 maart is er weer de landelijke actie: Week van het Sportplezier. 
Hier willen we in elk geval met de E- en D-jeugd iets leuks mee gaan doen. Het ligt dan ook 
in de bedoeling om op donderdag 9 maart een vriendjes- en vriendinnetjestraining te orga-
niseren. We zouden het leuk vinden als alle kinderen een vriendje of vriendinnetje mee 
neemt naar de training. Meer als één mag natuurlijk ook. Binnenkort zullen we hiervoor 
flyers uitdelen die je ook aan je vriendjes of vriendinnetjes kunt meegeven. 
 
De zaalcompetitie schiet aardig op en binnenkort zullen we jullie informeren over de voor-
jaarsveldcompetitie. Op dit moment is de KNKV nog druk bezig met de diverse indelingen 
en kunnen we jullie dus nog niet vertellen hoe of wat.  
Wel zijn we inmiddels druk met het bedenken van een leuke start voor aanvang van deze 
competitie. We zijn voornemens om met diverse commissies, net als vorig jaar, een leuke 
dag te organiseren. Meer informatie hierover volgt binnenkort. 
 
Groetjes 
 
Tonny Woolderink 

Van de jeugdcommissie 



Wedstrijdverslagen 

Het eerste: 

De derby, Blauw-zwart uit. Een wedstrijd met een extra lading voor zowel spelers als het publiek. Zoals 

verwacht ging het er hard aan toe. Er werden veel overtredingen gemaakt en Achilles en Blauw-zwart 

gaven elkaar geen ruimte. 

De stand ging gelijk op. Achilles nam vaak de voorsprong maar Blauw-zwart scoorde gemakkelijk mee 

en Achilles kon geen afstand van de Wierdenaren nemen. Zodoende gingen de spelers de rust in met 

een kleine voorsprong van 10-11. 

Na de rust was het spelbeeld niet anders. Er werden veel overtredingen gemaakt en er werden veel 

strafworpen en vrijeballen gegeven. Hieruit was vooral Blauw-zwart erg zuiver. 

Mede door de vele vrijeballen nam Blauw-zwart langzaam afstand. Eindstand: 21-16. 

Volgende week wordt er thuis gestreden tegen Arena 1 om 16.40 uur! 

 

 

Het tweede: 

Na de verlies partijen tegen Kesteren (8-15) en DOS-WK (11-14) was het vandaag er op of er onder voor 

Achilles 2. Door de verlies partijen zakte het tweede naar de derde plek en zijn er punten nodig om 

mee te blijven doen voor de tweede plek. 

Ook het tweede ging de derby aan tegen Blauwzwart uit. Achilles 2 kwam moeilijk tot scoren en ging 

gedurende de eerste helft gelijk op. Ruststand: 6-7 voor. Gedurende de tweede helft bleef het kleine 

verschil staan.  

In de laatste paar minuten werd de voorsprong verdubbeld naar 2 punten voor. En begon het uitspelen 

van de wedstrijd. Helaas kregen ze 

nog één doelpunt tegen waardoor de 

spanning verder opliep. Gelukkig 

werd er kort na het doelpunt afgeflo-

ten en nam Achilles 2 de punten mee 

naar Almelo. 

Volgende week staat er een wedstrijd 

tegen Arena 2 op de planning. Begin-

tijd : 15.30 uur! 



Toernooi akc 

Uitspraak van de maand: 
Fouten zijn kansen om iets te leren! 

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 

Deze maand in de  
 

Jantje Beton 
 

Het is bijna weer zover! We hebben als vereniging weer de mogelijkheid gekregen om geld in te za-

melen door de actie Jantje Beton. Van het geld dat we inzamelen is 50% voor CKV-Achilles en 

50% voor de projecten van Jantje Beton. 

 

In de 2 weken van 13 februari tot en met 25 februari mogen we weer met elkaar collecteren! 

Van het geld dat we inzamelen is 50% voor CKV-Achilles en 50% voor de projecten van Jantje Be-

ton. Begin februari volgt er meer informatie over het hoe en wat. 

 

Wil je nu avast meer weten over deze stichting : www.jantjebeton.nl. 

Voor vragen kun je contact opnemen met Diny Winters. 

mailto:debabbeltjes@ckv-achilles.nl
http://www.facebook.com/ckvachilles
http://www.facebook.com/ckvachilles
http://www.twitter.com/ckvachilles
http://www.twitter.com/ckvachilles
http://www.ckv-achilles.nl
http://www.twitter.com/ckvachilles
http://www.ckv-achilles.nl/
http://www.jantjebeton.nl

