
De Babbeltjes 
Maand: januari 

De babbeltjes commissie wenst jullie allen een gelukkig, gezond en 
sportief 2017! 

 

Ook dit jaar gaan wij proberen jullie op een leuke manier alle  

informatie te bezorgen.  

Maandelijks wordt er een nieuwe uitgave van “de Babbeltjes”  

Verstuurd, en dagelijks nieuwe berichten op de site en facebook. 

 

Om deze informatie te verzamelen kunnen we jullie hulp goed  

gebruiken. 

Is er wat moois gebeurt? Gewonnen met een wedstrijd of een andere 
leuke korfbal activiteit?  

 

Laat het ons weten via: 

Mail: babbeltjes@ckv-achilles.nl 

Woordje van de makers: 

mailto:babbeltjes@ckv-achilles.nl


Van de bestuurstafel: 
Van de Bestuurstafel 

 

Achilles scoort met plezier in 2017.  

Een mooie en toepasselijke slogan om het nieuwe jaar mee te beginnen. Aan het begin van het nieuwe 

jaar is er veel goed nieuws te vertellen in deze eerste ‘Van de Bestuurstafel’ van 2017.  Een schenking van 

de Kroon-Oil foundation, de toewijzing van de organisatie van Provinciale schoolkorfbal-

kampioenschappen, Achilles is een Actief Betrokken Club en nog veel meer.  De vereniging is volop in be-

weging en de successen die we nu behalen hebben we met elkaar verdient door tijd en energie in de club 

te steken.  Het komende jaar zetten we er opnieuw de schouders onder. De nieuwe plannen zorgen ervoor 

dat iedereen weet welke richting we op gaan. We bundelen onze krachten en gaan op alle fronten groeien. 

Als bestuur zijn wij er van overtuigd van het succes dat we gaan halen! 

 

We gaan groeien in onze organisatie 

Groeien in kwaliteit van de opleiding van onze spelers 

Groeien in aantallen leden 

Groeien in betrokkenheid en nog veel meer 

 

Het bestuur wenst iedereen het allerbeste voor 2017.  

 

PRESENTATIE BELEIDSPLAN ACHILLES SCOORT MET PLEZIER 

Achilles scoort met plezier, dat is de slogan van het beleidsplan. De contouren van het plan zijn geschetst 

en samen met het bestuur is het plan zover uitgewerkt dat het nu gepresenteerd gaat worden aan de 

commissies.  De presentatie van de plannen is op 17 januari 2017 om 20:15 uur in het clubgebouw.  Be-

halve de commissies zijn ook alle leden en belangstellenden van harte welkom.  

 

ACHILLES START ALS ACTIEF BETROKKEN CLUB 

Met ingang van 1 januari 2017 mag Achilles zich officieel Actief Betrokken Club noemen. Het sportbedrijf 

Almelo heeft Jelle Brinks als ABC functionaris aan ons voorgesteld en een eerste kennismaking heeft al 

plaatsgevonden. De komende periode gaat het bestuur samen met Jelle in gesprek om de afspraken te 

maken over de precieze invulling van zijn rol. 

 

SUCCESSEN UIT ACTIES 

Grote clubactie, Kerststollen en Oliebollen. Met al deze acties is de afgelopen maanden meer dan  1200 

euro opgehaald voor de vereniging. Een mooi resultaat waar door veel leden hard voor gewerkt is.  

Zo is op 31 december het jaar afgesloten met een gezellige oliebollendag. Voor de eerste keer in deze 

vorm georganiseerd en het blijkt een schot in de roos. De hele dag was het een gezellig komen en gaan 

van leden en werden er ondertussen heel wat oliebollen en appelbeignets verkocht! Duidelijk is 

dat zowel de oliebollen als de kerststollenactie de potentie hebben om een traditie te worden. 

 

Jantje Beton en de sponsorloop zijn de acties die begin 2017 op het programma staan. Ook hier gaan we 

aan de slag om een zo hoog mogelijke opbrengst te halen. Voor alles geldt dat aandacht en de kracht van 

herhaling van groot belang is om het tot een succes te maken.  

 

PINNEN JA GRAAG 

Na een aantal succesvolle proeven kan er sinds december 2016 definitief gepind worden. Er is een pinap-

paraat aangeschaft waarmee ook contactloos kan worden betaald met de bankpas.  

 

 



ACHILLES WORDT ROOKVRIJ 

Met ingang van de start van het veldseizoen in maart 2017 mag er niet meer gerookt worden op het ter-

ras en rondom de sportvelden. Er zal een rookplek worden gecreëerd die zoveel als mogelijk onttrokken 

wordt aan het oog van met name de jeugdleden. Wij hebben van de hartstichting het fanpakket met pro-

motiemateriaal ontvangen.  

 

GIFT KROON OIL FOUNDATION 

Er is meer goed nieuws te melden. Het bestuur heeft een verzoek ingediend bij de Kroon-Oil foundation 

voor een bijdrage aan een speeltoestel. Vlak voor de kerst heeft Kroon-Oil laten weten graag een bijdrage 

te leveren. De verouderde speeltoestellen worden binnenkort vervangen door een gloednieuw toestel voor 

de jongste jeugd. Hier zijn wij natuurlijk superblij mee! 

 

 

 

ACHILLES ORGANISEERT HET PROVINCIAAL SCHOOLKORFBALKAMPIOENSCHAP 

Het is een jaarlijks terugkerend evenement bij onze vereniging, het schoolkorfbaltoernooi. Dit seizoen 

volgt er nog een mooi toetje op dit evenement, de provinciale kampioenschappen! Dit event is aan ons 

toegewezen. Op 10 juni ontvangen wij alle plaatselijke kampioenen uit onze provincie en wordt er op on-

ze velden gestreden om de Overijsselse eer.   

De Almelose kampioenen van dit jaar zijn De Huve 1 (gr 7-8)  & De Compaan 1 (gr 5- 6). 

 

GRATIS WIFI 

Het bestuur heeft besloten om met ingang van de tweede helft van het veld het WIFI netwerk 

vrij toegankelijk te maken voor al onze leden en bezoekers van ons complex. De benodigde 

codes zullen bij aanvang van het veldseizoen bekend worden gemaakt. 

 

NIEUWJAARSRECEPTIE 

Op vrijdagavond 6 januari om 19:30 is de nieuwjaarsreceptie 

Het jaar 2017 beloofd een mooi jaar voor CKV Achilles te worden. Een jaar waarin we aan de slag gaan 

met het verwezenlijken van onze ambities. Een jaar waarin we als vereniging een nieuwe afslag nemen en 

waar veel werk verzet zal worden en waar alles in het teken zal staan van:  

 

Groei / Betrokkenheid / Prestaties / Plezier / Verandering  

 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie wordt er een tipje van de sluier opgelicht over de richting en de plannen.  

Wij zien je graag op vrijdagavond 6 januari vanaf 19:15 uur in het clubgebouw.  

 

Een sportieve groet van het bestuur 



Scheidsrechterscursus 

Scheidsrechters: 

07-01-17 Achilles (A) 3 TOP (V) 3 13:05 Hugo Kievits  

07-01-17 Achilles (A) A1 EKC Nääs A1 14:15 Tim Buursema  

07-01-17 Achilles (A) E1 TOP (V) E1 12:00 Vera Kroeze Selectie 

11-01-17 Achilles (A) MW1 NKC '51 MW1 20:30 Berjan Nijzink  

14-01-17 Achilles (A) A1 Duko A1 13:00 Diny Winters  

14-01-17 Achilles (A) E1 Centrum E2 14:10 Damian Gahler Selectie 

14-01-17 Achilles (A) E2 Juventa E4 14:10 Julia Weghorst Selectie 

18-01-17 Achilles (A) MW1 Groen Zwart MW1 20:30 Herwin Nijzink  

21-01-17 Achilles (A) B1 AKC (Al) B1 17:00 Roelf Haverkamp  

21-01-17 Achilles (A) C1 Juventa C3 16:00 Laura Smit  

21-01-17 Achilles (A) D2 Top D2 15:00 Inge Gorel  

28-01-17 Achilles (A) 3 
Wit-Blauw/Green Or-
ganics 4 

16:05 Gijs Rutering  

28-01-17 Achilles (A) B2 Phenix B1 15:00 Koen Rekers  

28-01-17 Achilles (A) D2 Centrum D1 13:00 Rik Mekkelholt  

28-01-17 Achilles (A) E1 Groen Zwart E1 12:00 Bart Smit  

28-01-17 Achilles (A) E2 Groen Zwart E2 12:00 Annemiek ten Harkel  

Op 24 Januari 2017 om 19.30 uur gaan wij weer verder met de volgende scheidsrechterscursus. Dit 

maal staat de scheidsrechters cursus in het teken van het spelregelbewijs! 

De avond zal beginnen met een algemeen praatje om de spelregels weer wat op te frissen. Daarna 

zal er in kleine groepen de mogelijkheid zijn om de toets te maken in het clubhuis!  

Wilt u ook deelnemen aan de scheidsrechters cursus? Dat kan! Mail dan even naar :  

Kevinwanschers94@gmail.com. 

Wij hopen zoveel mogelijk deelnemers op 24 januari te zien! 

Groeten de jeugdcommissie 

 

mailto:Kevinwanschers94@gmail.com


Van de jeugdcommissie 
Inmiddels zitten de feestdagen er al weer op en is het jaar 2017 alweer begonnen. We willen ieder-

een dan ook een gezond en sportief 2017 wensen. 

Dit houdt ook in dat de eerste helft van het zaalseizoen er alweer op zit. Ons B1 en E1 staan op dit 

moment op de 1e plaats en we hopen dat ze dit tot het einde van de competitie kunnen volhouden. 

De andere teams staan bijna allemaal in de middenmoot en voor hen is er nog van alles mogelijk! 

We hopen dan ook dat ze nog wat plaatsjes zullen stijgen. 

 

Een speciale vermelding voor ons D1, die in deze zaalcompetitie hoofdklasse spelen en hiervoor be-

hoorlijke afstanden moeten overbruggen. Op dit moment hebben zij helaas nog geen wedstrijd 

kunnen winnen, maar we zien dat jullie heel snel en veel leren en dat er de tweede helft van de 

competitie mogelijkheden moeten zijn om ook wat punten bij elkaar te sprokkelen. Mooi om te zien 

dat jullie positief blijven en met plezier blijven korfballen. 

 

Plezier in korfbal. Dat is natuurlijk voor alle teams erg belangrijk. We merken echter steeds vaker 

dat er nogal eens wat gemopper is binnen de teams. Iets wat natuurlijk niet zou moeten! We hopen 

dan ook dat de 2e helft van het zaalseizoen iedereen elkaar met respect behandeld waardoor ieder-

een plezier heeft om in zijn/haar team te trainen en korfballen. 

We zien dan ook met vertrouwen het beleidsplan tegemoet wat op 17 januari door het bestuur ge-

presenteerd zal worden. We weten haast wel zeker dat we hier met elkaar een goede leidraad aan 

hebben om met vertrouwen de toekomst tegemoet te gaan. 

 

Als laatste wil ik nog even de verschillende activiteiten en acties benoemen die binnen Achilles wor-

den georganiseerd. Veel vrijwilligers zijn daar ontzettend druk mee en het is dan ook erg jammer 

om te moeten horen dat er activiteiten niet doorgaan omdat er te weinig opgaven zijn.  

Ondanks de tegenvallende verkoop van het aantal kerststollen hebben we hier toch nog wat aan 

kunnen verdienen. Ook de oliebollenactie en de Grote Clubactie hebben ervoor gezorgd dat we weer 

wat leuke activiteiten kunnen organiseren. 

Ik kan dan ook alleen maar zeggen: bezoek de activiteiten die georganiseerd worden! Naast korfbal 

zijn dit vaak de dingen waar je elkaar op een andere manier leert kennen.  

En wat betreft de akties: mocht er weer eens een aktie worden gehouden probeer dan allemaal, se-

nioren en jeugd, zoveel mogelijk geld binnen te halen voor Achilles. We hebben het als vereniging 

nodig! 

 

Rest mij nog om iedereeneen fijne 2e helft van het zaalseizoen te wensen. 

 

 

Namens de jeugdcommissie 

Tonny Woolderink 



De afgelopen weken hebben Tom, Merlin, Gerben en ik (Geanne) de cursus themagericht trainen en coachen gevolgd. Deze cur-
sus bestond uit 3 avonden. 

We hebben aan het begin van de cursus op moeten schrijven wat we lastig vonden tijdens het geven van training aan onze doel-
groep. 

Na aanleiding van deze casus hebben we dit verder uitgewerkt aan de hand van de 5 bouwstenen     

1 Rol van de trainer: wat voor soort trainer ben je, wat straal je uit bedoeld of onbedoeld, hoe geef je je training, heb je een ver-
trouwensband met de groep. 

2 Kennis van de doelgroep: wat weet je van jou groep af , in welke ontwikkelingsfase zit jou doelgroep,  wat voor doelen hebben 
ze. Als je dit allemaal weet wordt het makkelijker te begrijpen hoe jou groep functioneert ,wat ze beweegt, wat ze interesseert, 
waar ze gevoelig voor zijn en welke aanpak averechts werkt. 

3 Plezier: hoe zorg je ervoor dat jou groep met plezier traint. Wat zorgt ervoor dat ze plezier hebben en hoe creëer je plezier in 
je training en in je oefeningen. Want plezier is vaak een van de belangrijkste voorwaarden voor de training samen met het veilig 
voelen in de groep . 

4 Betrokkenheid: hoe zorg je ervoor dat iedereen betrokken is, hoe vergoot je het gevoel van betrokken zijn, ergens bij te ho-
ren , hoeveel moeite wil iemand ergens voor doen.  Want als je betrokken voelt bij iets vergroot dit vaak de motivatie. 

5 Zelf ontdekkend leren: hoe zorg je ervoor dat jou groep zelf  gaat zoeken naar een oplossing t.a.v een wedstrijd situatie, want 
als het team dit zelf ontdekt wordt er vaak zelf nagedacht en wordt het eerder toegepast. Dit kun je bij de training al toepassen 
door open oefeningen te bedenken en de groep hier zelf mee aan de slag te laten gaan. Vaak komen de oplossingen en /of op-
merkingen vanzelf  vanuit de groep omdat dit nu zelf ervaren wordt. 

We hebben de bouwstenen in de 3 avonden gezamenlijk uitgewerkt en ook zelf ervaren , wat zorgt nu voor plezier in een oefe-
ning, wat is nu zelf ontdekkend leren en welke vragen stel ik de groep na die tijd. 

We hebben leuke oefeningen gedaan , van trefbal, dansen , boksen, circuitje,  elke keer met iets van de bovenste bouwstenen 
erin verwerkt. 

De cursus heb ik als zeer leerzaam ervaren en zie nu wel in dat er meer bij komt kijken dan alleen een training voorbereiden. De 

zaken eromheen zoals aan wie geef ik training, hoe geef ik mijn training en hoe zorg ik ervoor dat iedereen betrokken en en-

thousiast is vaak nog wel belangrijker zijn. Ik heb een hoop geleerd en ga dit zeker toepassen. 

Cursus themagericht trainen en coachen: 

 



1e thuiswedstrijden 2017: 
 2017 is nog maar net begonnen en de eerste wedstrijden zijn weer aanstaande. Komende zaterdag 

wordt er door het eerste en het tweede de strijd aangebonden met Rood-Wit uit Wesep. 

Achilles 1 staat momenteel op de 5e plek en speelt tegen Rood Wit 1 die op dit moment een 2e 

plek invullen in de ranglijst. Echter staat het erg dicht op elkaar Rood-Wit staat maar 2 punten boven 

ons en door winst kunnen we op gelijke hoogte komen! 

Achilles 2 staat momenteel gedeelt tweede met Blauw Zwart 2. De tegenstander van komende za-

terdag Rood-Wit 2 staat op dit moment op een 4e plek met 1 punt minder. Ook dit betekend een 

zware wedstrijd waarbij het gaat om de tweede plek! 

 

Twee ontzettend spannende wedstrijden op een rij! De spelers van Achilles 1 en 2 kunnen de de sup-

port goed gebruiken! Achilles 2 begint om 15.30 in de sluiskade gevolgd door Achilles 1 om 16.40! 

Graag tot dan! 

Quizavond: 
Het is weer zover! De eerste quizavond van 2017 komt er weer aan! Op vrijdag 3 februari is er een 

quizavond georganiseerd! Het wordt dit maal een speciale quiz. De winnaars van de vorige editie 

zullen verantwoordelijk zijn voor het organiseren van de quiz avond.  

Dit betekend dat de ACA-leden meedoen als team! Denk jij dat je ons kan verslaan? Kom dan ook op 

3 februari. In loop begint om 19.30 uur en we beginnen om 20.00 uur. Aanmelden kan via www.ckv-

achilles.nl/activiteiten of via het facebook evenement. 

Kosten zijn €5,- p.p. 

Graag tot dan. Groeten de ACA 

http://www.ckv-achilles.nl/activiteiten
http://www.ckv-achilles.nl/activiteiten
https://www.facebook.com/ckvachilles/?fref=ts


Toernooi akc 

Uitspraak van de maand: 
We stoppen niet met spelen omdat we ouder worden; we worden ouder omdat we  

stoppen met spelen  -omdenken- 

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  
 

Beleidsplan: Achilles scoort met plezier  

Het afgelopen half jaar is vaak gesproken over de toekomstplannen van vereniging. Dinsdag 17 januari worden de plan-

nen gepresenteerd aan commissies zodat zij input kunnen leveren aan de plannen. Als bestuur vinden wij het belangrijk 

dat zo veel mogelijk leden op de hoogte zijn van de plannen en daarom zijn alle leden en ouders van leden van harte 

welkom deze avond. 

 

Datum:  17 januari 2017 

Tijd:  20:15 uur 

Locatie: Clubgebouw 

 

Wij kijken uit naar deze avond waarin we als vereniging een volgende stap 

richting een mooie toekomst zetten!  

Tot 17 januari! 
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