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Van de bestuurstafel 

Het is alweer herfst, het eerste deel van de competitie loopt richting het einde en de zaal komt in zicht. Na de zomer zijn er een 
aantal positieve ontwikkelingen geweest voor de vereniging. Zo is Achilles Fit en More succesvol gestart, is het scorebord ge-
plaatst en hebben we veel positieve aandacht weten te generen tijdens het schoolkorfbaltoernooi. Goede ontwikkelingen en de 
komende tijd zit er nog meer in het vat. De projectgroep van de kangoeroeklup is van start gegaan, het speeltoestel ligt klaar en 
zal binnenkort geplaatst kunnen worden, het jeugdkamp komt er weer aan en de veteranendag staat op het programma! Veel 
goed nieuws dus.  
 

Vrijwilligers 
Er zijn ook zaken die aandacht vragen. Daarbij denken wij met name aan de vrijwilligers en de wijze waarop we alle taken/
klussen organiseren. Dit organiseren vergt veel tijd en het lukt ons tot dusverre niet om alle werkzaamheden goed en structureel 
uit te voeren. Als bestuur hebben wij besloten mee te doen met een module ‘meer vrijwilligers in korte tijd’. Hiermee brengen 
wij goed in beeld welke taken er liggen en tegelijkertijd waar de knelpunten zijn.  Tevens zit er een wervingscomponent in de 
module. We hopen er snel de vruchten van te plukken. Tegelijkertijd zijn we bezig het ontwikkelen van een visie op het vrijwil-
ligersbeleid. Zodra er meer over te vertellen is dan laten wij dat natuurlijk weten. 
 

Privatisering sportvelden 
Vlak voor de zomervakantie heeft de gemeente alle buitensportverenigingen uitgenodigd en ons geïnformeerd over de laatste 
stand van zaken en de ideeën van de gemeente in het kader van de privatisering van de sportvelden. Er is nog veel onduidelijk 
en er zijn nog veel vragen over het hoe en wat. Wij hebben als bestuur nog te weinig informatie om te kunnen oordelen wat 
goed is voor onze vereniging. Begin oktober hebben wij als bestuur een afspraak met de projectleider van de gemeente en ho-
pen dan weer wat wijzer te worden. We houden jullie op de hoogte. 
 

Passend Korfbal 
Kort voor zomer hebben we jullie laten weten dat er in september gestart zou worden met Passend Korfbal. September starten 
was behoorlijk ambitieus en toen bleek dat een van de initiatiefnemers  Diny eind september aan haar enkel geopereerd zou 
worden is besloten de start van dit initiatief uit te stellen tot maart 2018.  
 

Toegang complex 
We zijn met gemeente en de woningstichting Beter Wonen in gesprek om de toegang van ons complex te verplaatsen naar de 
Jan Vermeerstraat. Dit zou op veel fronten een verbetering zijn. Zowel qua veiligheid, voor het toezicht, voor het parkeren 
maar ook voor het aangezicht en de allure van het complex. Tot nu toe verlopen de gesprekken positief en we hebben goede 
hoop dat het gaat lukken. 
 
Rest ons niets meer dan iedereen veel plezier en succes te wensen 



Actief betrokken club update 
Vanaf februari dit jaar is CKV Achilles in samenwerking met Sportbedrijf Almelo een Actief Betrokken Club. Daarmee zet 

de korfbalvereniging in op nieuwe vormen van publiek-private samenwerking, een bredere scoop op de mogelijkheden 

van korfbalaanbod en het openstellen van de accommodatie voor nieuwe doelgroepen. Dit alles met het doel een bre-

dere maatschappelijke rol te vervullen in de gemeente. Vanaf februari zijn er een aantal successen geboekt en zijn er 

projecten opgestart die nu lopen. In de Actief Betrokken Club Update houden we jullie op de hoogte van deze ontwikke-

lingen. 

ABC Schoonmaak 

Vanaf mei 2017 worden er mensen met een arbeidsuitkering ingezet voor vrijwilligerstaken bij CKV Achilles. Dit doen we 

in samenwerking met Oranje Nassau die een groep van 15 uitkeringsgerechtigden begeleidt. We hebben met Oranje 

Nassau afgesproken dat er elke dinsdag minstens twee mensen uitgeleend worden aan CKV Achilles om de schoonmaak 

van kantine, kleedkamers en velden te verzorgen.  

Achilles Fit&More 

Afgelopen augustus is Achilles gestart met een nieuw en verbredend sportaanbod voor een bestaande en nieuwe doel-

groep genaamd Achilles Fit&More. Sportbedrijf Almelo en de afdeling social marketing dragen hun steentje bij in de op-

maak van de flyers en benutten hun social media netwerk om Achilles Fit&More breder uit te dragen in de gemeente.  

KangoeroeKlup Sportimpuls 

De sportimpulsaanvraag voor de KangoeroeKlup van CKV Achilles is gehonoreerd. Dat betekent dat er een mooi bedrag 

op de plank ligt om de jongste jeugd in Almelo kennis te laten maken met KangoeroeKlup bij CKV Achilles. De organisa-

tie van het geheel wordt gecoordineerd door de medewerker Actief Betrokken Club van CKV Achilles. Inmiddels is er een 

werkgroep KangoeroeKlup opgericht en is er een start gemaakt met de voorbereidingsfase van de KangoeroeKlup.  

Passend Korfbal 

In samenwerking met de medewerker Actief Betrokken Club bij CKV Achilles zijn er mooie stappen gezet in een nieuw 

aanbod van de korfbalvereniging namelijk Passend Korfbal. Diny en Natasja hebben beide hun visie uitgesproken om, 

juist voor de kinderen die het moeilijk vinden om in het reguliere verenigingsaanbod mee te komen, een aanbod te 

doen en ze te laten genieten van de sport en het verenigingsleven. De droom is passen sportaanbod voor ieder kind, 

een prachtige droom waar we de komende tijd mee aan de slag gaan. 

Methode Meer Vrijwilligers In Korte Tijd 

Er gebeurt zoals u ziet van alles bij CKV Achilles. Mooie nieuwe projecten 

waar de vrijwilligers van de vereniging hun ziel in zaligheid in leggen. En bij 

zulke mooie projecten komt er van alles kijken. Bij Meer Vrijwilliger In Korte 

Tijd gaan we bezig met het in kaart brengen van het huidige vrijwilligersbe-

stand en er zal een leuke campagne bedacht worden om het vrijwilligerswerk onder de aandacht te brengen. De Mede-

werker Actief Betrokken Club zal hierin de begeleiding tijdens het traject oppakken.  

 

Dat was de Actief Betrokken Club Update. We houden u op de hoogte! 

Met vriendelijke groet, 

Jelle Brinks 

Medewerker Actief Betrokken Club 

Sportbedrijf Almelo  



Hola Amigos, 

 

Over een paar weken is het weer zover, het jeugdkamp van CKV Achilles. 
Vanaf 23 oktober zullen we 3 nachten verblijven bij “de Bovenberg” te Markelo. 

De keuken zal weer worden bezet door onze vaste kookmoeders die speciaal voor dit Mexicaanse 

kamp een workshop hebben gevolgd. 
Binnenkort zullen jullie allemaal een uitnodiging van ons ontvangen om je in te schrijven voor het 

kamp. Dus waar wacht je op, pak je sombrero en kijk wie van jouw team ook gezellig mee gaat om 

er een paar mooie dagen van te maken. 
Heb je vragen over het kamp? Stuur dan een mailtje naar: kamp@ckv-achilles.nl  

 

Groetjes van de kampleiding en de kookmoeders 

Kamp 

Veteranendag 
De geslaagde 1e editie van vorig jaar smaakt voor de veteranen naar meer en dus komen de veteranen 

zaterdag 7 oktober weer bij elkaar voor een nieuwe editie van VETERANENDAG. 

Net als vorig jaar staat ‘elkaar ontmoeten en bijpraten’ centraal. Vanaf 14:00 uur verzamelen oudge-

dienden van CKV Achilles zich op het sportcomplex aan de Koedijk 2. 

CKV Achilles nodigt oud-leden, oudere leden of andere geïnteresseerden van harte uit om langs te ko-

men. Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen oud teamgenoten elkaar ontmoeten en 

verhalen van vroeger met elkaar delen. Ondertussen wordt er als vanouds gekorfbald, de selectieteams 

van Achilles spelen tegen Tiel ’72 1 en 2. 

Veteranendag is er voor alle oudere (oud) leden. Ken je iemand die vroeger lid is geweest? Nodig hem 

of haar uit om deze dag langs te komen bij CKV Achilles. 



Fluitschema 

Schoonmaakrooster 

4-okt 20:00 Achilles (A) MW1 Zwart Wit MW1 Nijzink, B (Berjan) 

7-okt 15:30 Achilles (A) 1 Tiel '72 1 F (Frans) Vermeulen 

7-okt 14:00 Achilles (A) 2 Tiel '72 2  

7-okt 12:30 Achilles (A) A1 TOP (V) A1 Buursema, T. (Tim) 

7-okt 11:00 Achilles (A) A2 EKC NÌ_Ì_s A1 Reinerink, A.R.C. (Anne-Meike) 
7-okt 12:30 Achilles (A) B1 Centrum B1 Bijker, F (Floris) 
7-okt 11:00 Achilles (A) E1 NKC '51 E1 Baaren, J. (Jitse) van 

7-okt 11:00 Achilles (A) E2 SDO (W) E2 Kroeze, V.M. (Vera) 

14-okt 12:30 Achilles (A) A1 NKC '51 A2 Valk, A. (Alex) 

14-okt 11:00 Achilles (A) A2 Blauw Zwart A1 Rutering, T (Tijmen) 

14-okt 11:00 Achilles (A) E1 HKC (He) E1 Westerhuis, M (Milou) 

14-okt 11:00 Achilles (A) E2 EKC NÌ_Ì_s E2 Hoeven, M. (Maureen) van den 

21-okt 10:00 Achilles (A) B1 Juventa B3 Kieft, M (Marlies) 

Week   Schoonmaak prullenbakken / terrein 

week 38 18 t/m 22 sept Achilles 2 D1 

week 39 25 t/m 29 sept Achilles MW 1 C1 

week 40 2 t/m 6 okt Achilles 3 B1 

week 41 9 t/m 13 okt Achilles 1 D1 

week 42 16 t/m 20 okt Achilles A1/A2 C1 

Donderdag 05-okt 17:30 tot 20:00 L. Spalink 

  20:00 tot 22:00  

Zaterdag 07-okt 10:30 tot 14:00 A. ten Harkel, D. Winters-Oostelaar 

  14:00 tot 17:30 R. ten Dam, M. Metz 

Maandag 09-okt 17:30 tot 20:00 M. Dijkstra 

Donderdag 12-okt 17:30 tot 20:00 M. Gaviamo 

Zaterdag 14-okt 09:30 tot 13:00 N. Poelman, H. Drees 

Maandag 16-okt 17:30 tot 20:00 E. Rutering 

Donderdag 19-okt 17:30 tot 20:00 M. Remy 

  20:00 tot 22:00 J. Laarhuis 

Zaterdag 21-okt 09:30 tot 12:00 H. Kievits, M. Zomer 

Bardienst 



Even voorstellen: 
Goedendag,  

Hier een kleine introductie van Evert Bos, sinds dit seizoen scheidsrechter voor Achilles. Ik 
ben getrouwd met Gaby en vader van 4 kids Ik ben op m'n 15de begonnen met korfballen, 
toen nog met drie vakken. Het toenmalige Kameo uit Groenekan en later bij Biko uit Biltho-
ven. Inmiddels zijn deze verenigingen beter bekend als Nova. Fluit inmiddels nu voor het 
27ste seizoen. Heb ook  een 7 seizoenen als assistent scheidsrechter langs de lijnen gelo-
pen waardoor ik ook hoofd en ereklasse teams heb gevlagd. Nu inmiddels sinds vijf jaar in-
woner van Almelo, hiervoor woonden we 
in Sliedrecht, waar ik woon op het Kollen-
veld. Als verkeersregelaar sta  ik regelma-
tig op de wegen in Nederland. Mochten 
er meer vragen zijn kan je me aanschie-
ten. 

Deze maand in de   
 

Grote Clubactie 

De grote club actie is zoals jullie weten in volle gang. Don-

derdag en zaterdag zijn Diny en Annemiek in het clubhuis 

aanwezig, zodat je het eerste boekje kunt inleveren. Dit mag 

natuurlijk ook altijd bij je trainer. We hebben ook extra boek-

jes voor kinderen die al een boekje vol hebben. Uiteraard zet-

ten we de top verkopers weer in het zonnetje met een super 

gaaf prijzenpakket! Zaterdag worden er ook losse loten ver-

kocht aan de bar. Dus kom gezellig langs bij Diny en Anne-

miek en koop je lot en steun Achilles!! 



Sportmarkt 

Vorige week zondag 24 september stond ook Achilles weer op de jaarlijkse sportmarkt. Het Sportbedrijf geeft alle 

verenigingen de mogelijkheid om je als vereniging te promoten midden in de stad. Naast de sportmarkt werd ook de 

Almelo Allee gelopen dat zorgde voor extra mensen in de stad. 

 

Door de hulpen van onze vrijwilligers Lara Groothuis, Merel 

Reuvekamp, Bas Metz, Romy ten Dam en Daan Metz hebben 

wij er een super dag van gemaakt en veel kinderen (en ouderen) 

kennis laten maken met onze vereniging. 

Er hebben zelfs al enkele belangstellende mee gedaan met ver-

schillende jeugd trainingen! 

Schoolkorfbal toernooi 

Afgelopen week werd er door de verschillende scholen gestreden om de titel “Almeloos Schoolkorfbal kampioen”! 

Op maandag avond werden de voorrondes bij onze buren AKC gespeeld. Dezelfde voorrondes werden bij ons op 

dinsdag avond gehouden. 

Tijdens onze voorrondes gingen 10 groep 7 teams en 12 groep 5/6 teams de strijd met elkaar aan voor een plek in de 

finaleronde van woensdag 27 september. 

Na twee leuke, sportieve avonden zijn er twee kampioenen uit gekomen. Bij de groepen 5/6 ging de Weier 3 met de 

beker aan de haal terwijl dat bij groep 7/8 gedaan werd door de Mare 4! 

Wij wensen beide teams ontzettend veel succes bij de provinciale schoolkorfbal kampioenschappen! 

Tevens willen wij al onze vrijwilligers bedanken. Zonder jullie inzet waren deze twee top dagen niet mogelijk. 

Tonny, Gijs, Andre, Jacquelien, Merel, Marieke, Merlin, Bas, Lara, Britt, Evert, Daan, Remco, Vera, Marlies, 

Maaike, Alex, Sven, Kevin, 

Tijmen, Sander, Maureen, 

en iedereen die geholpen 

heeft ontzettend bedankt! 



Voortgang selectie 

Het veldseizoen is goed en wel onderweg en er zijn al 5 wedstrijden gestreden. Maar hoe doen wij het als Achilles? 

Ons eerste begon de eerste wedstrijd met een overtuigende overwinning op Midlandia (20-14). Na deze goede start 

ging het allemaal wat stroever. Er werd met 19-10 verloren van Regio en Devinco. Na deze nederlagen werd het 

goede spel weer opgepakt en werd er gewonnen van de Eemsvogels met 10-17. Helaas kon het eerste het goede spel 

niet doorzetten en verloren het afgelopen, op gras, met 15-12 van Keizer Karel. Hierdoor staan wij nu op een ge-

deelde 5e plek samen met Keizer Karel en de Eemsvogels. Toch is een tweede plek nog steeds in zich aangezien plek 

nummer 2,3 en 4 met twee punten boven ons staan. 

Het tweede bewandelde de omgekeerde weg als het eerste. De eerste wedstrijd werd kansloos verloren tegen Dalto 6 

met 12-21 maar daarna werd de draad opgepakt. Zo werden 

regio met 12-13 en Devinco met 15-12 overwonnen. Na deze 

overwinningen werd er verloren van HKC (U) met 15-12. Afge-

lopen zaterdag werd dit slippertje weer weg gewerkt met een 

goede overwinning op Keizer Karel 10-21. Door deze uitslagen 

staat Achilles 2 nu op een gedeelde tweede plek samen met 

HKC(u) en Tiel. Dalto staat op een eenzame hoogt op de eerste 

plek met uit 5 wedstrijden 10 punten. 

Ons derde staat op dit moment bovenaan in de derde klasse. 

Na twee overwinningen en 1 gelijkspel heeft het nu 1 punt meer 

dan nummer twee Kios. 

Nieuwe Jeugdcommissie lid 

Met trots en vreugde kunnen wij jullie vertellen dat na lang 

zoeken er een nieuw jeugdcommissie lid zich heeft aange-

meld. Natasja Donkervoort treedt vanaf deze maand toe 

tot de gelederen. Wij wensen Natasja een leuke en leerza-

me tijd toe binnen de jeugdcommissie. 

Oproepje! 

Wie duikt er mee in de historie van CKV Achilles? In 

2020 bestaat de vereniging 100 jaar. Er zijn al heel veel 
oude foto's en documenten gevonden. Henk van den 

Brink en Harmen Eenkhoorn zijn bezig om alle infor-
matie bij elkaar te brengen en te kijken of er bijvoor-
beeld een boek of iets anders moois van gemaakt kan 

worden. Wie wil ons hierbij helpen? 

Heb je interesse neem dan contact op met Henk van 

den Brink of Harmen Eenkhoorn! 



Uitspraak van de maand: 
Je kunt alleen tijd verspillen 

als je vergeet er van te genieten. 

-Loesje- 

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   
 Als vereniging vertrouwen wij op vrijwilligers die ons helpen om de club draaiende te houden. Elke activiteit van het 

bestuur, het training geven aan de kangoeroeklup en het inplannen van de bardienst rooster wordt gedaan door vrij-

willigers. 

Wij zijn natuurlijk ontzettend blij met alle vrijwilligers die ons helpen de club draaiende te houden. Om deze reden 

willen wij elke maand een vrijwilliger extra in het zonnetje 

zetten. En deze maand is dat Lara Groothuis geworden! 

Lara is speelster in de A2 maar is daarnaast ook actief als 

trainster van de E2. Afgelopen maand is Lara veel bij Achil-

les geweest. Zo heeft ze geholpen met de sportmarkt om 

Achilles te promoten, heeft ze geholpen met het training ge-

ven aan de verschillende bassischolen ter voorbereiding op 

het schoolkorfbalk toernooi, meerdere wedstrijden gefloten 

tijdens het schoolkorfbal toernooi. 

Op deze manier willen wij Lara extra bedanken voor haar 

inzet van de afgelopen maand(en). Lara Bedankt! 

Vrijwilliger van de Maand 
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