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Voorbereiding selectie 

Het seizoen staat op het punt om te beginnen. Morgen worden de eerste wedstrijden gespeeld van 

het Tweede en ons vlaggenschip tegen respectievelijk Dalto 6 en Midlandia 1.  

 

Om het seizoen zo sterk mogelijk te beginnen heeft de selectie in de afgelopen periode hard ge-

traind en verschillende oefenwedstrijden gespeeld. Zo begonnen ze op 10 augustus met de eerste 

training. Dit seizoen werd er voor het eerst niet alleen op techniek en tactiek gefocust maar kwam 

ook een stukje core stability training om de hoek kijken. Deze oefening vielen de eerste keren erg 

zwaar en de dagen erna had menig speler spierpijn om de donderdag erop gewoon weer door te 

trainen. 

 

Toch werd er gemerkt dat we als selectie langzaam fitter en sterker werden. De conditie ging om-

hoog en de puntjes werden op de I gezet tijdens de eerste wedstrijden. 

 

Zo kwam het dat Achilles 2, onder leiding van Henk Ruterink als nieuwe trainer van het tweede, 

met 13-21 van Top 2 won. Het eerst verloor nipt van Top 1 met 21-20. In beide wedstrijden kwam 

naar voren dat we met veel inzet de strijd de wedstrijden aangingen.  

 

De volgende oefenwedstrijd was tegen HKC 2 en HKC 1. Helaas kon het tweede geen potten bre-

ken en ging het na een teleurstellende wedstrijd met 16-14 ten onder. Echter kon het eerste de 

goede lijn doorzetten en won het met 1 punt verschil. Na de wedstrijden werd de selectie bekend 

gemaakt en kon er de maandag getraind worden in de vaste teams. 

 

De donderdag was de laatste oefenwedstrijd gepland tegen DOS-WK 1 en 2. Achilles 2 begon, 

net zoals tegen Top 2, fanatiek aan de wedstrijd. Helaas bleek DOS WK 2 iets te sterk er werd er 

verloren met 15-13 . Ook DOS-WK 1 bleek te sterk te zijn voor Achilles 1. Na een achterstand 

van 4-10 kwam ons vlaggenschip nog goed terug maar werd er uiteindelijk verloren met 20-14. 

Al met al heeft onze selectie een redelijke voorbereiding gehad en zijn we klaar om te knallen in 

het komende seizoen. 

 

Morgen speelt het tweede om 14.00 uur tegen DALTO 6 en het eerste tegen Midlandia. Wij kun-

nen jullie steun bij de eerste thuis wedstrijd goed gebruiken en we hopen dat jullie in grote geta-

len ons komen aanmoedigen! 

 

 



Fit & More 

Achilles Fit & More is een nieuw aanbod van CKV Achilles. Bij Fit & More staat ‘ontspannen sporten’ centraal. In 

samenwerking met een fysiotherapeut van Fysio Almelo worden er wekelijks oefeningen en spelvormen aangebo-

den. Oftewel, op een plezierige en verantwoorde manier sporten en tegelijkertijd fit en gezond blijven. 

Trainer 

De trainingen worden verzorgd door Roelf Haverkamp. De korfbalsport vormt de basis voor de trainingen maar het 

sport aanbod kan variëren en wordt afgestemd op de wensen en behoeften van de deelnemers. 

Fysiotherapeut 

1x per maand wordt de training verzorgd door één van de broers Huisinga (Bas of Tim). Zij zijn beide werkzaam bij 

Fysio Almelo als Fysiotherapeut. Tijdens de trainingen onder leiding van deze twee professionals zal de nadruk lig-

gen op preventie van blessures. Trainingsvormen die aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld Bootcamp/Core-

training of een medische hardloopclinic. Het trainingsaanbod van de therapeuten wordt aangepast aan de wensen en 

behoeften van de groep. Zowel Bas als Tim hebben beiden een achtergrond als korfballer en kunnen tijdens de trai-

ningen indien nodig de link leggen naar de korfbalsport. Tevens is er ruimte voor medische begeleiding van de deel-

nemers. 

Gezelligheid 

Op de donderdagavond is het altijd gezellig druk in het onlangs gerestylede clubgebouw. Na afloop van de training 

is er nog voldoende tijd om onder het genot van een drankje na te praten. 

Locatie  

Het sportterrein van CKV Achilles aan de Koedijk 2 te Almelo. CKV Achilles beschikt over een moderne accommo-

datie met eigen kleedkamers zodat je na de training kunt douchen en je om kan kleden.  

Dag en tijdstip 

Donderdag van 20.00 tot 21.00 uur.   

Voor de zaalperiode worden locatie, dag en tijdstip op een later moment vastgesteld. 

Kosten 

Voor het lidmaatschap van Achilles Fit & More betaal je 10 euro per maand.  

Interesse? 

Neem voor meer informatie contact op met 

Roelf Haverkamp via 06 - 521 126 58 

Of stel je vragen via ledenadministra-

tie@ckv-achilles.nl  



Inschrijven bardienst 
Ook het komende seizoen kan Achilles niet zonder haar vrijwilligers. 

Wij zoeken daarom nog hard naar mensen die af en toe een bardienst willen draaien. 

Via de korfbalzaken app kun jij aangeven wanneer je dit zou willen. 

Weet je niet hoe je je aan moet melden voor de bardienst? Volg dan dit stappenplan: 

1. Open de app 

2. Open het menu, door op de 3 streepjes te klikken 

3. Ga naar vrijwilligerstaken 

4. Klik op mijn taken en activeer de bardienst. 

5. Keer terug naar het menu 

6. Klik op programma 

7. Klik een dag naar keuze en schrijf je in. 

Fit & More 

Donderdag 31 augustus is Achilles Fit en More van start gegaan. Het was 

een succesvolle en ontspannen eerste avond waarbij ook  

Fysiotherapeut BasHuisinga  

langs is geweest om even kennis te maken! 



Scheidsrechters 

 

Volgende week beginnen de eerste jeugd-wedstrijden weer! Om deze wedstrijden in goede banen te begeleiden maken 
wij gebruik van scheidsrechters van de club. Ook dit jaar zijn de scheidsrechters weer ingedeeld! 

 

Wil je weten of jij nog een wedstrijd moet fluiten? Dit is heel gemakkelijk te zien in de korfbalzaken app. Meld ja 

aan en klik op programma. Hier staan alle wedstrijden die je zou moeten fluiten.  

 
Lukt het fluiten door omstandigheden niet? Probeer dan zelf vervanging te regelen voor de wedstrijd!! 

 
Veel plezier met het fluiten van de (jeugd) wedstrijden!!! 

Sportmarkt 24 september 
Elk jaar zijn wij van Achilles aanwezig bij de sportmarkt in het centrum van Almelo om aan Almelo te laten zien 
hoe leuk het korfballen is en hoe gezellig onze vereniging is.  

 
Ook dit jaar zullen wij met enkele palen en een stand aanwezig zijn. Om dit tot een groot succes te brengen ben ik 

op zoek naar vrijwilligers die mij willen helpen met Achilles te promoten! Het gaat om zondag 24 september van 

ongeveer 11.00 tot 16.00 uur. 

Lijkt het je leuk om hierbij te helpen? Stuur dan een berichtje naar Kevin Wanschers. Dit kan via de mail: kevin-

wanschers94@gmail.com of via de telefoon: 06-53435564 

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 

Schoolkorfbal 
Ook de Almelose schoolkorfbal toernooien komen er weer aan. Dinsdag 26 september en woensdag 27 september strij-

den de scholen weer om de eerste prijs! 

Dit jaar zal Achilles ook verschillende korfbal clinic geven op dinsdag en woensdag 19 en 20 september. 

Om het toernooi weer tot een groots succes te leiden hebben wij jullie hulp nodig!  

Wij zijn op zoek naar: 

-  trainers die ons 19 en 20 september willen helpen met het geven van de clinic. 

- scheidsrechters die de wedstrijden op 26 en 27 september willen begeleiden 

- barpersoneel voor de clinic en de toernooi dagen. 

Vindt je het leuk om aanwezig te zijn bij een van deze dagen? Laat het dan weten aan Kevin Wanschers. Dit kan via de 

mail: kevinwanschers94@gmail.com of via de telefoon: 06-53435564 



Uitspraak van de maand: 
Falen is niet het tegenovergestelde van succes. Het is een 

onderdeel van succes. 

-OM DENKEN- 

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   
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