
De Babbeltjes 
Zomer editie 

Een nieuw seizoen, een nieuwe voorzitter, 

 maar de vertrouwde babbeltjes! 

De voorbereidingen zijn in volle gang voor het nieuwe seizoen, daarom komen wij in deze speciale 

"zomer-editie" met de nodige informatie. 

Ook dit seizoen zullen wij weer maandelijks de laatste nieuwtjes aan jullie doorgeven. Hierbij kunnen 

wij jullie hulp ook gebruiken, heb je iets wat je graag in de babbeltjes wilt, of heb je foto's ge-

maakt, laat dit dan aan ons weten via debabbeltjes@ckv-achilles.nl of spreek ons gerust een keer 

aan. 

Wij wensen jullie de komende maanden weer veel sport en leesplezier. 

Kevin Wanschers & Sven Legebeke   

mailto:debabbeltjes@ckv-achilles.nl


Trainingstijden 
 

 

Na weken je verveeld te hebben mag het dan eindelijk weer! 22 augustus beginnen de 

jeugdtrainingen weer! Ben je benieuwd wanneer jij in je sportkleren weer op het veld 

mag staan? 

 

Maandag 18:00-19:00 E1&E2 (2x trainen in overleg) 

Maandag & donderdag 18:00-19:00: D1 en D2 

Maandag & donderdag 19:00-20:00: A1,B1,B2&C1 

Maandag & donderdag vanaf 20:00: senioren  

Bardienst rooster 

Het bardienstrooster voor de trainingsavonden is bekend. Kun je op de aangegeven dag 

geen bardienst draaien? Dan dien je zelf voor vervanging te zorgen.  

Ook dit seizoen kunnen de sleutels en de kas opgehaald worden bij de Fam. van den Brink 

aan de Maardijk 18.  

 

Klik hier voor het gehele bardienst rooster: Bardienstrooster.  

(Zodra de zaterdagen ook bekend zijn zal het rooster zo snel mogelijk worden aangepast.) 

file:///C:/Users/SvenL/Documents/Aangepaste Office-sjablonen


Voorbereiding Selectie 
De voorbereidingen voor de selectie starten weer op 15-aug. In 2 weken tijd moet er 
worden gekeken naar wie er in welk team komt, om dit te bepalen zijn er een aantal oe-
fenwedstrijden gepland, waar iedereen natuurlijk welkom is om naar te kijken. De vol-
gende wedstrijden gaan gespeeld worden: 

Zaterdag 27-8-2016 
SDO 2 – Achilles 2: Aanvang 14:00 
SDO 1 – Achilles 1: Aanvang 15:30 

Dinsdag 30-8-2016 
HKC 2 – Achilles 2: Aanvang 19.30 
HKC 1 – Achilles 1:Aanvang Na het 2e 

Donderdag 1-9-2016 

Achilles 2 – Ons Clubje 2: Aanvang 20.00 

Achilles 1 – Ons Clubje 1: Aanvang 20.30 

 

Poule indeling 



Toernooi akc 

Uitspraak van de maand: 
I hated every minute of training, but I said, ‘Don’t quit. Suffer now 

and live the rest of your life as a champion.’” 

-Muhammad Ali- 

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 

De-

 

Wij willen jullie graag kennis laten maken met een nieuw lid 

van Achilles en de selectie, Yaron Montagne. 

Klik op de afbeelding hiernaast om het interview met hem te 

bekijken. 

Even voorstellen: 
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