
De Babbeltjes 
Maand: februari 



Beachkorfbal Verbouwing 
Restyling update: Er wordt flink doorgewerkt in 

het clubhuis; er wordt nog volop getimmerd en 

inmiddels ook al geschilderd. Het nieuwe plafond 

is besteld en een elektra plan is gemaakt. 

De komende weken zullen wij via Facebook jullie 

hulp blijven vragen. 

Ook al kun je maar een paar uurtjes, alle hulp is 

welkom! Samen krijgen we het voor elkaar! 

 

Houd dus de komende weken onze Facebookpagi-

na goed in de gaten voor wanneer wij jullie hulp 

nodig hebben! 

 

www.facebook.com/ckvachilles  

Nog exact een maand tot het open NK Beach-

korfbal indoor in The Beach te Aalsmeer. Een 

Beachkorfbal evenement voor jong en oud en voor 

alle niveaus. 

Op www.beachkorfbal.nl kunnen jullie meer infor-

matie vinden en kan er ook ingeschreven worden. 

Een mooie gelegenheid om met je team of met een 

deel van je team op een andere manier het korfbal-

spelletje te beoefenen. Gezelligheid is een heel be-

langrijk onderdeel op deze dag. 

Programma: 

Senioren, Junioren en B-aspiranten teams starten 

om 14:00 uur. 

C-aspiranten en pupillen teams 

starten om 11:00 uur. 

Ontwikkelingen zijn te volgen op 

www.facebook.com/nlbeachkorf 

Opening 

kantine 

 

Sponsor- 

commissie 
Oproep: 

Op dit moment wordt er nog hard gewerkt 

aan de verbouwing van het clubhuis en hier-

bij kan Achilles jouw hulp goed gebruiken. 

Maar binnenkort komt ook het veld seizoen 

er weer aan! Natuurlijk moet de verbouwing 

en het begin van het veld seizoen groots ge-

vierd worden. Er is een speciale commissie in 

het leven geroepen om deze heugelijke dag 

goed te organiseren. Wil je meer weten? 

Houdt dan de babbeltjes, de site en de face-

book pagina van Achilles goed in de gaten!! 

Wij zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers om 

de sponsorcommissie te versterken, dus geef je 

op om onze club ook financieel te laten groeien. 

 

Mail naar sponsor@ckv-achilles.nl 

Ook voor suggesties, bijvoorbeeld het bedrijf 

waar je werkt/eigenaar van bent of kennissen die 

wel wat extra reclame willen maken voor hun be-

drijf. Er zijn nog genoeg opties: hoofdsponsor, 

wedstrijdshirtsponsor (diverse prijsklasse), in-

loopshirtsponsor, bidons, sponsordoek(low bud-

get en het doek blijft van de sponsor).  Prijzen op 

aanvraag.   

http://www.facebook.com/ckvachilles
http://www.beachkorfbal.nl
http://www.facebook.com/nlbeachkorf
mailto:sponsor@ckv-achilles.nl


Wedstrijdverslagen 1e  2e 

Pallas ‘08 1—Achilles 1 

Na een nederlaag in Enschede tegen DOS-WK was het 
tijd om naar het altijd mooie Friesland af te reizen. In 
Leeuwarden moesten we aantreden tegen Pallas, die 
net een plekje onder ons stonden op de ranglijst. In de 
thuiswedstrijd hadden we een vlammende start en 
stonden we na 10 minuten op de klok met maar liefst 7
-1 voor. Echter bleef Pallas scoren en kregen we het 
toen lastig, we wisten door de ruime voorsprong in de 
eerste helft toen toch te winnen. 
  
We begonnen stroef en konden niet meteen tot scoren 
komen. Pallas bleek hier ook last van te hebben. Nadat 
wij scoorden ging Pallas hierin mee. Ondanks dat we 
het betere spel hadden bleef Pallas aanhaken en was 
er kort voor rust een gebrek aan concentratie aan onze 
kant. We gingen de rust in met een achterstand van 8-
7. 
  
Na rust schoten we uit de startblokken en kwamen snel 
op 8-9 en liepen we 10 minuten voor het eind uit naar 
een voorsprong van drie doelpunten. We konden het 
helaas niet uitspelen en lieten Pallas onnodig aanha-
ken. In de laatste paar inuten was er nog een strafworp 
aan de kant van Pallas, deze werd benut maar gelukkig 
was er niet voldoende tijd om de stand gelijk te trek-
ken. We hebben veel van deze wedstrijd geleerd en 
gestreden tot het eind. Met een trots gevoel hebben 
we de punten meegenomen naar Almelo.   

KVZ 4—Achilles 2 

Afgelopen zaterdag speelde Het Tweede uit tegen 

KVZ 4. Na 3 verloren wedstrijden op rij was het 

ontzettend belangrijk dat deze wedstrijd gewon-

nen werd.  

Wij begonnen de wedstrijd erg sterk en kwam al 

snel op voorsprong. Deze voorsprong hebben we 

de eerste helft niet meer weg gegeven. 

Door met elkaar veel energie in de eerste helft ge-

legt te hebben gingen we de rust in met een 4-10 

voorsprong. In de tweede helft was de meeste 

energie op. We konden niet meer zo verdedigen 

als de eerste helft en daardoor vielen er ook meer 

tegendoelpunten. 

Echter scoorden wij prima met KVZ mee en gaven 

onze voorsprong niet meer weg. De wedstrijd 

eindigde in een overwinnen van 11-15. Volgende 

week is de thuis wedstrijd tegen Blauw—Zwart. 

Ideeën bus 
Om de maandelijkse babbeltjes leuk en innovatief te houden 

zijn wij maandelijks op zoek naar nieuwe en leuke ideeën die 

wij kunnen gebruiken in de Babbeltjes. Wij kunnen hierbij uw 

hulp goed gebruiken! 

Wij zijn op zoek naar: 

Een leuke rubriek 

beeldmateriaal van vroeger of nu. 

Een mooi korfbal verhaal. 

Kunt u ons helpen? 

 Mail dan naar: debabbeltjes@ckv-achilles.nl 

mailto:debabbeltjes@ckv-achilles.nl?subject=Ideeën%20bus


Scheidsrechters / 

Zaalwacht 

Terugblik naar 

Het jeugdkamp van 2008 bij kamp Drakensteyn. 

Deze maand kijken we terug naar het bekende 

en jaarlijkse uitstapje voor de jeugd van Achilles 

in oktober. 2008 is alweer een tijdje geleden, 

daarom is het misschien leuk om mensen probe-

ren te herkennen. Ons (de Babbeltjes commis-

sie) is het gelukt om iedereen te herkennen, lukt 

dit jullie ook? 

Kijk via de onderstaande link naar de leuke foto’s 

van het kamp. 

https://flic.kr/s/aHskgdZ4so 

Scheidsrechters: 
    3 februari 

20:00 Achilles MW1  Koen Rutering 

    6 februari 

12:00 Achilles E2  Nick Wijma 

12:00  Achilles E3  Tijmen Peschier 

13:00 Achilles C1  Irma Holtvluwer 

14:00 Achilles A1  Floris Bijker 

13 februari 

12:00 Achilles D1  Merlin Willemsen 

13:00 Achilles C2  Herwin Nijzink 

14:00 Achilles B1  Annemiek ten Harkel 

15:00 Achilles 3   MIDWEEK 

17 februari 

20:00 Achilles MW1  Berjan Nijzink 

20 februari 

13:00 Achilles E1  Bart Smit 

13:00 Achilles E2  Milou Westerhuis 

14:00 Achilles 3   Patricia Stundebeek 

Zaalwacht: 
    6 februari 

15:15-17:45  Henk vd Brink 

    20 februari 

15:15-17:45  Annita Oosterlaar 

https://flic.kr/s/aHskgdZ4so
https://www.flickr.com/photos/ckvachilles/albums


Wist je dat... 

1. Wist je dat korfbal ook in België, Tjechië, 

Nieuw Zeeland en Thailand wordt gespeeld.  

2. Wist je dat de schotklok van de sport basket-

bal komt.  

3. Wist je dat de oudste Nederlandse korfbal-

vereniging al meer dan 100 jaar bestaat? 

4. Wist je dat korfbal tot 1991 in 3 vakken werd 

gespeeld? 

5. Wist je dat Doutzen Kroes heel lang heeft ge-

korfbald? 

6. Wist je dat de bedenker van korfbal Nico 

Broekhuysen is, dat hij in Amsterdam woon-

de en in 1902 werd pas echt korfbal gespeelt 

 

Leuke wed-

strijden 

Zaterdag 16 april is het zover: de 

Korfbal Leaguefinale! Welke Korfbal Leagueclub 

gaat dit jaar geschiedenis schrijven door de eer-

ste finale in de Ziggo Dome te winnen? Zij zijn 

nog niet zeker van hun plek, maar jij kunt er bij 

zijn! We zijn gestart met de kaartverkoop van 

de #korfbalfinale. Ander podium, nieuwe prij-

zen! En ook, hoe eerder, hoe voordeliger, dus 

wees er snel bij en beleef samen met 12.500 an-

dere korfbal- en sportliefhebbers dit huzaren-

stukje van het zaalkorfbal. Kaarten zijn te be-

stellen via korfbalfinale.nl 



Hoofdsponsor Netters Infra 

Netters infra heeft zich afgelopen januari officieel als hoofdsponsor aan  
CKV Achilles verbonden. Het Nederlandse aannemers bedrijf is actief in grondverzet, 
 wegen– en waterbouw sector en  heeft een sponsorovereenkomst met CKV  
Achilles getekend voor een periode van 3 jaar. Op het nieuwe wedstrijd shirt van de  
selectie zal de naam en het logo van Netters Infra te zien zijn. 
 

Netters infra, bestaat uit drie werkmaatschappijen, namelijk Netters lnfra Almelo, Netters 

lnfra Enschede en Netters lnfra Deventer.  

 

Op 19 maart, waaneer de officele opening van het gerenoveerde clubhuis plaats vindt, 

wordt Netters Infra ook aan de leden van Achilles als officele hoofdsponsor gepresen-

teerd! 

 

Site: http://www.nettersinfra.nl 

De sponsor in het zonnetje  

Natuurlijk kunnen wij als vereniging niet 

bestaan zonder onze sponsoren! Daarom 

gaan wij vanaf nu elke maand een spon-

sor van ons in het zonnetje zetten. 

Deze maand: Bartje’s vis! 

Bartje’s vis is een nieuwe doeksponsor 

van achilles. En is gevestigd aan de Del-

densestraat 31 te Almelo.  Hier kubnt u genieten van 

heerlijke visgerechten en de lekekrste haringen! 

Meer weten over deze sponsor? Bekijk dan de site  

van Bartje’s vis!  

Site:  http://www.bartjesvis.nl 



Foto’s van Achilles 
Op dit moment wordt er gewerkt om het complete foto en video archief van Achilles bij te werken en online te 

zetten op ons Flickr account. Om dit aan te blijven vullen zoeken wij personen die het leuk vinden om af en toe 

foto’s (of video’s) te maken.  

Lijkt het jou leuk om dit te doen of heb je nog oude foto’s van achilles beschikbaar, neem dan contact via de 

mail: website@ckv-achilles.nl 

Rechtstreeks foto’s opsturen mag natuurlijk ook,  

dat kan via deze link (https://www.dropbox.com/l/jIRdlxdrF1gVbEKvG2wxTF) 

Uitspraak van de maand: 

Als zij de bal hebben, kunnen ze hem ook niet afpakken. 

-Herman Finkers- 

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 

https://www.flickr.com/photos/

ckvachilles/albums 

https://www.flickr.com/photos/ckvachilles/albums
mailto:website@ckv-achilles.nl?subject=Foto's%20van%20Achilles
https://www.dropbox.com/l/jIRdlxdrF1gVbEKvG2wxTF
https://www.dropbox.com/l/jIRdlxdrF1gVbEKvG2wxTF
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/
https://www.flickr.com/photos/ckvachilles/albums
https://www.flickr.com/photos/ckvachilles/albums
https://www.flickr.com/photos/ckvachilles/albums

