
De Babbeltjes 
Maand: januari 



Van de bestuurstafel 
Het jaar 2015 is afgesloten voor Achilles, een jaar waarin veel is gebeurd, de renovatie van de 

kleedkamers, nieuwe hoofdtrainer, recht van opstal voor onze gebouwen en velden. De 

hoofditems van het afgelopen jaar, eentje heb ik jullie nog niet meegedeeld en dat is dat het 

komende jaar voor mij het laatste jaar als voorzitter zal zijn. Na 10 jaar voorzitterschap vind 

ik dat Achilles bestuurlijk aan nieuw en jong bloed nodig is. Niet dat de overige leden van 

het bestuur dit niet kunnen waar maken, integendeel zelfs deze enthousiaste en bekwame le-

den verdienen een dito voorzitter. Ik heb gemerkt dat ik de laatste jaren te veel op routine en 

op een grotere afstand van de onderwerpen invulling aan het voorzitterschap heb gegeven. 

Achilles staat nu weer goed op de kaart, de bedreigingen van fusies, verhuizingen, samen-

voegingen en onze plek in Almelo zijn allen de afgelopen jaren afgewend, Achilles kan zich 

nog meer dan dit jaar richten op het spelletje korfbal en alle belangrijke zaken die daarbij ho-

ren. Zaken die mijn opvolger(-ster) met veel enthousiasme gaat aanpakken. 

Op eind van het jaar wordt ook de balans opgemaakt, één van de pluspunten is het zeer goe-

de resultaat wat met elkaar hebben behaald met de acties. De noodzakelijke taakstelling die 

we ons ten doel hebben gesteld om de begroting sluitend te krijgen is vrijwel geheel opge-

haald met de verschillende acties. Hulde aan allen die dit achter de schermen en op de voor-

grond hebben mogelijk gemaakt.  

We hebben dit jaar ook afscheid genomen van een club icoon, Hans Bijker. Een mooi af-

scheid waarin we als vereniging een bescheiden bijdrage hebben mogen geven. Hans zijn in-

zet zijn clubliefde zal voortleven in onze gedachte en ook in het verenigingswerk voor de ko-

mende jaren. 

Ons vlaggenschip heeft, ondanks de flinke aderlatingen in de selectie aan de start van het sei-

zoen, zijn draai goed gevonden en speelt op de bovenste plaatsen mee. Hulde ook hier aan 

de trainers en coaches voor de goed begeleiding en vooral ook aan de hulde aan de selectie 

zelf  die de mix van oud en nieuw verrassend snel tot één geheel heeft samengevoegd. 

De restyling van het clubhuis is in volle gang de gepresenteerde ideeën moeten nu verwezen-

lijk gaan worden. Jullie hulp zal hiervoor zal ook gevraagd gaan worden, de gemeente heeft 

inmiddels ook de alle werkzaamheden aan de hekken en bestrating afgerond ook dit ziet er 

weer prima uit. Het doel is dat we met alles begin maart gereed zijn en dat we dan ons gere-

noveerde complex aan iedereen kunnen presenteren. 

Rest mij niets dan jullie voor het nieuwe jaar heel veel gezondheid, heel veel sportieve  

successen en vooral heel veel plezier bij Achilles toe te wensen. 

  

Namens bestuur,  

Jan Laarhuis. 



Standen   

  



Nieuwjaars-receptie 

Ideeën bus 

 

De nieuwjaarsreceptie schuift een weekje op. Op dit moment wordt 

het clubhuis gerenoveerd en is het niet mogelijk de nieuwjaarsrecep-

tie daar te houden. Daarom verschuiven we de receptie naar 9 janu-

ari. Na afloop van de wedstrijd van Achilles 1 rond 17:45 uur in de 

sporthal aan de Sluiskade zijn alle leden en ouders van leden van 

harte uitgenodigd om het glas te heffen op een gezond en vooral 

sportief  2016. 

Bestuur CKV Achilles 

B-jeugd toernooi AKC 
Afgelopen maandag 28 december werd het AKC B-Jeugd toernooi geor-
ganiseerd in de sporthal aan de Sluiskade. Ook Achilles B1 was hier aan-
wezig. Met als doel om ons te laten zien en zoveel mogelijk te leren gin-
gen we met volle moet het toernooi in. 

Het spelen tegen enkele eerste en tweede klasse teams was voor ons 
een groot leermoment. De bal werd veel en snel rond gegaan en ook de 
doelpunten lieten niet op zich wachten. Toch hebben wij de eerste 
twee wedstrijden aardig kunnen korfballen. Ondanks de stand was ik 
erg tevreden over de inzet en het spel van Achilles B1. Tegen AKC B1 
moesten we dan toch het onderspit delven.  

Wij mochten het toernooi met een spannende wedstrijd tegen Top B1 
afsluiten gevolgd door een patatje in het clubgebouw van AKC. Een hele 
leerzame dag! met deze ervaringen gaan we de volgende wedstrijd. 

Om de maandelijkse babbeltjes leuk en innovatief te houden zijn wij maan-
delijks 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: 
    9 januari 

12:00 Achilles E1  Maaike Nijholt 

12:00 Achilles E2  Bart Smit 

12:00 Achilles E3  Tijmen Peschier 

13:00 Achilles C2  Jet Spalink 

14:00  Achilles B1  Tim Buursema 

    13 januari 

20:00 Achilles MW1  Roelf Haverkamp 

16 januari 

12:00 Achilles D1  Heidi Otten 

13:00 Achilles B1  Lars Laarhuis 

14:00 Achilles 3   MIDWEEK 

23 januari 

13:00 Achilles E1  Laura Vos 

13:00  Achilles E2  Sarissa Hudepohl 

13:00 Achilles E3  Maaike Nijholt 

14:00 Achilles C1  Milou Westerhuis 

15:00 Achilles A1  Koen Reekers 

30 januari 

13:00 Achilles D1  Heidi Otten 

14:00 Achilles B1  Tim Buursema 

15:00 Achilles 3   MIDWEEK 

Zaalwacht: 
    9 januari 

15:15-17:45  Coby Ten Harkel 

    16 januaru 

15:15-17:45  Richard Klavers 

 

Scheidsrechter en zaalwacht Terugblik naar…. 
Ook deze maand nemen wij u mee in de ge-

schiedenis van Achilles. Dit keer belanden we 

bij het Fluks toernooi in Noordwijk uit 2009! 

Bekijk hier de zwoele blik van Milou Mekkel-

holt, de acties van Floris Bijker, de gezelligheid 

bij de standplaats en vele andere top herinne-

ringen! 

Bekijk hier de foto’s van het toernooi: 

Fluks beachkorfbal-toernooi 2009 

 

https://www.flickr.com/gp/ckvachilles/93043V


Van de site: 
Werkzaamheden rondom clubhuis 

De afgelopen 2 weken is de gemeente druk geweest op ons terrein. Oude bosschages, wortels en ou-

de hekken zijn verwijderd. Vanaf de koedijk tot aan de Weezebeek is er een nieuw hek geplaatst. 

Ook aan de achterkant is de groenstrook opgeruimd.  

Ook zijn we begonnen met de restyling van het clubhuis zoals we eerder hebben aangekondigd op 

de BALV. Binnenkort hebben we jou dus nodig voor hulp. Let op de berichten op de site en Face-

book wanneer je hulp 

Uitspraak van de maand: 

Sport is de speelgoedafdeling van het leven. 

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 
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