
De Babbeltjes 
Maand: September 



Competitie zaken Activiteiten- 

commissie 

10 oktober   Kazachstan – Nederland 

18:00 uur  - 17:30 deur open. 
 

Clubhuis Achilles - voor leden en niet-leden 
Opgeven in het clubhuis, via de site of  mail 

naar activiteiten@ckv-achilles.nl 

Voor 3 oktober! 
 

Om het veldseizoen goed af  te sluiten, is er de-

ze avond ook…  
 

  Oktoberfest! 
 
Hier moet je je ook voor opgeven, 

zie bovenstaand.  

 

Schrijf het alvast in je agen-

da, dit wil je niet missen! 

De roosters voor dit veldseizoen zijn gemaakt. 

In de babbeltjes zijn de roosters voor het fluiten en 

voor de bardienst al opgenomen. De schema’s voor 

het vervoer en de competitie zijn te vinden op onze 

site www.ckv-achilles.nl .  

Voor Achilles C2 is er een grote wijziging in de com-

petitie. Door het terugtrekken van AKC C2, heeft de 

bond de poules C5A en C5B samen moeten voegen. 

Het nieuwe schema met scheidsrechters en ver-

voer is op de site geplaatst.  

Blijf de site in de gaten houden 

voor de laatste updates. 

Jeugd- 

commissie 
   Pasfoto’s       

Sponsor- 

commissie 
Beste leden van Achilles.  Sinds een 

De voorbereidingen voor het komende seizoen zijn 

weer in volle gang. De wedstrijdshirts zijn gewas-

sen, de veld schoenen weer uit de kast gehaald en 

de nodige trainingen zijn al weer achter de rug. Er 

zijn nog een aantal dingen die geregeld moeten 

worden voor een vlekkeloos begin van het seizoen. 

De JC vraagt de volgende speel(st)ers  een pasfoto 

in te leveren met op de achterkant  zijn/haar naam 

en leeftijd. Deze mag worden ingeleverd bij Tonny 

Woolderink, Cathy Nijholt, Andre Kroeze, Monique 

Niekolaas of Tom Bijlstra. 

pasfoto's inleveren:  David Haverkamp, Marell 

Schoenmaker, Romy ten Dam, Lara Groothuis, Tie-

men en Marten Reuvekamp, Amy en Layla Poelman 

korte tijd heeft Achilles een kersverse sponsor 

commissie. Deze commissie bestaat uit 3 fanatie-

ke leden die er graag 1 of 2  personen bij zouden 

willen hebben. Heeft u interesse of kent u iemand 

die interesse zou kunnen hebben? Stuur dan een 

bericht je naar  sponsor@ckv-achilles.nl.  

Tevens is de sponsor commissie hard op zoek 

naar mogelijke nieuwe sponsoren. Wij zijn nog op 

zoek naar een hoofdsponsor, shirts sponsoren  en 

bordsponsoren. Heeft u een eigen bedrijf, kent u 

iemand met een eigen bedrijf of weet u een be-

drijf met interesse?  Meld u dan bij Tom Bijlstra of 

Kevin Wanschers. Of stuur een mail naar         

sponsor@ckv-achilles.nl 

mailto:activiteiten@ckv-achilles.nl
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Wedstrijdverslag  2e 

Teamfoto’s 

Aanstaande zaterdag (5-sept) worden er teamfoto’s 

gemaakt bij Achilles. Dit staat gepland voor de 

wedstrijden die gespeeld worden. Hieronder staat 

een schema voor wanneer welk team ongeveer aan 

de beurt is. 

Ach 1 & 2: in overleg met trainers. 

Ach 3: 13:30 

Ach A1: 11:50 

Ach B1: 10:30 

Ach C1: 12:00 

Ach C2: 11:00 

Ach D1: 9:20 

Ach E: 9:30 

De foto’s zullen worden 

gemaakt door: Fabiënne 

Bijlstra. De bovenstaan-

de tijden zijn onder voor-

behoud. Houd de mede-

delingen van de trainer

(s) in de gaten.  

Rheko 3—Achilles 2 

De uitwedstrijd tegen Rehko begon erg lekker. 

Door gezamenlijk druk te zetten op de tegenstan-

der kwamen ze nauwelijk tot scoren. In de eerste 

helft kwamen we met 2-6 voor. We hadden in de 

eerste helft genoeg kan om verder uit te lopen 

maar dat hadden we verzuimt door niet te scoren.  

 

In de tweede helft werd ons dat bijna fataal nadat 

we door niet opletten en veel fouten tot een stand 

van 5-7 kwamen. Gelukkig konden we de draad 

weer oppakken en hebben we de wedstrijd netjes 

uitgespeeld met een eindstand van 6-9. 

 

Groeten Kevin Wanschers. Speler van Achilles 2. 

Speler van de maand: 
Ik begon in de F toen was ik 8,  ik zit nu in de C en ben bijna 12. Mijn 

vader, oma, opa en tantes hebben vroeger ook op korfbal gezeten bij 

Achilles.     

Korfbal verveelt me nooit. Vanaf de D zijn we als team bij elkaar. Aan-

vallen vind ik leuker dan verdedigen, omdat je dan samen probeert te 

scoren. Ballen aangeven vind ik het leukst en natuurlijk ook het sco-

ren. C2 is een leuk team. Naast korfbal zijn we ook vriendinnen. Afge-

lopen zaterdag hadden we onze eerste wedstrijd, die hebben we ge-

wonnen met 1-9. We hebben goed gespeeld! Vanaf de C wissel je om 

de 2 doelpunten van vak. Dat is even wennen, maar wel leuk. De trai-

ningen zijn ook leuk, maar soms wel vermoeiend. We hebben veel 

van onze trainers geleerd de afgelopen 2 jaar. 

Ik hoop dat ik nog lang kan blijven korfballen!  

Groetjes Femke uit de C2 



Scheidsrechters Bardienst 
     29 Augustus 

10:00 Achilles D1  Stefan Spaan 

    5 september 

10:00 Achilles E2  Jonna Capel 

10:00 Achilles E1  Heidi Otten 

11:00 Achilles B1  Milou Westerhuis 

11:30 Achilles C2  Irma Holvlüwer 

12:30 Achilles C1  Laura Smit 

14:00 Achilles A1  Floris Bijker 

14:00 Achilles 3   Barteld 

    9 september 

20:00 Achilles MW1  Herwin Nijzink 

    12 september 

10:00 Achilles E2  Tim Buursema 

10:00 Achilles E1  Sander Reuvekamp 

11:00 Achilles B1  Tijmen Ruterink 

11:15 Achilles D1  Bart Smit 

    16 september 

20:00 Achilles MW1  Berjan Nijzink 

    19 september 

11:30 Achilles C2  Inge Gorel 

12:30 Achilles A1  Patricia Stundebeek 

12:30 Achilles C1  Nick Wanschers 

14:00 Achilles 3   Martine Dijkstra 

    26 september 

10:00 Achilles E1  Maaike Nijholt 

10:00 Achilles E2  Laura Lijster 

11:00 Achilles B1  Koen Rekers 

12:30 Achilles C1  Annemiek ten Harkel 

12:30 Achilles A1  Tijmen Rutering 

14:00 Achilles 3   Gijs Rutering 

    30 september 

20:00 Achilles MW1  Merlin Willemsen 

    3 oktober 

10:00 Achilles D1  Laura Smit 

11:00 Achilles C2  Bart Smit 

dag datum tijd wie 

do 3-sep 17:30 tot 20:00 Kok (D1) 

do 3-sep 20:00 tot 22:00 Henk & Esther 

za 5-sep 9:15 tot 12:00 Kuiper (E1) & Gerrits (E2) 

za 5-sep 12:00 tot 15:00 Capel (A1) & Schoenmaker (A1) 

za 5-sep 15:00 tot 18:00 Mariska Metz &Natasja Donkervoort 

ma 7-sep 17:30 tot 19:30 Van Dam (E2) 

do 10-sep 17:30 tot 20:00 Knevel (D1) 

do 10-sep 20:00 tot 22:00 Tina 

za 12-sep 9:15 tot 11:00 Kuiper (E1) & Poelman (E2) 

za 12-sep 11:00 tot 13:00 Cassese (B1) & Eshuis (B1) 

ma 14-sep 17:30 tot 19:30 Grevink (E2) 

do 17-sep 17:30 tot 20:00 Stam (D1) 

do 17-sep 20:00 tot 22:00 Henk & Esther 

za 19-sep 9:15 tot 12:15 Rebergen (E2) & Rennen (C2) 

za 19-sep 12:15 tot 15:30 Gierveld (C1) & Hudepohl (A1) 

za 19-sep 15:30 tot 18:00 Roel Steen & Tina 

ma 21-sep 17:30 tot 19:30 Poelman (E2/D1) 

di 22-sep 17:00 tot 21:00 Jacquelien/Fabiënne/Tom 

wo 23-sep 17:00 tot 21:00 Mariska & ??? (schoolkorfbal) 

do 24-sep 17:30 tot 20:00 Tai (D1) 

do 24-sep 20:00 tot 22:00 Tina 

za 26-sep 9:15 tot 12:15 Weghorst (C1) & Lucassen (E1) 

za 26-sep 12:15 tot 15:15 Reuvekamp (A1) & Spoor (A1) 

za 26-sep 15:15 tot 18:00 Bijlstra & Spalink 

ma 28-sep 17:30 tot 19:30 Zebel (E2) 

do 1-okt 17:30 tot 20:00 Spalink (C2) 

do 1-okt 20:00 tot 22:00 Tina 

za 3-okt 9:15 tot 12:15 Nagtegaal (D1) & Drees (D1) 

do 8-okt 17:30 tot 20:00 Rennen (C2) 

do 8-okt 20:00 tot 22:00 Henk & Esther 

za 10-okt 14:30 tot 18:00 Marjon en Annita 

Sportmarkt 
Binnenkort is de Sportmarkt in Almelo terug. We zijn 

nog op zoek naar mensen die Achilles willen promoten. 

Tijdens deze Sportmarkt kunnen de Almelo-

se Sportverenigingen zich laten zien aan het 

(winkelende) Almelose publiek door informatie te ge-

ven en/of het verzorgen van een clinic/workshop. 

Wanneer: 13 september 2015 (tijdens de koopzondag!) 

Tijd: 12:00 - 17:00 uur 

Waar: Centrumplein in de binnenstad van Almelo 

De Sportmarkt zal worden georganiseerd in het week-

end waarin er ook veel andere activiteiten in de binnen-

stad zijn omdat Almelo dan in het teken staat van het 

Cultuurweekend.  

Interesse? Neem dan contact op met Annemiek ten 

Harkel of mail naar: debabbeltjes@ckv-achilles.nl 

mailto:debbabbeltjes@ckv-achilles.nl?subject=Sportmarkt


Van de bestuurstafel 
Hopelijk iedereen een goede vakantie gehad? En allemaal 

uitgerust en weer fris aan de start van het nieuwe seizoen? 

Vrijwel alle teams zijn weer begonnen met de voorberei-

dingen, we hopen dat iedereen snel zijn draai kan vinden in 

zijn/haar nieuwe team.  

Achter schermen zijn verschillende mensen alweer druk 

bezig met de seizoenstart. De wedstrijd schema’s, ver-

voerslijsten, fluitschema’s, barrooster worden opgesteld en 

ingevuld. Altijd weer een behoorlijke puzzel om het ieder-

een zoveel mogelijk naar het zin te maken, hierbij kunnen 

wel situaties ontstaan die voor jezelf niet goed uitkomen. Ik 

ga ervan uit dat je dan zelf actie onderneemt door bijvoor-

beeld met iemand anders te ruilen van dienst of wedstrijd. 

Niet gelijk in de telefoon klimmen en de opsteller van de 

lijst met een probleem op zadelen. Vragen om raad hoe jij 

je eigen situatie kunt gaan oplossen is vanzelfsprekend wel 

verstandig. 

Het is vorig jaar een enkele keer voorgekomen dat aange-

wezen scheidsrechters niet bij een jeugdwedstrijd kwamen 

opdagen! Dit kan en mag dit seizoen niet weer gebeuren, 

schrijf de data waarop je moet fluiten tijdig in je agenda en 

zorg dat altijd aanwezig bent of dat je zelf voor een vervan-

ger(-ster) zorgt.   

In de laatste Ledenvergadering hebben met elkaar afge-

sproken dat dat we zelf weer de schoonmaak van de kleed-

kamers en de kantine op ons gaan nemen. Ook is hiervan is 

een schema gemaakt voor zowel jeugd als senioren teams. 

Laten we dit met elkaar doen en verzorgde en schone ac-

commodatie is het visite kaartje van de vereniging. 

Voor het afronden van de werkzaamheden aan de kleedka-

mers en de start van de re styling van de kantine gaan we 

een planning maken en zullen we een beroep doen op jullie 

handigheid en inzet. In de komende maand worden de 

plannen concreet gemaakt en gaan hiermee starten. 

 

We willen vanaf deze plaats ook Frank Landkroon en de 

selectie veel succes wensen bij behalen van de gestelde 

doelen voor beide teams. We hopen dat jullie voor mooie 

wedstrijden met veel kijk- en speelplezier gaan zorgen, ben 

ervan overtuigd dat de successen dan snel zullen volgen.   

Veel plezier en sportief succes dat wensen we natuurlijk 

iedereen het komende seizoen en hoop jullie snel weer te 

ontmoeten bij Achilles!    

Namens bestuur,  

Jan Laarhuis. 

Bericht van de TC 
Voorbereiding selectie 

Onder leiding  van de nieuwe hoofdtrainer Frank Land-
kroon, is de selectie op 10 augustus gestart met de voorbe-
reiding op het nieuwe seizoen.  Met een aantal nieuwe ge-
zichten uit de jeugd zijn de eerste trainingen en oefenwed-
strijden afgewerkt.  Op zaterdag 17 augustus heeft de se-
lectie deelgenomen aan de vierkamp bij Blauw Zwart. Daar-
naast zijn er doordeweekse oefenwedstrijden geweest te-
gen HKC en NAAS. Tijdens al deze wedstrijden is er volop 
geëxperimenteerd met spelers en opstellingen en zo heeft 
de nieuwe trainer een goed beeld gekregen van de kwali-
teiten in de spelersgroep. Na een kleine twee weken van 
trainingen en wedstrijden heeft Frank Landkroon bekend-
gemaakt met welke spelers hij de competitie gaat begin-
nen.  De selectie ziet er als volgt uit. 

Selectie 1e 

Heren: Floris Bijker, Tijmen Rutering, Nick Wanschers, Tim 
Buursema 

Dames: Annemiek ten Harkel, Patricia Stundebeek, Jet 
Spalink, Laura Smit 

Selectie 2e 

Heren: Lars Laarhuis, Koen Rekers, Bart Smit, Kevin Wan-
schers 

Dames: Milou Westerhuis, Ans Gort, Diny Winters, Mar-
lies Kieft, Inge Gorel, Maaike Nijholt, Laura Vos 

 

Behalve een nieuwe trainer/coach is er ook een teambege-
leider aan het eerste en de selectie toegevoegd,  Coby ten 
Harkel zal met name het 1e en Frank bijstaan tijdens de 
wedstrijden. Bij het 2e zullen Henk Rutering en Harmen 
Eenkhoorn samen de coaching voor hun rekening nemen. 

Met deze invulling is de staf van de selectie goed op orde! 

Een intensieve voorbereiding is afgesloten en het nieuwe 
seizoen staat op het punt van beginnen. Reehorst’45 1 en 
tegen Rheko 3 zijn de eerste tegenstanders van het seizoen 
2015 / 2016. 

De TC wenst de selectie en alle andere teams een sportief 
en succesvol seizoen. 

Namens de TC, 

Harmen Eenkhoorn 



Kort geleden ben ik eens in het archief van Achilles gedo-

ken. Ik heb een heel aantal mooie documenten, krantenar-

tikelen, foto’s etc gevonden. Zoveel mooie historie moet 

natuurlijk bewaard blijven, zeker met het oog op het 100-

jarig bestaan van de club. 

Ik denk dat er bij heel veel leden (en oud-leden) ook nog 

ander materiaal moet liggen. Om de historie van de club in 

kaart te brengen zou ik graag zoveel mogelijk foto’s, kran-

tenartikelen, babbels, babbeltjes en ander materiaal ont-

vangen. 

 

Foto’s 

Teamfoto’s  

Foto’s van wedstrijden 

Foto’s van het hemelvaarttoernooi 

Kampfoto’s 

Foto’s van activiteiten 

(foto’s graag met namen en jaartallen) 

 

Krantenartikelen 

Nieuws 

Wedstrijdverslagen 

Uit de weekbladen 

 

Clubbladen 

Achilles heeft in het verleden verschillende clubbladen ge-

had 

De Babbels 

Babbeltjes  

Echo (uit een verder verleden) 

  

Tenue 

Wie heeft het er nog een origineel Achillestenue zonder 

sponsoring? (Wit shirt met rode biezen) 

 

Contact 

Heb je foto’s en/of ander materiaal dan kun je via onder-

staand e-mailadres contact met me opnemen of je kan me 

even bellen op: 06- 42 11 20 19   

 

Foto’s, scans of documenten kunnen ook digitaal ver-

stuurd worden naar archief.achilles@gmail.com 

 
Hartelijke groet, 
 
Harmen Eenkhoorn 

Historie Achilles Schoonmaak rooster 
Weeknummer:  Team: 

33    1e 

34    2e 

35    3e 

36    A1 

37    Midweek 

38    1e 

39    2e 

40    3e 

41    A1 

42    Midweek 

 

Wat te doen? 

 

Kleedkamers: vloeren vegen en dweilen, toiletten schoon-

maken, en voorzien van sanitaire voorzieningen en prullen-

bak ledigen.  

 

Clubhuis: vloeren vegen en dweilen, toiletten schoonma-

ken, en voorzien van sanitaire voorzieningen, prullenbak-

ken ledigen en schoonmaken, schoonloopmatten uitklop-

pen en of stofzuigen en tafels schoonmaken  

Kangoeroe klup 
Ook het korfbal voor de aankomende talenten van Achilles is weer be-

gonnen. Vanaf komende zaterdag 5 september tot en met zaterdag 3 

oktober is er elke zaterdag een korfbal training voor de aller jongsten 

om 10.00 op het veld van Achilles.  

De eerste twee trainin-

gen zijn voor de nieuwe 

spelers en speelster 

gratis en daarna wordt 

er verzocht om een lid-

maatschap aan te vra-

gen. Deze worden uitge-

deeld tijdens de kangoe-

roe klup. 

 

 

mailto:archief.achilles@gmail.com


Vanaf  19 september gaat De Grote Clubactie van start. Diny en Annemiek zullen zich 

dit jaar als ambassadeurs inzetten voor de actie. Uiteraard kunnen zij dit niet alleen. 

We moeten met elkaar proberen zoveel mogelijk loten verkopen, want maar liefst 80% 

van elk verkocht lot gaat naar onze club. Een lot kost € 3,- dus daarvan gaat € 2,40,- 

naar onze clubkas.  

Op zaterdag 19 september is de grote aftrap om 13.00 uur bij ons clubhuis. We zoeken 

nog een aantal kinderen die loten willen verkopen tijdens de wedstrijden van het twee-

de en eerste. Ben jij een topverkoper, meld je dan aan bij Diny Winters of  Annemiek 

ten Harkel. Uiteraard staat hier een leuke beloning tegenover!! 

De lotenboekjes worden aan iedereen persoonlijk uitgedeeld. Het team dat de meeste 

loten verkoopt wint een prijs. Wekelijks kun je in het clubhuis de tussenstand bekijken 

op de lotenmeter. De lotenboekjes worden voorafgaand aan de training uitgedeeld.   

Start De Grote Clubactie 19 september 

Digitaal wedstrijd formulier (knkv) 
Het veldseizoen is weer begonnen, en in het gehele wedstrijdkorfbal wordt er nu met het mobiel 

Digitaal Wedstrijd Formulier (mDWF) gewerkt. Het is nog niet verplicht, met ingang van de 

zaalcompetitie is het wel zo ver! 

 

In samenwerking met Sportlink en enkele testgebruikers hebben we er uiteindelijk voor geko-

zen om niet een handleiding in een vast document te maken, maar per onderdeel van het ge-

heel een internetpagina aan te maken. Op de website is onder competitie een pagina ingericht 

met alle verwijzingen, daarnaast in het PDF-document in de bijlage. Op deze manier is dit ook 

eenvoudig vanaf uw mobiel toestel te openen en eventueel te lezen. 

 

Op de internetpagina’s die voor het DWF zijn ingericht zal in de komende weken de nodige ex-

tra informatie geplaatst worden, mede naar aanleiding van feedback van u als gebruikers. 

Mocht u daarnaast nog vragen hebben, kunt u zich altijd wenden tot het mail-

adres dwf@knkv.nl. 

 

Een onderdeel waar we u specifiek over willen informeren is het muteren van een scheidsrech-

ter. Dit is van toepassing als een KNKV-scheidsrechter niet op komt dagen, er op dit moment 

in het programma staat SR Verenigingsnaam of  indien het een scheidsrechter van de thuisver-

eniging betreft (dit kan alleen op de wedstrijddag zelf  door de thuisvereniging gebeuren). 

Het is hierom belangrijk dat de mail adressen kloppen in sportlink. Krijg je geen babbeltjes of  

weet je dat je mail adres verkeerd is geregistreerd? Mail dan de juiste gegevens naar  

debabbeltjes@ckv-achilles.nl. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat alles goed geregeld is 

voor komend zaalseizoen.    Alvast bedankt. 

http://www.knkv.nl
mailto:dwf@knkv.nl
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Van de site: 
 Jeugdkamp  

Maandag 19 oktober 2015 is het weer zover. Dan start weer het CKV Achilles jeugdkamp. 

Een kamp vol zon, mysterie en spelletjes. We brengen 3 nachtjes door in de betoverende wereld van 

“De Bovenberg” te Markelo. Wil je mee, meld je dan snel aan. Je kunt je opgeven via de 

mail: kamp@ckv-achilles.nl of door de opgavestrook in de wonderlamp in de kantine te stop-

pen. Vragen over het kamp kunnen worden gesteld bij de kampleiding. 

Je kunt hiervoor mailen met: kamp@ckv-achilles.nl  

Telefonisch kun je eventueel contact opnemen met: Tonny: 06 383 09 427 of Ans: 06 25076850 

Groetjes, kampleiding en kookmoeders. 

Uitspraak van de maand: 

"Als je niet beter speelt dan ze, werk dan harder dan ze."  

-Ben Hogan 

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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