
De Babbeltjes 
Maand: Oktober 



TC: Train de trainers Activiteiten- 

commissie 

10 oktober   Kazachstan – Nederland 

18:00 uur  - 17:30 deur open. 

 

Clubhuis Achilles - voor leden en niet-leden 

Opgeven kan via www.ckv-achilles.nl/

activiteiten  

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

ze avond ook…  

 Oktoberfest! 

Hier moet je je ook voor opgeven, 

zie bovenstaand.  

Schrijf je snel in, dit wil je 

niet missen! 

De jeugdcommissie en de Technische commissie hebben 
aan het eind van het vorige seizoen afgesproken om meer 
samen op te trekken. Er is besloten om meer activiteiten te 
organiseren die gericht zijn op het verbeteren en verhogen 
van het niveau van spelers en trainers. Het bijscholen van 
de jeugdtrainers is een mooi voorbeeld van deze samen-
werking. Maandag 28 september heeft onze hoofdtrainer 
Frank Landkroon een korte training verzorgd aan onze 
jeugdtrainers. Thema van deze training was de techniek van 
het schot. Tijdens een korte praktijksessie heeft Frank de 
jeugdtrainers veel verteld, veel voorgedaan en veel tips ge-
geven over het aanleren van een goed Schot. Afgesproken 
is om een dergelijke training voor de zaalcompetitie nog 
eens te laten plaatsvinden. Ook is er afgesproken om de 
aansluiting van de A junioren naar de selectie te verbete-
ren, tijdens de veldperiode zal A1 enkele keren met de se-
lectie meetrainen. Ook dit is 28 september voor de eerste 
keer gedaan. Zowel de JC als de TC zijn zeer blij dat het ge-
lukt is om deze sessies voor de A1 en de jeugdtrainers te 

organiseren en zijn nog aan het kijken op 
welke wijze dit tijdens het zaalseizoen verder 
vormgegeven kan worden. Wat er in ieder ge-
val al wel bekend is en op de planning staat is 
de korfbalclinic voor de jeugd op 31 oktober. 
Meer informatie hierover volgt binnenkort! 

Jeugd- 

commissie 

De jeugdcommissie wil bij deze  

Scheidsrech-

ters /Bardienst 

Scheidsrechters: 

iedereen bedanken die heeft geholpen om het 

schoolkorfbaltoernooi 2015 tot een succes te ma-

ken. Te veel mensen om op te noemen hebben hun 

best gedaan: de trainers die de clinics aan de basis-

scholen hebben gegeven, de mensen achter de bar, 

de mensen die alles hebben klaargezet en opge-

ruimd, alle leden die een team begeleid hebben, de 

scheidsrechters van onze vereniging én van AKC, 

het sportbedrijf met de levering van de palen en de 

administratieve ondersteuning, de EHBO’er, de 

speaker en de wedstrijdleiding en een aantal jeugd-

leden die we konden inschakelen voor klusjes. Ie-

dereen heel erg bedankt. HET WAREN TWEE FAN-

TASTISCHE DAGEN!  

 3 oktober 

10:00 Achilles D1  Laura Smit 

11:00 Achilles C2  Bart Smit 

 

   Bardienst: 

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 

http://www.ckv-achilles.nl/activiteiten
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Historie Achilles Wedstrijden 12 sept 
Er zijn nieuwe wedstrijdmomenten voor de wed-

strijden die 12 september niet doorgingen. 

Rood-Wit—Achilles 1  15:30 17-okt 

De Brink 

Keizer Karel 3—Achilles 2 12:30 17-okt 

Sportpark Staddijk 

Blauw-Zwart 4 —Achilles 3 15:30 10-okt 

Sportpark ‘t Lageveld 

Blauw-Zwart A1—Achilles A1 14:00 10-okt 

Sportpark ‘t Lageveld 

Achilles B1—Ons Clubje B1 11:00 17-okt 

Sportcomplex ossekoppelerhoek 

TOP C1—Achilles C1  10:15 10-okt 

Sportpark De Bosrand 

Juventa C3—Achilles C2  10:15 10-okt 

Sportpark Kruserbrink 

Achilles D1—Juventa D3  13:00 17-okt 

Sportcomplex ossekoppelerhoek 

Achilles E1—Juventa E1   10:00 10-okt 

Sportcomplex ossekoppelerhoek 

Achilles E2—Juventa E2  10:00 10-okt 

Sportcomplex ossekoppelerhoek 

Achilles MW1– SDO MW1 20:00 14-okt 

Sportcomplex ossekoppelerhoek 

 

Het vervoer en de scheidsrechters voor deze 

wedstrijd dienen de teams/coaches zelf te rege-

len. 

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 

mailto:archief.achilles@gmail.com


Van de site: Mededelingen van de JC 
Het duurt nog wel een tijdje voor het zaalseizoen begint, maar de voorbereidingen zijn al 

in volle gang. Daarom hier alvast een mededeling van de jeugdcommissie over de start van 

de zaal. Op zaterdag 31 oktober heeft Achilles van 12:00 tot 18:00 uur de zaal van het 

sportpark gehuurd. De uren die we de zaal hebben gehuurd gaan we nuttig en plezierig in-

vullen. We starten de middag met een clinic voor de jeugdteams. Later in de middag zullen 

er oefenwedstrijden zijn voor de A1 en de senioren 1 en 2.   Tevens wordt er op 13 novem-

ber een snert-sponsorloop gehouden, deze zal om 18:00 beginnen.  

Uitspraak van de maand: 

Zonder tegenslag bestaat er geen overwinning. 

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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