
De Babbeltjes 
Maand: december 



Recreanten Activiteiten- 

commissie 

Over iets meer dan een week is het zo ver.  Op 

vrijdag 11 december is de eerste quizavond van 

dit seizoen. 

Heb je nog geen team? Regel deze dan snel want 

aanmelden kan nog tot a.s. zaterdag 5 december 

via de facebookpagina of een mailtje naar  

activiteiten@ckv-achilles.nl . 

Om half 8 gaat de kantine open en rond 8 uur zul-

len we beginnen. 

De entree is €5,- 

Via onze facebook blijf je op de 

hoogte van deze en de andere acti-

viteiten. 

Tot vrijdag 11 december! 

Snapt u wat uw kinderen in het veld aan het doen zijn? Waarom 

de scheidsrechter fluit (of juist niet)? Ervaar zelf eens het gevoel 

om een bal in de handen te hebben, te gooien en te schieten. 

Zoals met veel dingen, het lijkt makkelijker dan het is. 

Wij zijn op zoek naar versterking van deze groep: vaders, moe-

ders, opa’s, oma’s, familieleden, vrienden en kennissen (voor als 

u niet alleen wilt komen). En naast veel plezier werkt u aan uw 

conditie.  

Kom eens een paar keer meetrainen. Vindt u het leuk, blijft u en 

vindt u het niet leuk, stopt  u zonder enige verplichting.  Wellicht 

snapt u na een tijdje wat uw kinderen in het veld aan het doen 

zijn en waarom de scheidsrechter floot, of juist niet. Beleef met 

elkaar het korfballen!  Vanaf nu trainen wij tot in maart in 

de sporthal aan de Sluiskade (bij het zwembad) op de woensdag-

avonden (1x in de 14 dagen) van 20.00 tot 

21.00 uur.  Wilt u meer informatie of wilt u 

weten wanneer de exacte trainingsavonden 

zijn, kunt u mij telefonisch bereiken onder 

nummer 06 – 19 69 57 57  

Groeten, Martin van Zelst  

After-Kamp 

Party 

Hallo prinsen en prinsessen! 

Sponsor- 

commissie 

Er zijn nu ook schoenen toegevoegd aan 

Het is alweer bijna 2 maanden geleden dat we een sprookjes-

achtig kamp hebben gehad. Om samen na te genieten van dit 

te gekke kamp willen wij speciaal voor alle jeugd een ‘after-

kamp-party’ organiseren. Ook als je niet mee bent geweest op 

kamp ben je natuurlijk van harte welkom! 

Alle foto’s die tijdens het kamp gemaakt zijn kun je terug zien 

en we gaan natuurlijk weer lekker dansen. 

Wanneer: zaterdag 12 december  

Hoelaat: van 19:00 tot 23:00 uur  

Kosten: 3,- inclusief drinken en wat lekkers 

Je kunt je opgeven bij je trainer en bij Merlin, Kevin, Gerben, 

Tonny, Monique, Ans en Marije. We hopen jullie allemaal te 

zien om er, nogmaals, een geweldig feestje van te maken! 

het assortiment op onze webshop. 

De korting op deze schoenen is volledig voor de leden, zodat 

het hopelijk voor iedereen betaalbaar blijft. 

En vergeet niet die geweldige clubtas met je eigen naam! 

Oproep: 

Wij zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers om de spon-

sorcommissie 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 bedrijf. Er zijn nog genoeg opties: 

hoofdsponsor, wedstrijdshirtsponsor(diverse prijsklasse), in-

loopshirtsponsor, bidons, sponsordoek(low budget en het 

doek blijft van de sponsor).  Prijzen op aanvraag.   
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 Wedstrijd verslagen  

Het eerste: 

De wedstrijd tegen Blauw-Zwart 1 is afgelopen za-

terdag niet door gegaan. Na veel gezeur ging achil-

les niet akkoord met de vervanger. Dit was namelijk 

geen onpartijdige partij. Na een mondeling akkoord 

en daarna een ontkenning hiervan zal de bond be-

slissen wat er verder gaat gebeuren met deze wed-

strijd. 

Het Tweede: 

De wedstrijd van het Tweede ging wel gewoon 

door. Na weer een zwak begin van Achilles 2 kwa-

men we al snel op achterstand. Gedurende de eer-

ste helft knokten wij ons langzaam terug en gingen 

we de rust in met 5-5. In de tweedehelft gaven wij 

door onvoldoende strijdkracht de wedstrijd uit han-

den. De wedstrijd eindig-

de in 14-10 in het voor-

deel van Blauw-Zwart 2. 

Volgende week zullen er 

geen wedstijden zijn. 

Zoals sommigen van jullie misschien al weten is 

het KNKV bezig met invoeren van het Digitaal 

Wedstrijdformulier, kort genoemd het DWF. Op 

korte termijn worden de papieren wedstrijdfor-

mulieren voor iedereen afgeschaft en wordt er 

alleen nog verplicht gewerkt met het DWF.  

Dit was al een tijdje verplicht voor Achilles 1 en 

2. Sinds 1 december is dit ook verplicht voor 

Achilles 3 en Achilles MW. Dit houdt dus in 

dat het 3e en de MW de komende wedstrijd 

moeten afhandelen op het DWF! 

Vanaf 1 januari 2016 wordt het DWF ook be-

schikbaar gesteld voor de B/C/D-jeugd in het 

breedtekorfbal waarna het vanaf  1 februari ver-

plicht wordt in deze categorie.  

Kijk op de site voor meer informatie over het 

Digitale Wedstrijd Formulier! 

Klik hier voor meer 

informatie: 

Digitaal Wedstijd For-

mulier 

Filmpje actie 

Stuur jouw beste truc of actie in via onze facebook, dat was 

de uitdaging. Uit alle inzendingen worden nu de twee beste 

filmpjes geselecteerd die kans maken op de waardebon 

voor onze webshop. 

Houd de facebook van Achilles in de gaten, hier zal binnen-

kort een update geplaatst worden voor deze actie. Hierin 

laten wij het publiek kiezen tussen deze filmpjes wie uit-

eindlijk de winnaar wordt. 
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Scheidsrechters: 

9 december 

20.00 Achilles MW  Herwin Nijzink  

12 december 

12.00 Achilles E1  Leska Spoor 

12.00 Achilles E2  Laura Vos 

12.00 Achilles E3  Sarissa Hudepohl 

13.00 Achilles C1  Laura Smit 

14.00 Achilles A1  Floris Bijker 

19 december 

12.00 Achilles C2  Rik Mekkelholt  

13.05 Achilles B1  Milou Westerhuis 

14.05 Achilles C1  Lars Laarhuis 

15.05 Achilles A1  Patricia Stundebeek 

 

Zaalwacht: 

12 december 

15.15 Achilles 2   Marijke Gierveld 

16.30 Achilles 1   Marijke Gierveld 

 

Scheidsrechter en 

zaalwacht 

Terugblik naar…. 
Met trots mogen wij u onze nieuwe rebriek 

presenteren in de Babbeltjes. Wij nemen u de 

komende maanden mee in de geschiedenis van 

Achilles. Geniet van oude foto’s en speciale ge-

beurtennissen. Kunt u nog iedereen bij naam 

noemen? 

 

Als eerste willen wij u graag mee nemen naar 

2004. Op 22 mei 2004 wordt de allesbeslissen-

de partij gespeeld. De Promotie wedstijd van 

het Eerste. 

Bekijk hier de foto’s van de promotie wedstijd: 

Promotie wedstijd Achilles 1 22 mei 2004 

Kunt u ons helpen met de informatie bij elkaar 

te krijgen? Wat was de selectie van het Eerste 

bij deze wedstrijd? Wie was de coach op dat 

moment? Wie waren de tegenstanders en Hoe-

veel is het uiteindelijk geworden? 

Weet u de antwoorden op al deze vragen? Help 

ons de lege gaten in te vullen en stuur uw ver-

haal over deze gebeurtennis op! 

Mail naar: debabbeltjes@ckv-achilles.nl 

https://www.flickr.com/photos/ckvachilles/sets/72157658106983344/


Van de site: Beste sportvrienden, 

In de top van het korfbal gebeurt het al, veel korfbalverenigingen doen het ook al. Sommige sportbonden hebben het verplicht 

gesteld, andere bonden doen een beroep op vrijwilligheid. Sommige teams doen het vooraf en achteraf, anderen doen het al-

leen achteraf. Korfbalspelers doen het ook onderling. 

Waar gaat dit over? 

Het gaat hier over het geven van de hand aan de scheidsrechter (en de assistent- scheidsrechter) door alle spelers, coaches en 

begeleiders van beide ploegen. Om de arbiter(s) te bedanken voor het leiden van de korfbalwedstrijd. Want zonder een scheids-

rechter kunnen we onze favoriete sport niet beoefenen! 

Geef elkaar de hand. 

De NKSV (Nederlandse Korfbal Scheidsrechters Vereniging) onderschrijft dit alles en roept alle korfbalverenigingen op mee te 

doen met ‘Geef elkaar de hand’. Het doel is dat, op vrijwillige basis, alle spelers en begeleiders van beide teams de scheidrech-

ter en de eventuele assistent-scheidsrechter na afloop van de wedstrijd de hand schudden. Doe jij ook mee? 

Uitspraak van de maand: 

Iedere scheidsrechter fluit goed,  

alleen niet altijd op het juiste moment 

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 

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/

