
De Babbeltjes 
Maand: juni 



Bestuur  
 

 

De kruitdampen van het huldigingfeest van Heracles afgelopen dagen zijn opgetrokken, een gewel-
dig feest voor heel Almelo en voor Heracles in het bijzonder. 

Terug naar de orde van dag, terug naar de bestuurstafel van Achilles. Wij hebben ook geweldig 
nieuws te melden. We zijn er in geslaagd een nieuwe voorzitter te vinden: HARMEN EENKHOORN. 
Dit mag inderdaad met vette hoofdletters worden vermeld, we kennen Harmen allemaal natuurlijk 
als een echte Achillesman en als iemand die altijd in korfbal denkt en handelt.  

Wij zijn ervan overtuigd dat Harmen de juiste doelstellingen voor de komende jaren kan uitzetten 
en ervoor gaat waken dat we op koers blijven. Op koers naar een nog beter korfballende vereniging 
in Almelo. In de eerste gesprekken die de bestuursleden met Harmen hebben gehad zijn de ideeën 
en doelstellingen met elkaar doorgenomen en hieruit is gebleken dat we aan de vooravond van een 
hele mooie “Korfbaltoekomst” staan. 

Zoals op de JALV aangegeven, wordt er een Bijzondere Algemene Leden Vergadering gehouden om 
de nieuwe voorzitter in zijn functie te benoemen. Deze is gepland op dinsdag 21 juni aanstaande 
om 19:30 uur. Naast de voorzitterswisseling wordt er ook informatie gegeven over de vrijwilligers 
module van Sportlink. Met deze toevoeging aan Sportlink gaat Achilles binnenkort de communica-
tie verder verbeteren over met name de wedstrijdzaken richting haar leden en de ouders van le-
den. Via de Sportlinked app worden dan alle schema’s verspreid. Zo kunnen pushberichten ver-
stuurd worden aan ingeplande scheidsrechters om hen te herinneren aan het fluiten. Daarnaast is 
het bijvoorbeeld  ook mogelijk om de planning van bardiensten hierin op te nemen. Om al deze 
functies goed te kunnen gebruiken is het belangrijk dat iedereen zijn juiste e-mailadres doorgeeft. 
Verder hebben we het voorstel voor de besteding van de Club van Dertig verder uitgewerkt, het 
voorstel (een scorebord) is voorgelegd aan de leden van de Club van 30. De besteding willen we 
graag vaststellen op de BALV. 

Komend weekeinde worden de laatste wedstrijden van de competitie gespeeld. Voor het tweede 
zijn de wedstrijden al gespeeld. We staan op de 2e plaats wat recht geeft op promotie, dan moet 
alleen de nr. 3 wel verliezen komende week, afwachten dus. Onze B1 is al kampioen, gefeliciteerd 
met deze prestatie; ongeslagen aan kop! C1 kan ook nog kampioen worden, maar dan moeten we 
winnen van SDO en AKC moet een punt verliezen. F1 staat op de 2e plaats maar speelt zaterdag te-
gen de nr. 1.Allemaal komen kijken dus naar deze kampioenswedstrijd tegen Centrum F2. 

Als afsluiter dit seizoen staat het Vriendentoernooi op de agenda, een prachtig initiatief waarbij ik 
hoop, vele niet korfballers die betrokken zijn bij Achilles, te ontmoeten en natuurlijk ook alle leden. 
Het belooft een spetterende uitsmijter van dit seizoen te worden! 

Dit zijn de laatste “Van de Bestuurstafel” van mijn hand, met plezier heb ik jullie op de hoogte ge-
houden van de gebeurtenissen aan deze tafel. Ik hoop jullie te treffen op het Vrienden Toernooi op 
18 juni en op de BALV op 21 juni aanstaande, allemaal heel veel plezier bij de laatste lootjes van dit 
seizoen en bij de komende evenementen bij Achilles. 

Namens het bestuur, 



Trainingen tot zomervakantie 

Sponsor commissie 
Beste leden, Zoals enkelen van jullie al opgemerkt hadden stond er in de vorige babbeltjes dat wij nog op 
zoek zijn naar een hoofdsponsor. Inmiddels heeft Achilles vanaf het begin van 2016 een nieuwe hoofdsponsor 
namelijk Netters infra. 

 

 

  

Echter zijn wij als Sponsorcommisie nog wel op zoek naar nieuwe doek of shirt sponsoren. Heeft u een bedrijf 
of kent u een bedrijf die Achilles zou willen sponsoren? Neem dan contact op met de sponsorcommissie van 
Achilles. Mail sponsor@ckv-achilles.nl 

Beste jeugdleden, 

Het seizoen loopt op zijn einde. (Bijna) alle wedstijden zijn gespeeld en de eindbalans is gemaakt. MAAR WEES NIET GETREURT. 

Wij beginnen direct met de voorbereidingen voor het komende seizoen! De nieuwe teams zijn bekend en de trainers maken zich op voor een 
jaar vol overwinningen. 

Vanaf donderdag 9 juni wordt er weer volop getraind in de nieuwe teams. Trainers kunnen zelf beslissen of er ook op de maandagen getraind 
wordt.  

Hieronder vindt je de trainingstijden voor de komende periode: 

Maandag: 

Per team overlegd met de trainer. 

Donderdag: 

18.00 – 19.00: D-selectie, E1, E2 
19.00 – 20.00: A1, B-selectie, C1 

 

Bardienst 
Dag Datum Tijd Wie? 

maandag  30-mei 17:30 tot 20:00 uur Lucassen (E1) 
donderdag 2-juni 17:30 tot 20:00 uur Rennen (C1) 
  20:00 tot 22:00 uur Tina/Annemiek Edel 
    
maandag  6-juni 17:30 tot 20:00 uur Rebergen (E1) 
donderdag 9-juni 17:30 tot 20:00 uur Drees (D1) 
  20:00 tot 22:00 uur Henk en Esther 
    
maandag  13-juni 17:30 tot 20:00 uur Leushuis (E1) 
donderdag 16-juni 17:30 tot 20:00 uur Nagtegaal (D1) 
  20:00 tot 22:00 uur  Tina/Annemiek Edel 



Eindstand veld  



Toernooi achilles 

Op 18 juni is er een vriendentoernooi bij 
Achilles. Deze nieuwe seizoensafsluiter is 
voor jong tot oud. Het is mogelijk om 
mee te doen bij het toernooi en de BBQ 
maar natuurlijk ook alleen de BBQ of al-
leen het toernooi is mogelijk! 

Meer informatie en het aanmeldformu-
lier is te vinden op: www.ckv-achilles.nl/
toernooi 

 

Hopelijk tot 18 juni! 

Meld je  
Aan via  
de site 

http://www.ckv-achilles.nl/toernooi
http://www.ckv-achilles.nl/toernooi


 

 

 

 

 

Op zaterdag 25 juni 2016 zal op het Noordwijk-
se strand het Fluks Beachkorfbal 2016 plaatsvin-
den. Het toernooi is ieder jaar weer een gezellige 
afsluiting van het korfbalseizoen. Graag nodigen 
wij jullie dan ook uit om deel te nemen als speler 
of als scheidsrechter.  

Het  toernooi zal om 10.30 uur aanvangen en 
om ongeveer 16.30 uur afgelopen zijn. Evenals 
vorig jaar is het mogelijk na afloop van het toer-
nooi deel te nemen aan de gezellige barbecue 
met aansluitend een spetterende Party.  

Toernooi akc Toernooi fluks 

Toernooi  



Nieuwe teams 
A1 

Trainer: Kevin Wanschers (en Sven Legebeke) 

Minke van Baaren   Tijmen Peschier  
Maureen vd Hoeven   Sander Reuvekamp   
Sarissa Hudepohl   Nick Wijma  
Marieke Molenkamp     
Merel Reuvekamp     
Marell Schoenmaker      
Janique Steen          
 
Selectie B1 en B2 
 
Trainer B1: Floris Bijker en Tijmen Rutering 
Trainers B2: Freek vd Wees en Geanne Deckers 
 
Nienke Brand    Jitse van Baaren  
Britt vd Brink     Damiam Gahler 
Sophie Cassese   Rick Jans   
Romy ten Dam   Remco Knoef 
Marit Donkervoort   Bas Metz   
Chimene Eshuis   Daan Metz 
Lisanne Gierveld   Marten Reuvekamp  
Lara Groothuis   Tiemen Reuvekamp  
Vera Kroeze      
Raelle Steen      
Verena Valk      
Julia Weghorst 
    
C1       
 
Trainer: Merlin Willemsen (en Tom Bijlstra) 
 
Mette vd Brink      
Femke Bijlstra      
Sophie Dijkstra      
Imke Gerrits      
Fleur Kroeze      
Anna Rennen      
Emma Spalink 
Nienke Spalink      
Amber Zwerus         
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selectie D1 en D2 
 
Trainers D1: Gerben Smit en Tijmen Peschier 
Trainers D2: Jonna Capel en Vera Kroeze 
      
Kaylee v Dam    Lucas Bijlstra 
Aniek Drees    Kars van Dam  
Carlijn Dijkstra   Joël Knevel 
Niki Jans    Chiem Leushuis  
Nora Kok    Daan Stam  
Marit Kuiper    James Tai  
Danique Leuverink     
Noa Lucassen 
Maud Nagtegaal     
Amy Poelman  
Karlijn Rebergen     
Ayca Zebel     
 
E1       
 
Trainers: Harmen Eenkhoorn en Maaike Nijholt 
 
Myrthe van Breugen 
Maud Eenkhoorn     
Carlijn Mensink      
Layla Poelman      
 
Kevin Alferink      
Tijn Gerrits      
 
E2 
 
Trainers: Jet Spalink en Britt vd Brink 
 
Karlijn Drees      
Sarah Knevel      
Elin Kuiper      
Leanne Lukken 
Floor Nijzink    
Elianne Scheffer  
Eyzem    
 
Trainingen beginnen weer op maandag 22 augustus. 
 
Maandag van 18 tot 19 uur: E1 en E2 (2x trainen eventueel in 
overleg) 
Maandag en donderdag van 18 tot 19 uur: D1 en D2 
Maandag en donderdag van 19 tot 20 uur: A1, B1, B2 en C1 
 
Op zaterdag 27 augustus is er een toernooi bij Amicitia waar-
voor we de B1, B2 en D1 hebben opgegeven. Dit is, naast de 
trainingen, ook een gelegenheid om te selecteren. 
De competitie start weer op zaterdag 3 september. 



Toernooi akc 

Uitspraak van de maand: 

Zweet is slechts vet dat huilt 

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 

De-
ze 

Enthousiasme voor korfbal op de basisschool 
Niki Jans heeft samen met een vriendinnetje op school korfbaltrainingen gegeven aan haar klasgenoten. 
De kinderen hebben geleerd hoe ze op de korf moeten schieten en daarna hebben ze partijtjes ge-
speeld. Na afloop heeft Niki gevraagd wie er met haar naar het vriendentoernooi wilde gaan. Heel veel 
vingers gingen de lucht in. Leuk Niki  

 

-Inge Wanschers-  
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