
De Babbeltjes 
Maand: September 

Selectie 2016-2017 
De vakantie zit er weer op en de eerste competitieronde is alweer gespeeld. Na een korte voorbereiding is de selectie weer begonnen. Een se-

lectie met een aantal nieuwe gezichten. Behalve dat er enkele jeugdspelers zijn doorgestroomd hebben zich ook een tweetal nieuwe leden van 

buitenaf gemeld. 

Yoran Montagne is naar Almelo verhuisd en speelde voorheen in de selectie bij CKV NIO in Rotterdam 

Henrike Pauw speelde vorig jaar nog bij DOS-WK. Henrike heeft Poolse roots en maakt deel uit van de Poolse nationale korfbalselectie. 

Door alle aanvullingen hebben we het komende seizoen een volwaardige selectie op de been waar ook onderlinge concurrentie aanwezig is.  

 

Nieuwe trainer/coach Achilles 2 

Behalve enkele nieuwe spelers is er meer goed nieuws te melden. Het is de Technische Commissie gelukt om voor het 

tweede een nieuwe trainer/coach te vinden. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens in vervulling. Eric Ronitz zal met 

ingang van dit seizoen het tweede onder zijn hoede nemen. Eric heeft jarenlange ervaring als trainer/coach bij verschil-

lende clubs in de regio en heeft veel zin in deze nieuwe uitdaging.  

 

Ontwikkelen jeugd en jeugdtrainers 

Tijdens het veldseizoen zal A1 regelmatig met de selectie meetrainen. Tevens zal Eric Ronitz Kevin af en toe ondersteunen bij de trainingen. Dit 

hebben we in overleg met JC, Frank Landkroon en Eric Ronitz besloten. Op deze wijze denken wij de ontwikkeling van de junioren te versnellen 

en de overstap van de A naar de senioren te verkleinen.  

 

Train de trainer 

Frank Landkroon zal het komende veldseizoen opnieuw de jeugdtrainers in enkele sessies trainen. De precieze invulling en de data worden op 

korte termijn vastgelegd.  

 

Korfbalclinic 

Net als vorig jaar willen de TC en JC ook dit jaar weer een korfbalclinic organiseren aan het begin van het zaalseizoen. Meer informatie hierover 

volgt nog. 

 

Bezetting TC 

De TC heeft zich ook versterkt met een nieuw lid. Freek van der Wees is met ingang van dit seizoen toegetreden tot de TC. 

 

Groeten namens de TC 



Scheidsrechters 
 10-sept | 14:00 Achilles (A) 3  -   SDO (W) 3    Barteld Eenkhoorn 

10-sept | 12:30 Achilles (A) B1  -   Rigtersbleek/Cottus B2  Inge Gorel 

10-sept | 13:00 Achilles (A) D2  -   Blauw Zwart D2   Laura Smit 

10-sept | 12:00 Achilles (A) E2  -   Groen Zwart E2   Irma Holtvluwer-Smit 

10-sept | 12:00 Achilles (A) E1  -   HKC (He) E2   Heidi Otten 

14-sept | 20:00 Achilles (A) MW1 -   NKC '51 MW1   Herwin Nijzink 

17-sept | 11:15 Achilles (A) A1  -   Amicitia A2    Bart Smit 

17-sept | 10:00 Achilles (A) B2  -   Olympia '22 B1   Marlies Kieft 

17-sept | 11:00 Achilles (A) D2  -   SDO (W) D1   Yaron Montagne 

17-sept | 10:00 Achilles (A) E1  -   Zwart Wit (D) E3   Anouk Donkervoort 

17-sept | 10:00 Achilles (A) E2  -   EKC Nääs E2   Tim Buursema 

24-sept | 14:00 Achilles (A) 3  -   NKC '51 5    Hugo kievits 

24-sept | 12:30 Achilles (A) B1  -   KIOS '45 B1    Inge Gorel 

24-sept | 13:00 Achilles (A) C1  -   Zwart Wit (D) C2   Nick Wanschers 

24-sept | 12:00 Achilles (A) D1  -   UNI D1    Marijn Krijgsveld 

28-sept | 20:00 Achilles (A) MW1 -   Amicitia MW1   Berjan Nijzink 

1-okt | 13:00 Achilles (A) 3  -   Olympia '22 3   Gijs Rutering 

1-okt | 11:30 Achilles (A) B1  -   Amicitia B2    Koen Rekers 

1-okt | 12:30 Achilles (A) D2  -   DOS-WK D1   Tim Buursema 

1-okt | 11:30 Achilles (A) E1  -   Rigtersbleek/Cottus E3  Roelf Haverkamp 

1-okt | 11:30 Achilles (A) E2  -   Devinco E5    Stefan Spaan 



Bardienst 
 

Maandag 5 September 2016 17.30 - 20.30 van Baaren 

   

woensdag 7 september 19.15 - 21.45 Bart en Laura Smit 

   

Donderdag 8 September 2016 
17.30 - 20.00 
 
20.00 - 22.00 

Ten Dam 
 
Tina Mekkelholt 

   

Zaterdag 10 September 2016 
11.15 - 14.30 
 
14.30 - 18.00 

Groothuis en Scheffer 
 
Marjon Mekkelholt en Annita Oosterlaar 

   

Maandag 12 September 2016 17.30 - 20.30 Metz 

   

woensdag 14 september 2016 1915 - 2145 Nick en Kevin Wanschers 

   

Donderdag 15 September 2016 
17.30 - 20.00 
 
20.00 - 22.00 

v/d Hoeven 
 
Jan Laarhuis 

   

Zaterdag 17 September 2016 
09.15 - 11.15 
 
11.15 - 13.45 

Lukken en Nijzink 
 
Steen en Pesschier 

   

Maandag 19 September 2016 17.30 - 20.30 Rebergen 

   

Donderdag 22 September 2016 
17.30 - 20.00 
 
20.00 - 22.00 

Drees 
 
Annemiek Edel 

   

Zaterdag 24 September 2016 
11.15 - 14.30 
 
14.30 - 18.00 

Knevel en Tai 
 
Casese en Donkervoort 

   

Maandag 26 September 2016 17.30 - 20.30 Leushuis 

   

woensdag 28 september 2016 1915 - 2145 Koen Rekers en Laura Lijster 

   

Donderdag 29 September 2016 
17.30 - 20.00 
 
20.00 - 22.00 

Nagtegaal 
 
Tina Mekkelholt 

   

Zaterdag 1 Oktober 2016 
10.45 - 13.00 
 
13.00 - 16.00 

Mensink en van Breugen 
 
Leuverink en Kuiper 



Kangoeroeklup 
Hallo kangoeroetjes, 

Het is seizoen is weer begonnen dus ook begint de kangoeroeklup training weer. Kom allemaal gezellig kennismaken met 

korfbal op spelenderwijs en neem je vriendjes of vriendinnetjes ook mee! 

De volgende data’s is er kangoeroeklup training: 

- 10 september om 11.30 uur 

- 17 september om 10.00 uur 

- 8 oktober om 11 uur 

Als je meer wilt weten over de kangoeroeklup training kun je me altijd bellen of een berichtje sturen op het  

nummer: 06-25076850. Opgeven kan ook via dit telefoonnummer. 

Ik hoop dat iedereen er weer bij is en er veel zin in heeft! Zelf heb ik er heel veel zin in! 

Groetjes Ans 

Ook dit jaar organiseren wij weer het schoolkorfbal toernooi voor alle basisscholen uit Almelo. Het schoolkorfbal toernooi wordt gespeeld op 

27 September op het veld van Achilles en de finale wordt op 28 september bij AKC gespeeld. 

Om het toernooi weer in goede banen te leiden zijn wij hard op zoek naar vrijwilligers die ons zouden willen ondersteunen op 27 september 

met activiteiten als Bardienst, wedstrijden fluiten en eventueel het begeleiden van teams. 

Tevens zijn wij hard op zoek naar vrijwilligers die Kevin Wanschers zouden willen ondersteunen bij het geven van korfbal clinics aan verschil-

lende schoolkorfbal teams. Deze clinics worden op dinsdag 13 en 20 september van 18.00 tot 19.00 uur gegeven. 

Voor vragen en/of aanmeldingen kunt u contact zoeken met Kevin Wanschers.  

Mail: kevinwanschers94@gmail.com 

tel: 06-53435564 

Poule indeling Jeugdkamp 
Wij van de kampcommissie zijn inmiddels alweer druk bezig met de voorbereiding voor het jeugdkamp van dit jaar. 
We missen echter nog één ding: jullie opgaves. 
In het clubgebouw liggen de opgaveformulieren weer klaar, maar je kunt je natuurlijk ook opgeven via het mailadres:  

kamp@ckv-achilles.nl 

Ook kun je het formulier van de site downloaden. 
Wil je geen enkele informatie meer missen over het kamp, word dan lid van onze Facebook groep: Jeugdkamp CKV Achilles 
Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben laat het ons dan weten via de mail of spreek ons gewoon aan! 
  
Groetjes, 
  
Ans, Sven, Merlin, Marije, Kevin, Tonny, Petra, Natasja en Monique 

Schoolkorfbal 

mailto:kamp@ckv-achilles.nl


Wedstrijdverslag E3 
Wij hebben de eerste wedstrijd van het seizoen 
gewonnen! Na een spannende eerste helft 
stond het 1 – 0 voor ons.   
 
De tweede helft hebben we nog 2 doelpunten 
gemaakt en dus hebben we met 3-0 gewonnen 
van Rigtersbleek E3. We hebben heel erg hard 
gewerkt veel kansen gekregen en ook veel bal-
len teruggepakt.  
 
Een goed begin van het seizoen dus!! 
  
           Doelpunten: Carlijn 2x, Tijn 1x 

23 september is er weer een quiz-avond. 

De vorige keer was het een groot succes, en gaan er voor om het deze keer net zo leuk te krijgen! 

Aanmelden kan via de site (www.ckv-achilles.nl/activiteiten) of via een bericht op de facebook pagi-

na 

Kosten: €5,- 

(Een team moet uit minimaal 4 personen bestaan) 

Om half 8 zal de kantine open gaan en we zullen rond 8 uur beginnen. 

Aanmelden kan tot 17 september 

Poule indeling Techniek training 
Ook de extra techniek trainingen gaan weer van start!! 

Woensdag 14 september om 18.30 tot 19.30 zijn alle (jeugd) - leden van Achilles welkom 

voor de eerste techniektraining.  

We gaan druk bezig met vangen, gooien, schieten en de doorloopbal. Natuurlijk wordt er 

ook lekker partijtje gespeeld!! 

 

Ik hoop jullie allemaal woensdag 14 september om 18.30 uur te zien! 

Activiteiten 



 

Voorbereiding Selectie 

Een nieuw jaar en daarmee nieuwe kansen. Er veranderd veel ten opzichte van het vorige jaar. Een 

trainers wissel, spelers vertrekken en komen.  

Het eind van het seizoen. Na vele trainersjaren verlaat Harmen Eekhoorn het tweede om Jan Laar-

huis op te volgen als voorzitter van Achilles. Eric Ronitz neemt de plek van Harmen over als trainer 

van het tweede. Ook het afscheid van Freek van der Wees, Alex Valk, Milou Westerhuis en Patricia 

Stundebeek verdunt de gelederen van de selectie.  

De jeugdcommissie en de technische commissie worden aan het werk gezet en beslissen gezamen-

lijk over het doorstromen van Marijn Krijgsveld En Anouk Donkervoort uit de A1 richting de Se-

lectie. Tijdens de laatste weken van het vorige seizoen komen er enkele spelers van andere vereni-

gingen bij Achilles meetrainen. Ook hieruit blijven twee spelers die zich graag willen bewijzen. 

Yaron Montagne en Henrieke pauw sluiten zich aan bij de selectie. 

De eerste selectie trainingen beginnen en er moet gestreden worden. Ten eerste om een plek in het 

eerste en ten tweede om een plek binnen de selectie. Door de aanstroom van nieuwe leden is de se-

lectie te groot geworden en moest er een dame afvallen. 

Door communicatie fouten gaat de eerste oefenwedstrijd niet door en wordt er een onderling duel 

gestreden tussen het voorlopige eerste en het voorlopige tweede. 3 Dagen later is daar dan toch de 

eerste oefenwedstrijd voor het tweede. HKC 2 uit is op papier een sterke tegenstander, maar door 

inzet en samenspel lukt het om de rust in te gaan met een voorsprong 7 tegen 8. De tweede helft 

verloopt moeizamer en uiteindelijk wordt er verloren met 17-11. 

 

Donderdag, de laatste oefenwedstrijd voor de competitie. Achilles 1 tegen Ons Clubje 1 en Achilles 

2 tegen DOS-WK 4. Achilles 2 begint erg moeizaam en gaat de rust in met een achterstand van 4-7. 

De tweede helft wordt de draad weer opgepakt en wordt er uiteindelijk gewonnen met 11-10. Het 

eerste Heeft uiteindelijk een overwinning binnen gesleept. Het begin verliep erg stroef en we konden 

merken dat we nog veel aan elkaar moesten wennen. 

De bekendmaking is daar en de trainers hadden een moeilijke keuze te maken. Uit het eerste dat tot 

op heden uit 5 heren en 6 dames bestond vallen Yaron Montagne, Henrike Pauw en Marlies Kieft 

af en sluiten zich aan bij het tweede. Uit het tweede valt Anouk Donkervoort af en Anouk gaat nog 

een jaar spelen in de A1. 

Door het ontbreken van Inge Gorel gaat het eerste tot aan komende zaterdag tegen DOS-WK spe-

len met 5 dames en 4 heren. De uiteindelijke selectie wordt na de eerste wedstrijd bekend gemaakt. 

Achilles 1:  Heren: Floris Bijker, Tim Buursema, Bart Smit, Nick Wanschers 

   Dames: Inge Gorel, Annemiek ten Harkel, Laura Smit & Diny Winters 

Achilles 2:  Heren: Yaron Montagne, Marijn Krijgsveld, Lars Laarhuis, Sven Legebeke,  

   Tijmen Rutering & Kevin Wanschers 

   Dames: Marlies Kieft, Ans Gort, Jonna Capel, Jet Spalink, Maaike Nijholt  

  & Henrieke Pauw 



Toernooi akc 

Uitspraak van de maand: 

"Leeftijd is geen barrière. Het is een beperking die je jezelf op-

legt."  

- JACKIE JOYNER-KERSEE - 

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 

Deze maand in de  
 

Op woensdag 30 november 2016 zal de Nationale 

Korfbal Vakbeurs (onderdeel van de Nationale Sport Vak-

beurs), weer gaan plaatsvinden in de Evenementenhal 

Gorinchem. De Nationale Korfbal Vakbeurs wordt geor-

ganiseerd in officiële samenwerking met het KNKV. 

 

Op de Nationale Korfbal Vakbeurs ontmoet je op één dag 

diverse toeleveranciers/dienstverleners die de vereniging 

verder kunnen helpen op gebied van de sportaccommo-

datie, sport-/korfbalmaterialen, financiële dienstverle-

ning, kantine-inkoop, medische materialen, sponsoring 

en evenementen.  

Korfbal beurs 
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