
De Babbeltjes 
december 

De selectie 
Het zaalseizoen is weer begonnen en ook het eerste en tweede komen weer in actie! Voor beide teams is de doelstelling duidelijk! Kampioen 

worden en promoveren naar de 2e klasse en 3e reserve klasse. 

Om deze doelstellingen te realiseren wordt er wekelijks hard getraind en worden er verschillende afspraken binnen de teams gemaakt. En het 

werkt! 

Het eerste 

Na 3 wedstrijden gespeeld te hebben staat ons vlaggenschip (gedeeld) bovenaan in de competitie met 6 punten. In de eerste wedstrijd werd er 

redelijk gemakkelijk gewonnen van een moeilijke tegenstander (23-15 tegen RDZ 1). Na deze overwinning ging het eerste met vertrouwen de 

wedstrijd tegen Blauw Zwart 1 in en ook deze werd gemakkelijk gewonnen met 7-27!  

Dat het 1e de korf goed weet te vinden mag duidelijk zijn na tweemaal boven de 20 doelpunten te scoren. Maar afgelopen zaterdag kwam 

SKUNK 1 op bezoek in Almelo. Frank Landkroon (trainer van het eerste) had nog nooit gewonnen van SKUNK 1 terwijl dit wel nodig is om bovenin 

mee te blijven doen. Achilles 1 en Skunk 1 gingen de eerste helft redelijk gelijk op en ze gingen met een kleine voorsprong de rust in. In de kleed-

kamer werd de tactiek nog even iets bijgesteld en Achilles 1 begon scherp aan de tweede helft. Achilles ging op dezelfde manier verder met doel-

punten maken en Skunk kon ze niet bijbenen. Zodoende werd het een eindstand van 16-11 en bleven de punten in Almelo. 

Het tweede 

Ook het tweede heeft de doelstelling om te promoveren. Zo begon het tweede tegen grote titelkandidaat KVZ 4 en na een grote achterstand 

werd daar, met behulp van enkele eerste spelers, alsnog gewonnen met 17-19. Na KVZ kwam DOS-WK op bezoek en ook daar werd van gewon-

nen (11-6). Na 2 goede wedstrijden moest Achilles 2 toch het hoofd buigen voor het tweede van Blauw Zwart (17-14). 

Afgelopen zaterdag had het 2e weer de kans om de rug te rechten tegen de nummer 2 van de poule Olympus 2. Door veel blessureleed en ziekte 

was er een basisplaats voor Milou Westerhuis (speelster uit het derde). De teams gingen de eerste minuten gelijk op en het beloofde een span-

nende wedstrijd te worden. Jet Spalink had hier echter geen zin in en nam het team bij de hand met 9 doelpunten. Door een blessure kwam Flo-

ris Bijker binnen de lijnen en de mix van het 1e, 2e en 3e van Achilles liep gemakkelijk over Olympus heen. De overwinning betekend dat Achilles 2 

op een gedeelde tweede plek staat met Rood Wit 2 en tegen een achterstand op blauwzwart staat van 2 punten. 

Komende wedstrijden 

Zowel voor het eerste als voor het tweede staat komende zaterdag een belangrijke thuiswedstrijd op het programma. De titelstrijd barst in alle 

hevigheid los als Rood Wit 1 en 2 op bezoek komen. Het eerste speelt om 15.05 tegen de huidige nummer 2 en kan 2 punten afstand nemen van 

Rood Wit 1 met één wedstrijd minder.  

Ook het 2e kan twee punten loskomen van Rood Wit twee en zicht houden op de eerste plek door te winnen. Het tweede zal beginnen nadat het 

eerste gespeeld. Aanvang 16.20 uur. 

Beide teams kunnen alle steun goed gebruiken en zien dan ook graag iedereen vanaf 15:00 in het sportpark! 



Het zaalseizoen is voor alle teams van Achilles alweer in volle gang.  Eén groep leden is echter nog altijd op het veld 
actief. Achilles Fit en More deelnemers trainen nog elke week buiten. Niet omdat er in de zaal geen ruimte is maar 

omdat ze dat zelf graag willen. Zo ook afgelopen donderdag, in prima weeromstandigheden werd er onder leiding 
van Fysiotherapeut Bas Huisinga van Fysio Almelo ontspannen gesport. 

Het format is een succes gebleken. Tussen de 8 en 15 leden zijn wekelijks op een plezierige manier aan het sporten. 

Door middel van allerlei spelvormen werken de deelnemers aan hun conditie en fitheid. Wij zijn zeer tevreden over 
de wijze waarop dit nieuwe initiatief zich een plek binnen vereniging heeft verworven en wij willen dit initiatief 

graag verder laten groeien.   

Daarbij kunnen we de hulp van onze leden en ouders van jeugdleden goed gebruiken! 20 leden moet gezien het suc-
ces haalbaar zijn! Ken je iemand die op zoek is naar een manier om ontspannen wijze te sporten? Een buurman of 

buurvrouw, of een collega of een kennis? Help Achilles groeien en daag ze uit om eens mee te doen! 

Achilles Fit en More wil doorgroeien 

Scheidsrechters 
Datum Team Aanwezig Begintijd Scheidsrechter 

09-dec E1 12:50 13:00 Sven Legebeke 

09-dec E2 12:50 13:00 Nick Wanschers 

09-dec C1 13:50 14:00 Jet Spalink 

     
16-dec F2 11:50 12:00 Marit Donkervoort 

16-dec F1 11:50 12:00 Raëlle Steen 

16-dec D1 12:50 13:00 Milou Westerhuis 

16-dec B1 13:50 14:00 Kevin Wanschers 

16-dec A1 14:55 15:05 Annemiek ten Harkel 

16-dec 3e 16:05 16:15 Hugo Kievits 

     
20-dec midweek 19:50 20:00 Tom Bijlstra 



Kerststollen actie 
Na het succes van vorig jaar zijn we dit jaar wederom gestart met het verkopen van kerststollen van een 
echte warme bakker. De actie is voor alle leden van CKV Achilles, dus zowel jeugd als senioren.  
Jullie doen toch ook mee? En hoe doe je dan mee? 

 
Natuurlijk kun je bij een van de leden van Achilles een kerststol bestellen! De kosten zijn 6,50 euro voor 
een kerststol van 1000 gram! 

 
Natuurlijk kun je ook zelf kerststollen verkopen in de buurt of op het werk! Er is een verkooplijst te vin-
den op de site van Achilles. De uiterlijke inleverdata van de ingevulde verkooplijsten is op 8 december 
2017! Dit kan door de lijst in te leveren bij 1 van de jeugdcommissie leden of dit digitaal doorgeven. 
Wij wensen jullie veel verkoop succes en alvast een prettig Sinterklaas en kerstfeest!! 
 

Groetjes, 
De jeugdcommissie. 

Deze maand in de   
 

Kerstbakjes maken 

Dit jaar gaat Achilles kerstbakjes maken, op vrijdag 15 december heten we jullie allen van harte wel-
kom bij het clubhuis (Koedijk 2) vanaf 19:00 uur. Wij zorgen voor alle materialen, maar als je zelf bak-
jes of leuke materialen hebt mag je die natuurlijk ook meenemen. Dus heb jij zin om een mooi kerst-
stukje te maken voor op tafel en gezellig wat te drinken, geef je dan nu op. We vragen een bijdrage van 
2 euro. Opgeven kan door een mail te sturen naar de jeugdcommissie (jc@ckvachilles.nl) of een be-
richtje te doen naar Marieke (06-29864991) tot uiterlijk woensdag 6 december.   

  

Groetjes namens de jeugdcommissie   

Deze maand in de   
 

Sinterklaasfeest 

Ongeduldig werd er op sinterklaas gewacht die afgelopen dins-

dagavond met zijn pieten langs kwam. Er werden veel peperno-

ten gegeten, liedjes gezongen en gekke dansjes gedaan met de ou-

ders. En natuurlijk kregen alle kinderen ook een cadeautje van de 

goede Sint! 

Hopelijk hebben de kinderen genoten van deze avond met de 

Sint. 

Wij hebben de beste Sint alweer uitgenodigd om volgend jaar 

weer bij Achilles langs te komen. 

mailto:jc@ckvachilles.nl


Uitspraak van de maand: 
Als je 10 problemen tegelijk  

wilt oplossen, heb je er 11. 

-Eberhard van der Laan- 

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   
 Sinds korte tijd is Achilles ook te volgen op Instagram. Hier zullen wij dan ook de ko-

mende tijd meer foto’s gaan plaatsen van allerlei gebeurtenissen van Achilles. 

Om altijd op de hoogte te blijven kun je ons volgen onder de naam: @ckv_achilles of  

via deze link: https://www.instagram.com/ckv_achilles  

 

Ook blijven wij altijd op zoek naar foto’s die zijn gemaakt bij wedstrijden of  andere ac-

tiviteiten. Dus heb jij foto’s die je met ons wilt delen? Stuur dan een mailtje naar websi-

te@ckv-achilles.nl of  klik HIER. 

Achilles ook te volgen via Instagram 

https://www.instagram.com/

ckv_achilles/ 
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