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Het vervoerschema 

Scheidsrechters 

Datum Team Aanwezig Begintijd Scheidsrechter 

     

07-feb Midweek 19:50 20:00 Stefan Spaan 

     

10-feb F2 11:50 12:00 Merel Reuvekamp 

10-feb F1 11:50 12:00 Sander Reuvekamp 

10-feb D1 14:10 14:20 Marlies Kieft 

10-feb C1 15:15 15:25 Laura Smit 

     

17-feb E1 13:50 14:00 Anne-Meike Reinerink 

17-feb E2 13:50 14:00 Jonna Capel 

Datum Wedstrijd Starttijd vertrektijd Accommodatie vervoerders 

      

10-02-18 HKC (He) E2 - Achilles (A) 
E1 

11:00 10:00 OSG Alferink, Eenkhoorn 

10-02-18 SDO (W) E2 - Achilles (A) 
E2 

09:00 08:00 De Klaampe Termarlenk, Heimerik 

      

17-02-18 TOP (V) C1 - Achilles (A) 
C1 

15:00 13:45 Het Punt Knevel, Tai, Van den Brink, 
Bijlstra 

17-02-18 Amicitia D2 - Achilles (A) 
D1 

10:00 09:00 De Stamper Scheffer, Boertien, Leushuis 

17-02-18 DOS-WK F1 - Achilles (A) 
F1 

10:00 09:00 Diekmanhal Nijhof, Puijman 

      

24-02-18 Thrianta C1 - Achilles (A) 
C1 

15:00 13:30 Activum Poelman, Nagtegaal, Drees, 
Kuiper 

24-02-18 Zwart Wit B2 - Achilles 
(A) B1 

12:15 11:15 De Reiger Spalink, Kroeze, Rennen 



De Giga kangoeroe dag 
1 februari was het dan eindelijk zover voor de organisatie van de giga kangoeroe dag! 300 enthousiaste 
kinderen kwamen in twee groepen meedoen aan de activiteiten. Met behulp van de ROC studenten, 
medewerkers van het sportbedrijf en vrijwilligers van Achilles gingen de kinderen in groepen van 10 de 
verschillende activiteiten rond. 

De dag begon met een openingsdag waarna de kinderen met hun begeleider mee deden aan de ver-
schillende (korfbal gerelateerde) spellen die 
klaar stonden in de IISPA hal! Dit leverde een dag 
vol plezier en gelach op voor zowel de kinderen, 
de docenten en de organisatoren. 

De activiteiten werden weer afgesloten met een 
afsluitingsdans waarna de kinderen met een pre-
sentje van Achilles naar de scholen terug gingen! 
De dag was een enorm succes en wij hopen op 
een mooie aanloop in de kangoeroegroep op de 
zaterdagen! 

Deze maand in de   
 

Pupil van de week 

Sinds kort zijn er weer pupillen van de week bij de thuis wedstrijden van ons vlaggenschip!  

Als pupil van de week beleef je een thuiswedstrijd zoals de spelers van ehet eerste dit ervaren. Vooraf-

gaande aan de wedstrijd mag je als pupil van de week samen met een speler van het eerste oplopen 

en wordt je naam omgeroepen door de zaal!  

Als de teams dan klaar staan om te beginnen mogen de pupillen de bal afgooien en proberen het eer-

ste doelpunt van de wedstrijd te maken! In de rust wordt er een schotwedstrijd georganiseerd waarin 

alle pupillen 1 minuut zovaak mogelijk mogen schieten en aan het eind van een seizoen krijgt de pupil 

met de meeste doelpunten in 1 minutt een prijs! 

De volgende pupillen van de week komend bij de thuiswedstrijd op 17 Februari om 15.00 uur tegen 

het eerste van Kios! 

Deze maand in de   
 

Wedstrijden en trainingen bekijken 
Wij willen graag alle ouders en supporters van elke team van CKV Achilles verzoeken om de  

trainingen en wedstrijden te bekijken vanaf de tribunes! 

Veel trainers merken dat de kinderen snel afgeleidt zijn als de ouders makkelijk benaderbaar zijn 

en zich hierdoor niet op de training en de trainers foccusen. 

Bij voorbaat danken wij jullie voor de medewerking! 

 

Met vriendelijke groet, 

De Jeugdcommissie 



Uitspraak van de maand: 
Je kan niet verwachten dat mensen weten  

wat jij van hen verwacht 

-OM Denken- 

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   
 De datum is bekend en de voorbereidingen voor het vriendentoernooi zijn gestart! 

Vanaf vandaag is het mogelijk om je in te schrijven voor het vriendentoernooi op zaterdag 16 juni 

2018. De kosten voor de inschrijving bedragen €10,- per 

team voor de senioren en A-jeugd. De B-jeugd en jonger  
betaal je €5,- per team voor de inschrijving.Schrijf  je 

snel in en bereid je voor op een leuke en gezellige dag 

vol korfbal en plezier. In verband met de ruimte op het 
veld zullen we een maximum aantal teams moeten han-

teren. Dit wil je niet missen, dus schrijf  je nu in! 

 

Inschrijven kan via: www.ckv-achilles.nl/toernooi  

Achilles ook te volgen via Instagram 

https://www.instagram.com/

ckv_achilles/ 
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