
De Babbeltjes 
Maand: mei 



Van de bestuurstafel 
De tweede helft van het veldseizoen is goed op gang gekomen en een blik op de ranglijst leert 
dat verschillende teams om het kampioenschap strijden. Het 2e, 3e, de midweek, A1 en B1  staan 
bovenaan. Ik ben benieuwd hoeveel kampioenen we kunnen bijschrijven eind mei.   
Vooral het tweede is toe aan succes, het team speelt al jaren in de reserve 4e klasse en kwam 
regelmatig net te kort aan het eind van het seizoen. Dit jaar lijken de kansen beter dan ooit en 
zal alles op alles gezet moeten worden om te promoveren. 
 
Achilles scoort met plezier  
De toekomstplannen zijn gepresenteerd en zijn enthousiast ontvangen tijdens de ledenvergade-
ring. De verschillende commissies zijn druk in de weer om een bijdrage te leveren. Zo wordt er 
door de TC gewerkt aan een alternatief sportaanbod in de vorm van Kombifit, is de jeugdcom-
missie gestart met de pilot veilig sportklimaat, werkt de beheercommissie met een innovatieve 
app om vrijwilligerswerk te coördineren en wordt er door de sponsorcommissie gewerkt aan het 
identiteitsbewijs van de vereniging. Allemaal positieve initiatieven die op termijn meerwaarde 
zullen hebben. 
 
Op de korte termijn vraagt het echter veel extra inzet van onze commissies. Inzet die zij graag 
leveren maar waar zij ook graag meer hulp bij krijgen. In de volle breedte kunnen we extra 
handjes gebruiken. Het vinden van de juiste en voldoende vrijwilligers zal de komende tijd één 
van de speerpunten zijn van het bestuur. Ben je enthousiast geworden door de plannen en de 
ambities en wil je een bijdrage leveren laat het dan weten aan één van de bestuursleden.  
 
Activiteiten de komende tijd 
De komende weken staan er nog verschillende activiteiten op het programma. Allereerst wordt 
er een discoavond georganiseerd voor de jeugdteams tot en met de C. Het wordt vast en zeker 
een groot feest! 
 
Het scorebord en het speeltoestel zijn besteld. Over niet al te lange tijd zullen beide te bewon-
deren zijn op ons sportcomplex. Wie helpt er mee met het plaatsen? We kunnen hier zeker hulp 
bij gebruiken. 
 
De grootste activiteiten vinden echter in juni plaats. Op 10 juni zijn wij de gastheer van de pro-
vinciale schoolkorfbalkampioenschappen en een week later is de 2e editie van het vriendentoer-
nooi. Beide zijn grote evenementen waar veel vrijwilligers actief zijn. Met z’n allen maken we er 
een succes van! 
 
Sportieve en plezierige groet 
 
Harmen Eenkhoorn 



CKV Achilles: opzoek naar een nieuwe 

trainer voor het tweede 

Bar rooster 

CKV Achilles Almelo is met ingang van seizoen 2017-2018 op zoek naar een ambitieuze  en gemotiveerde trainer/coach 

voor het tweede team. Het tweede team speelt op dit moment in de Reserve 4e Klasse en is een jonge, enthousiaste ploeg 

die graag een stap omhoog wil maken. De selectie traint 2x per week, op het veld op maandag en donderdag. In de zaal 

worden de trainingsdagen elk jaar opnieuw vastgesteld. 

Wat wij vragen van de nieuwe trainer is: 

• Het verzorgen van gevarieerde trainingen. 

• Je verzorgt minimaal 1x in de week de training en bent bij voorkeur op beide trainingsavonden aanwezig. De maandag-

training is gezamenlijkvoor de gehele selectie en de donderdagtraining exclusief voor het team. 

• Je hebt een duidelijke visie over korfbal en weet dit ook over te brengen op de spelers. 

• Je bent in staat om spelers beter te maken. 

• Een goede samenwerking met de trainer/coach van het 1e 

• Bereidheid om naast trainingen aan de selectie af en toe clinics en workshops te geven aan jeugdteams. 

Over CKV Achilles Almelo 

CKV Achilles is een korfbalvereniging waar prestaties en plezier hand in hand gaan. De vereniging  heeft een rijke historie 

en bestaat al meer dan 95 jaar. 

Achilles scoort met plezier! Wij hebben de ambitie om op een zo hoog mogelijk niveau te spelen, maar anderzijds willen 

wij ook de gelegenheid bieden om leuk korfbal te kunnen spelen voor mensen die niet op het hoogste niveau willen of kun-

nen spelen. In de afgelopen jaren zijn we gegroeid naar een ledental van bijna 200 leden. Het gezellige clubhuis en de kleed-

kamers zijn recent grondig verbouwd en voldoen prima aan de wensen die je bij een ambitieuze club mag verwachten. We 

beschikken over een ruim kunstgrasveld waarop alle trainingen en thuiswedstrijden worden gespeeld. 

Beste allemaal, 

Afgelopen tijd hebben we via de site, Facebook, whatsapp en via de Sporlinked app iedereen de mogelijkheid geboden om 
zich in te schrijven voor de bardiensten. Een aantal vrijwilligers heeft zich ingeschreven en inmiddels een bardienst gedraaid, 
dank daarvoor! Het rooster is nu verder ingevuld met mensen die zich hebben aangemeld via de app of via de mail. Deze aan-
gemelde vrijwilligers staan in het rood weergegeven. De overige diensten zijn door ons ingevuld. 

Verhinderd? Mocht je een dienst niet kunnen draaien, probeer dan een ruiling aan te vragen via de app of zoek persoonlijk 
een vervanger. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij jou. Er zijn op dit moment nog 2 donderdagavonden waarvan het 
laatste deel niet is ingevuld, mocht je deze dienst willen draaien, geef dit dan z.s.m. door via de app of op beheer@ckv-
achilles.nl.  

Kilik hier voor het Bardienst rooster. 

http://www.ckv-achilles.nl/2017/04/18/bardienstrooster-april-juni/#more-3452359


Vacature Jeugdcommissie 

 





 Activiteiten commissie 

Vrijdag 12 mei is er een discoavond voor de C,D en E-jeugd. Om 19:00 zetten we de mu-
ziek aan en kunnen jullie je coolste dansmoves laten zien! Rond 22:00 wordt het laatste 
liedje gedraaid. 

Aanmelden kan via www.ckv-achilles.nl/activiteiten of geef het door aan een lid van de 
ACA. We hopen jullie allemaal te zien en we gaan er een gezellige avond van maken! 

Groetjes, 

Floris, Lars, Inge, Nick, 

Sven en Milou 

De Koningspelen 
Ook dit jaar deden wij met Achilles weer mee aan de jaarlijkse koningspelen in Almelo!  

Dit jaar stonden wij op het veld bij O.N. om verschillende scholen kennis te laten maken met korfbal. 

Tijdens de koningspelen hebben 4 groepen een korfbaltraining gehad. Ze hebben geleerd om te vangen en te gooien, 

samen te spelen en te scoren! 

Natuurlijk hebben wij elke training afgesloten met 

een partijvorm. Hierbij Werd alles wat de kinderen 

geleerd hadden toegepast! 

Bij deze wil ik ook graag onze vrijwilligers bedanken 

voor het verzorgen van de trainingen! 

 

Milou Westerhuis, Merel Reuvekamp,  

Sven Legebeke en Daan Metz ontzettend bedankt 

voor jullie inzet!!! 

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


Uitspraak van de maand: 

Simpel is het moeilijkst 

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  
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