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Voorbereiding selectie 

Begin van de trainingen 

Voor velen is de vakantie nog in volle gang, maar ondertussen werkt de selectie van Achilles als 

weer aan hun fitheid voor het komende seizoen. Donderdag 10 augustus stond (Bijna) de gehele 

selectie al weer op het veld om te zorgen dat ze volledig klaar zijn voor het seizoen. Conditie 

werd weer opgebouwd, spieren aangespannen en doelpunten gemaakt. 

Tijdens de voorbereiding van de selectie wordt er door de trainer weer gekeken naar de spelers 

die hij tot zijn beschikking heeft. Wie is dit jaar goed en fit genoeg om in het eerste te spelen? 

Om de trainer een goed beeld te geven van het kunnen van de verschillende spelers, staan er en-

kele oefenwedstrijden op het programma. Zo begint het 1e, 2e en 3e met een drie kamp op zater-

dag 19-8. Daarna wordt er nog 1 avond getraind alvorens een oefenwedstrijd uit te spelen op 24-8 

om 19.45 en 21.15 tegen Top 2 en Top 1. Direct daarna wordt er op 26-8 om 14.00 en 15.30 uur 

uit tegen HKC 2 en HKC 1 geoefend. 

Na de oefenwedstrijden tegen HKC wordt er een keuze gemaakt door Frank voor het eerste team 

van Achilles. Daarna wordt er op de maandag nog maals getraind en sluiten we de voorbereiding 

op 31-8 af  met een uit oefenwedstrijd tegen Dos-WK 2 en Dos WK 1 om 19.45 uur en 21.00 uur. 

De selectie van Achilles bestaat op dit moment uit do volgende spelers 

Heren:         Dames: 

Floris Bijker       Maaike Nijholt 

Tijmen Rutering      Jet Spalink 

Nick Wanschers      Anne-Meike Reinerink 

Bart Smit       Jonna Capel 

Alex Valk       Merel Reuvekamp (komt over van de A1) 

Kevin Wanschers      Patricia Stundebeek (hervat de training na blessures) 

Sven Legebeke      Inge Gorel 

Tim Buursema      Marlies Kieft 

Yaron Montagne      Diny Winters (herstellende van een blessure)  

Sander Reuvekamp(komt over van de A1) Laura Smit 

         Annemiek ten Harkel (herstellende van bevalling) 

Het is bijna weer zover! De trainingen staan op het punt om weer te beginnen! Vanaf 28 augustus wordt er door de 

jeugd weer getraind op de korfbalvelden bij Achilles. We beginnen om 18.00 uur met de F teams, de E teams en het 

D team. Daarop volgen de C1, de B1 en de A1 en A2 om 19.00 uur. Om 20.00 uur beginnende de Vier senioren 

teams met hun trainingen! 

Een overzicht:   Maandag    Donderdag 

18.00—19.00 uur:  F2,F1, E2,E1,D1  F2,F1, E2,E1,D1 

19.00—20.00 uur:  C1, B1, A2, A1   C1, B1, A2, A1 

20.00—22.00 uur:   S4, S3, S2, S1   S4, S3 S2, S1 



Fit & More 

Achilles Fit & More is een nieuw aanbod van CKV Achilles. Bij Fit & More staat ‘ontspannen sporten’ centraal. In 

samenwerking met een fysiotherapeut van Fysio Almelo worden er wekelijks oefeningen en spelvormen aangebo-

den. Oftewel, op een plezierige en verantwoorde manier sporten en tegelijkertijd fit en gezond blijven. 

Trainer 

De trainingen worden verzorgd door Roelf Haverkamp. De korfbalsport vormt de basis voor de trainingen maar het 

sport aanbod kan variëren en wordt afgestemd op de wensen en behoeften van de deelnemers. 

Fysiotherapeut 

1x per maand wordt de training verzorgd door één van de broers Huisinga (Bas of Tim). Zij zijn beide werkzaam bij 

Fysio Almelo als Fysiotherapeut. Tijdens de trainingen onder leiding van deze twee professionals zal de nadruk lig-

gen op preventie van blessures. Trainingsvormen die aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld Bootcamp/Core-

training of een medische hardloopclinic. Het trainingsaanbod van de therapeuten wordt aangepast aan de wensen en 

behoeften van de groep. Zowel Bas als Tim hebben beiden een achtergrond als korfballer en kunnen tijdens de trai-

ningen indien nodig de link leggen naar de korfbalsport. Tevens is er ruimte voor medische begeleiding van de deel-

nemers. 

Gezelligheid 

Op de donderdagavond is het altijd gezellig druk in het onlangs gerestylede clubgebouw. Na afloop van de training 

is er nog voldoende tijd om onder het genot van een drankje na te praten. 

Locatie  

Het sportterrein van CKV Achilles aan de Koedijk 2 te Almelo. CKV Achilles beschikt over een moderne accommo-

datie met eigen kleedkamers zodat je na de training kunt douchen en je om kan kleden.  

Dag en tijdstip 

Donderdag van 20.00 tot 21.00 uur.   

Voor de zaalperiode worden locatie, dag en tijdstip op een later moment vastgesteld. 

Kosten 

Voor het lidmaatschap van Achilles Fit & More betaal je 10 euro per maand.  

Interesse? 

Neem voor meer informatie contact op met 

Roelf Haverkamp via 06 - 521 126 58 

Of stel je vragen via ledenadministra-

tie@ckv-achilles.nl  



Inschrijven bardienst 
Ook het komende seizoen kan Achilles niet zonder haar vrijwilligers. 

Wij zoeken daarom nog hard naar mensen die af en toe een bardienst willen draaien. 

Via de sportlinked app kun jij aangeven wanneer je dit zou willen. 

Weet je niet hoe je je aan moet melden voor de bardienst? Volg dan dit stappenplan: 

1. Open de app 

2. Open het menu, door op de 3 streepjes te klikken 

3. Ga naar vrijwilligerstaken 

4. Klik op mijn taken en activeer de bardienst. 

5. Keer terug naar het menu 

6. Klik op programma 

7. Klik een dag naar keuze en schrijf je in. 

Almelose schoolkorfbaltoernooi 

Vorig korfbal seizoen werd grootste afgesloten met een provinciaal schoolkorfbal toernooi. Hierbij streden er teams 

uit heel Overijssel om de podium plaatsen die uitgereikt werden door de burgemeester van Almelo. 

Ook dit jaar werkt Achilles weer mee aan de schoolkorfbal toernooien! Om te beginnen om 25, 26 en 27 september 

met de Almelose schoolkorfbal toernooien (ASK).  

Ter voorbereiding van het ASK worden er verschillende clinics aangeboden aan de scholen. De mogelijkheden voor 

deze clinics zijn op 12 of 13 september en op 19 of 20 september van 18.30 tot 19.30. 

Om zowel de clinics als het ASK goed te laten verlopen zijn wij weer op zoek naar veel vrijwilligers die deze evene-

menten naar een groot succes willen leiden.  

Ben je bereidt om op een van bovenstaande data te helpen met het schoolkorfbaltoernooi? Stuur dan een bericht 

naar Kevin Wanschers.  

Dit kan via de mail naar kevinwanschers94@gmail.com of via de telefoon naar 06-53435564. 

mailto:kevinwanschers94@gmail.com


Sportimpuls kangoeroe klup 

 

Begin 2017 hebben wij als vereniging een Sportimpuls subsidieaanvraag gedaan voor het 
opzetten van de Kangoeroe Klup. In de laatste ‘van de bestuurstafel’ is  vermeld dat de 

subsidie, een bedrag van bijna € 36.000,  toegekend is voor een periode van 2 jaar!!   

Dat betekent dat we de komende tijd serieus werk kunnen maken van de Kangoeroe 
Klup. Dit supermooie nieuws heeft Tubantia en de weekbladen ook gehaald! 

 
Het toegekende bedrag zorgt ervoor dat we kunnen investeren in materiaal, scholing, pro-

motie en andere zaken. Hier gaan we samen met het Sportbedrijf volop mee aan de slag. 
Eind juli is er een eerste overleg geweest en op korte termijn zal er een projectgroep ge-

Passend korfbal 
Vanaf het nieuwe seizoen heeft Achilles een nieuw aanbod: Passend Korfbal.  
 

Bij Achilles zullen er vanaf half september op woensdagmiddag trainingen worden gegeven aan kinderen met een 
autistische beperking of kinderen die op een andere manier niet kunnen meekomen in het reguliere sportaanbod. 

Dit initiatief van Natasja Donkervoort en Diny Winters-Oosterlaar past perfect in de ontwikkeling die wij als ver-
eniging maken als actief betrokken club en is een mooi voorbeeld van de maatschappelijke rol die wij als vereniging 

kunnen vervullen. 

De eerste Achilles Fit & More training start op 31 augustus 2017. De komende weken willen we dit initiatief verder promoten en er aan-

dacht voor vragen in de weekbladen. Maar mond op mond reclame van onze leden is de beste promotie dus ken je iemand die dit mis-

schien leuk vindt? Een vriend, collega, familielid of een buurvrouw? Help Achilles groeien en deel dit initiatief met hen. 

 

Bij Fit & More staat ‘ontspannen sporten’ centraal. In samenwerking met een fysiotherapeut van Fysio Almelo worden er wekelijks oefe-

ningen en spelvormen aangeboden. De korfbalsport vormt de basis voor de trainingen maar het sportaanbod kan variëren en wordt afge-

stemd op de wensen en behoeften van de deelnemers. Oftewel, op een plezierige en verantwoorde manier sporten en tegelijkertijd fit en 

gezond blijven. Op de website is er meer informatie te vinden over Achilles Fit & More. 

 

Achilles Fit & More 

Quiz-avond 
Op vrijdag 15 september is er de eerste quizavond van het seizoen 2017-2018. 
Schrijf je nu in met een team van minimaal 4 personen (max. 8). 
Om half 8 zal de kantine open gaan en we zullen rond 8 uur beginnen. 

Kosten zijn €5,- p.p. 

  

Inschrijven kan via www.ckv-achilles.nl/activiteiten 

We zien iedereen graag met een team op 15 september in 

de kantine. 

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


Uitspraak van de maand: 
Lui is zo’n vervelend woord. Ik geef de voorkeur  

aan selectieve participatie. 

-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   
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