
De Babbeltjes 
Maand: Maart 



Blauw zwart 1—Achilles 1 
Afgelopen zaterdag werd de inhaal wedstrijd gespeeld tegen Blauw zwart 1. Op volle oorlog sterk-

te trokken wij richting wierden. Gedurende de eerste helft werden er aan beide kanten veel fou-

ten gemaakt en lag de baltempo redelijk laag. Blauw zwart gaf veel druk op de bal lijn wat het bal-

tempo aan de kant van Achilles niet goed deed. In de eerste helft werd er weinig gescoord en 

moesten beide partijen een tandje bij zetten om er nog een goede wedstrijd van te maken. 

In de tweede helft pakte Achilles de draad weer goed op. Het baltempo ging omhoog en de doel-

punten begonnen te vallen. Blauw zwart kon in de tweede helft niet mee komen met het spel van 

Achilles. De eindstand werd bepaald op 9 – 16 in het voordeel van Achilles. Op 12 maart speelt 

Achilles de laatste zaal wedstrijd van dit seizoen. Door te winnen van Vlug en vaarduig (de huidige 

nummer 1) kunnen wij onze 3e plek veilig stellen. 

Kevin Wanschers. 

Dit zaalseizoen zijn we ingegaan met de afspraak 

dat we van wedstrijd tot wedstrijd leven en we 

dan wel zien hoe het loopt. Dat verliep in het 

begin alleraardigst met winst over de eerste paar 

wedstrijden. Toen bleek dat het misschien wel 

mogelijk was om promotie te behalen. Deze 

hoop is nu dan toch vervlogen, maar desondanks 

hebben we een prima zaalseizoen gedraaid.  

-Tim Buursema- 

Hoe vond jij het  

zaalseizoen gaan? 

We vroegen het een paar 

selectie spelers. 

Dit zaalseizoen heb ik ervaren als een leuk 

seizoen. In het begin wonnen we veel wed-

strijden. Toen kwam er een periode dat we 

veel tegenslagen kregen. Opeens hadden 

we zoiets van dit willen we niet, we willen 

weer winnen. En dit werd beloond, al met 

al vind ik dat wij als team een prima zaal-

seizoen hebben gedraaid.   

-Laura Vos- 

Ik ging het afgelopen zaalseizoen in met 

de instelling om zo hoog mogelijk te ein-

digen. Ondanks een aantal verloren wed-

strijden, sommige overbodig, heb ik het 

idee dat we een prima seizoen gedraaid 

hebben. Voor het veld, waar we 1 punt 

achter de koploper staan, is mijn doel-

stelling promoveren!  

-Kevin Wanschers- 

Ik heb het seizoen als positief ervaren,  we 

zijn boven verwachting geëindigd. Ik had 

niet verwacht dat we met dit nieuwe team 

al zo snel zo op elkaar in gespeeld zouden 

zijn en zo lang mee konden doen om de 

bovenste plaatsen. Persoonlijk heb ik een 

redelijk lekker seizoen achter de rug . 

-Tijmen Rutering- 



Ideeën bus Activiteiten- 

commissie 

Vrijdag 8 april is er weer een quiz-avond bij Achil-

les.  

De vorige keer was het een groot succes, wij gaan 

er voor om het deze keer een nog groter succes 

te laten worden. Houd daarom 8 April vast vrij in 

je agenda, en zoek vast teamgenoten op. 

Om mee te kunnen doen heb je een team van mi-

nimaal 4 personen nodig (max. 8). 

Aanmelden kan via iemand van de ACA, de site of 

onze eigen ACA facebookpagina: 

www.facebook.com/

activiteitenAchilles 

Vergeet je ook niet aan te melden 

voor het buffet/feest op 19 

Om de maandelijkse babbeltjes leuk en innovatief 

te houden zijn wij maandelijks op zoek naar nieuwe 

en leuke ideeën die wij kunnen gebruiken in de 

Babbeltjes. Wij kunnen hierbij uw hulp goed ge-

bruiken! 

Wij zijn op zoek naar: 

Een leuke rubriek 

beeldmateriaal van vroeger of nu. 

Een mooi korfbal verhaal. 

Kunt u ons helpen? 

 Mail dan naar: debabbeltjes@ckv-

achilles.nl 

Jeugd- 

commissie 
 

Voor het komende veld seizoen is er een wijziging 

aangebracht in de teams.  

De huidige E3 zal op het veld uitkomen in de F-

competitie. Voor de kinderen zal het niveau beter 

bij het spel passen door de veranderde regels in de 

F-competitie. Zo mag er altijd worden geschoten 

(ook als er verdedigd wordt).  

 

Wij wensen de spelers van F1 een leuke en  

sportieve competitie toe!  

DWF 
(digitaal wedstrijdformulier) 

Ondertussen zijn de papieren wed-

strijdformulieren (zo goed als) verleden tijd. Om 

te zorgen dat je een digitaal wedstrijdformulier 

kunt verzenden is het nodig om je sportlink app 

bij te werken naar de meest recente versie. De 

app bied ook voor spelers een handig overzicht 

over welke wedstrijden er nog komen en de ge-

speelde wedstrijden. Inloggen kan eenvoedig met 

het mailadres dat is doorgegeven bij Achilles. 

Voor een compleet overzicht van de mogelijkhe-

den, kun je kijken op:  http://www.ckv-

achilles.nl/2015/12/02/sportlinked-app-en-het-

digitaal-wedstrijdformulier-dwf-verplicht/#more-

1297  
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Restyling clubhuis 

Programma 19 maart: Activiteiten 19 maart: 

De restyling van het clubhuis is nog steeds in volle gang. De afgelopen weken heeft een aantal vrijwil-

ligers hard gewerkt op allerlei vlakken. Zij hebben verschillende nieuwe kasten getimmerd, het comple-

te clubhuis van binnen geschilderd, de WC’s vernieuwd, het plafond in de berging gemaakt inclusief 

nieuw luik naar de zolder en alle verlichting opnieuw aangesloten. Deze week worden de nieuwe rollui-

ken op maat gemaakt en wordt het dak verder gerepareerd. Vorige week is de nieuwe frisdrank koel-

kast bezorgd. Volgende week wordt om deze koelkast een kast getimmerd. Nog een likje verf en dan is 

ook al het schilderwerk klaar. 

Inmiddels zijn we ook aangekomen bij de schoonmaakfase. Werkelijk alles moet afgenomen en afge-

stoft worden. Op zaterdag 12 maart vanaf 09:00 uur is de grote schoonmaakochtend. We hebben dan 

echt heel veel hulp nodig om alles voor de 19e klaar te krijgen. Niet alleen het clubhuis, maar ook de 

kleedkamers en de scheidsrechterkleedkamer moeten schoongemaakt worden. Verder moet er buiten 

rondom geveegd en opgeruimd worden. Kom dus de 12e naar het clubhuis om jouw steentje bij te dra-

gen! Het is erg handig als je zelf materiaal meeneemt; bijvoorbeeld een stofzuiger, doeken, bezem, 

snoeigereedschap, etc. 

Het is voor ons geen doen om iedereen persoonlijk te benaderen, zie dit bericht daarom dan ook als 

een persoonlijke uitnodiging om te komen helpen. Als we de 19e onze accommodatie willen gebrui-

ken, is ieders hulp echt nodig! Denk dus niet, er komt vast wel iemand anders. Nee! Jijzelf moet ko-

men. Samen maken we er een gezellige ochtend van in ons prachtig gerestylede clubhuis. 

Groeten Annemiek en Gijs 

Naast de oefenwedstrijden voor de teams van 

Achilles zullen er ook een aantal activiteiten zijn: 

In de ochtend en middag zullen er een sprinkus-

sen en een suikerspinmachine aanwezig zijn. 

Na de oefenwedstrijd van het eerste zal er een 

buffet aanwezig zijn, tevens is er in de avond een 

feest.  

Voor het buffet en feest vragen wij jullie je op te 

geven via: www.ckv-achilles.nl/activiteiten 

Hier staan ook de kosten voor het buffet vermeld. 

Aanmelden kan tot 12 maart! 

Groeten van 

de AcA. 

In de ochtend zijn er oefenwedstrijden voor 

de jeugdteams. 

In de middag vindt de opening van het gere-

noveerde clubhuis plaats en zal er aandacht 

worden besteed aan de nieuwe sponsoren.  

Vanaf ongeveer 14:00 uur worden de oefen-

wedstrijden van de selectie gespeeld. 

Na de oefenwedstrijd van het 1e staat er een 

buffet voor degenen die zich hiervoor heb-

ben aangemeld. (Introducees moeten ook 

worden opgegeven.) 

Rond 20:00 uur start het openingsfeest! 

 

Houd de site en facebook in de gaten 

voor het definitieve programma! 

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


Poule indeling: Poule indeling: 

Jeugd E 1: Poule E1A 

 Achilles E1 

 Amicitia E1 

 Dosk-Wk E1 

 Juventa E1 

 

Jeugd F1: Poule F3B 

 Achilles F1 

 Centrum F2 

 Juventa F3 

 Kios’45 F2 

Selectie: 1e : Poule 3E 

 Achilles 1 

 Blauw zwart 1 

 Devinco 1 

 HHV 1 

 Kios 45 1 

 Reehorst‘45 1 

 Rood-Wit 1 

 SDO 1 

 

Jeugd A1: Poule A3U 

 Achilles A1 

 Dosk-WK A2 

 HKC A2 

 Regio’72 A1 

 

Jeugd B1: Poule B4B 

 Achilles B1 

 AKC B2 

 Ons Clubje B1 

 Phenix’72 B1 

 

Jeugd C2: Poule C4B 

 Achilles C2 

 Zwart Wit C1 

 Dos-WK C1 

 NKC’51 C2 

Selectie: 2e:  Poule R4F 

 Achilles 2 

 Keizer Karel 3 

 Blauw zwart 2 

 Olympus’58 2 

 Juventa 3 

 KVZ 4 

 Rekho 3 

 

 

Senioren 3e: Poule R6A 

 Achilles 3 

 Dos-WK 4 

 Juventa 4 

 SDO 2 

 

Jeugd C1: Poule C3A 

 Achilles C1 

 Akc C1 

 HKC C1 

 SDO C1 

 

Jeugd D1: Poule D2B 

 Achilles D1 

 Juventa D2 

 NKC 51 D2 

 Zwart Wit D1 

Jeugd E2: Poule E2B 

 Achilles E2 

 Amicitia E3 

 SDO E2 

 Zwart Wit E2 

 

Midweek: Poule MWVA 

 Achilles MW 1 

 Centrum MW1 

 Elko/SSC MW 1 

 NKC 51 MW 1 

Trainingstijden 

Vanaf maandag 14 maart wordt er weer op 

het veld getraind. 

A1: maandag en donderdag van 19.00 tot 

20.00 uur 

B1: maandag en donderdag van 19.00 tot 

20.00 uur 

C1: maandag en donderdag van 19.00 tot 

20.00 uur 

C2: maandag en donderdag van 19.00 tot 

20.00 uur 

D1: maandag en donderdag van 18.00 tot 

19.00 uur 

E1: maandag en donderdag van 18.00 tot 

19.00 uur 

E2: maandag en donderdag van 18.00 tot 

19.00 uur 

F1: maandag van 18.00 tot 19.00 uur 



Terugblik naar: 

 

Top- wed-
Zaterdag 16 april is het zover:  

De Korfbal League finale! Welke Korfbal Leagueclub gaat dit jaar 

geschiedenis schrijven door de eerste finale in de Ziggo Dome te 

winnen? Zij zijn nog niet zeker van hun plek, maar jij kunt er bij 

zijn! We zijn gestart met de kaartverkoop van de #korfbalfinale. An-

der podium, nieuwe prijzen! En ook, hoe eerder, hoe voordeliger, 

dus wees er snel bij en beleef samen met 12.500 andere korfbal- 

en sportliefebbers dit huzarenstukje van het zaalkorfbal. Kaarten 

zijn te bestellen via korfbalfinale.nl 

 

Ook deze maand nemen we jullie weer een stukje mee terug in de tijd. 

Dit maal gaan we terug naar 6 juni 2009, een mooie wedstrijd van: 

Achilles 1— KIOS’45 1, een tegenstander waar wij in 2016 op 

het veld weer tegenover staan. Het album bestaat deze keer 

niet alleen maar uit foto’s, in het archief zijn wij een passend 

filmpje tegen gekomen van deze wedstrijd. Benieuwd? Bekijk 

dan de foto’s en het filmpje op: 

https://flic.kr/s/aHskoew1fR 

Afgelopen zaalseizoen begon ik met een positief 

gevoel. Na een lang veldseizoen waarin ik het 

nieuwe team nog moest leren kennen had ik de 

goeie hoop de zaal in te gaan. We hebben een 

paar leuke wedstrijden gehad en voor mijn ge-

voel gaat het steeds beter en kunnen we elkaar 

stapje bij stapje beter vinden qua spel. Ik hoop 

dat wij als team net zo knallen als wat wij afgelo-

pen zaalseizoen hebben gedaan. Ik ben er klaar 

voor. Laura Smit. 

Extra Techniek trainingen voor iedereen 

In het komende veld seizoen zal er om de twee  

weken op de woensdag avond van half 7 tot half 8 

een extra training georganiseerd worden. 

Deze training is voor alle korfbal fanaten die graag 

iets bij willen leren. 

Het doel van deze trainingen is het verbeteren van 

de techniek. Denk aan je schottechniek, doorloop-

bal techniek. Vangen en gooien strafworpen, vrije 

ballen en nog veel meer. 

Voor deze trainingen ben ik nog op zoek naar een 

aantal vrijwilligers die de trainingen helpen geven. 

Als u interesse heeft of voor vragen kunt u mailen  

    naar             

kevinwanschers94@gmail.com 
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Sponsorcommissie 

De sponsor die deze maand in het zonnetje wordt gezet is “Fa. J. Kobes & Zn Aannemersbedrijf”.  Het 

aannemersbedrijf Kobes is voor velen al een oude bekende. Na even weg geweest te zijn staan ze dit 

jaar weer achter Achilles. 

  

 

 

 

 

Het aannemers bedrijf zit sinds november 2013 aan het nieuwe pand aan de Entersestraat in Borne-

broek. Onder het motto “ Bouwen is een zaak van vertrouwen” zijn de werknemers van aannemers-

bedrijf Kobes dagelijks in de weer voor zowel particulieren en zakelijke opdracht gevers. Of het nu 

gaat om het vervangen van een raam of het realiseren van een nieuwe woning of bedrijfspand, dit en 

alles wat er tussen ligt doen we graag en goed! 

  

Wij willen FA. J. Kobes en Zn Aannemersbedrijf bedanken voor hun steun aan Achilles ! 

Bardienst rooster 

 maandag  14-mrt 17:30 tot 20:00 uur  van Dam (E2) 

donderdag  17-mrt 17:30 tot 20:00 uur  
Donkervooort 
(C1/A1) 

  20:00 tot 22:00 uur  
Tina/Annemiek 
Edel??? 

zaterdag 19-mrt     

      

maandag  21-mrt 17:30 tot 20:00 uur  Grevink (E2) 

donderdag  24-mrt 17:30 tot 20:00 uur  Gierveld (C1) 

  20:00 tot 22:00 uur  Henk en Esther 

zaterdag  26-mrt     

      

maandag  28-mrt  2e Paasdag, geen training 

donderdag  31-mrt 17:30 tot 20:00 uur  Groothuis (C1) 

  20:00 tot 22:00 uur  Tina/Annemiek 



Uitspraak van de maand: 

Je mist 100% van de schoten die je niet neemt.  

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 

http://ckvachilles.mutawebshop.nl/ 

Ondanks een paar overbodige nederlagen, 

heb ik persoonlijk een goed zaalseizoen ge-

had. We gaan met een betere instelling de 

wedstrijden in, hopelijk kunnen we dit op 

het veld ook volhouden om uiteindelijk te 

kunnen promoveren. 

-Sven Legebeke- 

Het zaalseizoen stond dit jaar in het teken van 

vernieuwing. Een nieuwe coach en nieuwe spelers 

in de selectie. Ik ben trots dat we met het eerste 

en tweede goede prestaties hebben neergezet. Dit 

bied perspectief voor het veldseizoen en natuurlijk 

volgend jaar. Alle supporters nogmaals bedankt 

voor jullie steun. 

-Annemiek ten Harkel- 
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