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Binnenkort plaatsen wij een korfbalpaal bij
jullie op het schoolplein. Natuurlijk zorgen we
ook voor een bal. Een paal, een bal en wat nu?
We komen bij jullie op school een echte training
geven en leren je dan hoe je kunt korfballen.

Korfbal is een veelzijdige sport
Aanvallen én verdedigen, kan jij dat allebei?
Samenwerking, snelheid, uithoudingsvermogen
en kracht heb je nodig! En je moet ook nog eens
goed met een bal overweg kunnen! Korfbal is
de enige teamsport ter wereld waar jongens en
meisjes in één team samenspelen. Korfbal is een
echte familiesport!

Korfbal is volop in beweging!
Weet je dat we naast korfbal ook gezellige
activiteiten organiseren en ieder jaar op
korfbalkamp gaan?

Kun je niet langer wachten?
Gooi op school een balletje of kom meedoen op
een training. Wil je meetrainen, stuur dan een
e-mail aan jc@ckv-achilles.nl. Wij nemen dan
contact met je op zodat je kunt uitproberen wat
korfbal is.

Samen in beweging door korfbal!
‘Samen in beweging door korfbal!’
is een initiatief van CKV Achilles in
samenwerking met het Sportbedrijf
Almelo. Het is bedoeld om kinderen
op de basisscholen in Almelo Zuid
spelenderwijs in beweging te krijgen
en in aanraking te laten komen met de
korfbalsport. Op het schoolplein wordt
een vaste korfbalpaal geplaatst .
Tevens zullen er op de scholen tijdens de gymlessen clinics
worden gegeven om meer
kinderen kennis te laten
maken met korfbal.
Meer dan sport alleen
Korfbal is een veelzijdige
sport. Er wordt gespeeld
in teamverband met jongens en meisjes. Kinderen
ontwikkelen snelheid,
kracht, uithoudingsvermogen en balvaardigheid.
Korfballers zijn echte
allround sporters.
Korfbal en het verenigingsleven
Korfbal staat vooral bekend om het
sociale, het verenigingsleven. Iedereen kent elkaar en zorgt voor elkaar.
En iedereen - ook u als ouder - mag
meedenken en meedoen binnen de
vereniging.

Over CKV Achilles
De Koedijk op het sportcomplex
Ossenkoppelerhoek is de thuisbasis
van Achilles. In het voor- en najaar
worden hier de trainingen gegeven
en wedstrijden gespeeld. In de winterperiode verhuizen
deze activiteiten naar de
sporthal. In elke leeftijdsgroep heeft Achilles teams
die in competitieverband
uitkomen. Afhankelijk van
de groep wordt er 1 of 2
keer per week getraind.
Alle trainers en coaches
werken aan de hand van
het jeugdbeleids- en trainingsplan.
Bewegen is belangrijk
Denkt u dat het voor uw
kind belangrijk is om meer te bewegen? Wilt u uw kind laten ervaren wat
korfbal is? Dat kan! We bieden gratis
meetrainen aan om zo uw kind kennis
te laten maken met korfbal.
Aanmelden kan via de jeugdcommissie
(jc@ckv-achilles.nl) Kijk voor meer
informatie op www.ckv-achilles.nl
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