
De Babbeltjes 
Maand: November 



Video actie Achilles C2 kampioen 

op het veld 

Na een late uitslag op het veld tussen Phenix en 

SDO, is onze C2 toch nog  kampioen geworden.  

Door de late uitslag was er geen tijd meer om op 

het veld gehuldigd te worden, daarom gaat de C2 

bij de thuiswedstrijd van het 1e in de zaal  

gehuldigd worden. 

Gefeliciteerd! 

Ben jij een echte balkunstenaar? Of heb jij een 

mooie korfbal actie? Doe dan nu mee met de video 

actie! Maak een filmpje van jouw truc of actie en 

stuur deze op naar de Facebook van Achilles. Doe 

dit voor 21 november en maak kans op een waar-

debon ter waarde van €15,- voor de nieuwe web-

shop van CKV Achilles die binnenkort online komt!! 

 

Kijk voor een voorbeeld filmpje of meer informatie 

op: www.facebook.com/ckvachilles . 

 

Stuur voor vragen of opmerkin-

gen een bericht via facebook of 

een mailtje naar:  

debabbeltjes@ckv-achilles.nl  

Jeugd- 

commissie 
De grote ClubActie was een 

Sponsor- 

commissie 
Beste leden van Achilles.  Sinds een 

groot succes voor Achilles. We hebben maar liefst 

€1190,40 euro voor de clubkas opgehaald! Alle ver-

kopers en kopers bedankt, zonder jullie was dit niet 

gelukt. 

Vrijdagavond 13 november is de snert-sponsorloop 

op ons eigen veld. Het is voor een goed doel, onze 

club. Na de sponsorloop krijgen alle deelnemers  

een kop snert of broodje rookworst aangeboden!  

 

Graag zien we jullie dan vrijdagavond 13 november 

bij Achilles op het veld. 

Houd de site en/of Facebook in de gaten voor meer 

informatie. 

korte tijd heeft Achilles een kersverse sponsor 

commissie. Deze commissie bestaat uit 3 fanatie-

ke leden die er graag 1 of 2  personen bij zouden 

willen hebben. Heeft u interesse of kent u iemand 

die interesse zou kunnen hebben? Stuur dan een 

bericht je naar  sponsor@ckv-achilles.nl.  

Tevens is de sponsor commissie hard op zoek 

naar mogelijke nieuwe sponsoren. Wij zijn nog op 

zoek naar een hoofdsponsor, shirts sponsoren  en 

bordsponsoren. Heeft u een eigen bedrijf, kent u 

iemand met een eigen bedrijf of weet u een be-

drijf met interesse?  Meld u dan bij Tom Bijlstra of 

Kevin Wanschers. Of stuur een mail naar      spon-

sor@ckv-achilles.nl    
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Wedstrijdverslagen 1e  2e 

Jeugd clinic 

Afgelopen zaterdag was er een clinic voor de 

jeugdspelers van de E t/m de B jeugd. De kin-

deren kregen training van de spelers van de het 

eerste en het tweede onder leiding van te trainers 

van het eerste en tweede. De jeugd werd opge-

deeld in twee groepen. Van 12.00 tot 12.45 deden 

de E en de D jeugd mee gevolgd door de C en B 

jeugd tot 13.30. Na een goede warming-up en 

een uitleg over het vrij lopen in het vak mochten 

de Kinderen in viertallen naar de palen waar de 

spelers van de selectie al op hen wachten. Hier 

mochten ze zelf  proberen vrij te lopen tegen 3 

verdedigers. Het was van belang dat de aanvaller 

veel beweging had en het volledige veld gebruikte 

en voor de verdedigers was het belangrijk dat ze 

zich goed opstelden zodat ze en de bal, en hun 

tegenstander 

konden zien. De-

ze oefening werd 

zowel bij de E en 

D jeugd gedaan 

als bij de C en B 

jeugd. 

 

Jeugd clinic 

De E en D jeugd ging verder met het oefenen 
van de uitwijkbal. Hierbij kregen ze verschillen-

de tips van de spelers van het eerste en tweede. 

Na afloop werd er een certificaat van deelname 
uitgerijkt aan de kinderen en mochten ze hante-

keningen verzamelen van de selectie. 

De C en B jeugd ging naar de eerste oefening 

het duel aan met de selectie spelers in een  tegen 

1 situatie. De Jeugd mocht een speler kiezen van 
de selectie en kon daarna kiezen of  hij/zij 0 se-

conden wou verdedigen en aanvallen tegen deze 

speler. Veel kinderen kozen voor veilige weg en 
wouden liever verdedigen als aanvallen. Allen 

lieten ze hun kwalieiten zien tegenover de selec-

tie spelers. Ook Hier werd er na de clinic hante-
keningen uitgedeeld en het certificaat van deel-

name 

De clinic werd als zeer 

leerzaam en leuk erva-

ren, 

Organisatoren en 

jeugd bedankt namens 

de trainers en spelers 

van de selectie. 

De oefenwedstrijden 

Na de clinics waren er oefenwedstrijden van de A1, het 

tweede en het eerste. De A1 had een wedstrijd waarin ze 

de bovenliggende partij waren. Achilles had veel kansen 

maar maakte weinig kansen af.  

Het tweede speelde een oefenwedstrijd tegen HKC. Na 

een moeizame eerstehelf  ging achilles 2 met een 4-6 ach-

terstand de rust in. Na de rust was de concentratie ver te 

zoeken en werd het tweede weg gespeeld. Achilles 2 ver-

loor uiteindelijk met 5-15. Het eerste speelde een dijk van 

een wedstrijd tegen HKC 1 en won deze met ruime cij-

fers.  Dat beloofd veel goeds voor de competitie!! 



Poul indeling: Poul indeling: 

Jeugd C2: Poule C4B 

 Achilles C2 

 Devinco C3 

 KVZ C4 

 EKC Naas C1 

 Ons Clubje C1 

 Phenix 72 C1 

 Zwart Wit C1 

 

Jeugd E 1: Poule E1A 

 Achilles E1 

 Amecitia E1 

 Elko/SSC E1 

 Juventa E1 

 Juventa E2 

 SDO E1 

 TOP E1 

Selectie: 1e  Poule 3C: 

 Achilles 1 

 Blauw zwart 1 

 Dos WK 1 

 Elko/ssc 1 

 Kios 45 1 

 Pallas 08 1 

 Vlug & vaardig 1 

 WWC 1 

 

Jeugd A1: Poule A4A 

 Achilles a1 

 Amecitia A2 

 HKC A3 

 Juventa A2 

 Kios 45 A1 

 Korvesta A1 

 EKC naas A1 

 

Jeugd B1: Poule B4A 

 Achilles b1 

 Akc B2 

 Avereest B1 

 Centrum B1 

 Juventa B2 

 Kios 45 B1 

 TOP B1 

Selectie: 2e  Poule R4G: 

 Achilles 2 

 Arena 2 

 Blauw zwart 2 

 DVO/accounter 7 

 Juventa 2 

 KVZ 4 

 Rekho 2 

 SKF 4 

 

Senioren 3e: Poule R5A 

 Achilles 3 

 Amicitia 5 

 Blauw zwart 3 

 Dos WK 4 

 Groen zwart 2 

 NKC 51 4 

 SDO 3 

 

Jeugd C1: Poule C3A 

 Achilles C1 

 Akc C1 

 Blauw zwart C1 

 HKC C1 

 Juventa C2 

 SDO C1 

 UNI C1 

 Zwart wit C2 

Jeugd D1: Poule D2A 

 Achilles D1 

 Amecitia D2 

 Dos WK D2 

 Juventa D3 

 NKC 51 D2 

 SDO D2 

 Zwart Wit D1 

 

Jeugd E2: Poule E2A 

 Achilles E2 

 Amecitia E2 

 Blauw zwart E2 

 Juventa E3 

 Kios 45 E1 

 SDO E2 

 Zwart Wit E1 

Jeugd E3: Poule E3 A 

 Achilles E3 

 AKC E1 

 Amecitia E5 

 Groen zwart E1 

 HKC E2 

 Top E2 

 Zwart Wit E3 

 

Midweek: Poule MWZA 

 Achilles MW 1 

 Devinco MW 1 

 Elko/SSC MW 1 

 NKC 51 MW 1 

 NKC 51 MW 2 

 UNI MW 1 

 Zwart Wit MW 1 



Van de site: 
Snapt u wat uw kinderen in het veld aan het doen zijn? Waarom de scheidsrechter fluit (of juist niet)? Ervaar 

zelf eens het gevoel om een bal in de handen te hebben, te gooien en te schieten. Zoals met veel dingen, het 

lijkt makkelijker dan het is.  Wij zijn op zoek naar versterking van deze groep: vaders, moeders, opa’s, oma’s, 

familieleden, vrienden en kennissen (voor als u niet alleen wilt komen). En naast veel plezier werkt u aan uw 

conditie .Kom eens een paar keer meetrainen. Vindt u het leuk, blijft u en vindt u het niet leuk, stopt  u zonder 

enige verplichting.  Wellicht snapt u na een tijdje wat uw kinderen in het veld aan het doen zijn en waarom de 

scheidsrechter floot, of juist niet. Beleef met elkaar het korfballen!  Vanaf nu trainen wij tot in maart in 

de sporthal aan de Sluiskade (bij het zwembad) op de woensdagavonden (1x in de 14 dagen) van 20.00 tot 

21.00 uur.  Wilt u meer informatie of wilt u weten wanneer de exacte trainingsavonden zijn, kunt u mij telefo-

nisch bereiken onder nummer 06 – 19 69 57 57  

Groeten, Martin van Zelst  

Uitspraak van de maand: 

Doe wat je niet laten kunt en laat wat je niet doen kunt  

“kevin wanschers”’ 

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 
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