
De Babbeltjes 
Maand: november 



jonge scheidsrechters: 

Hallo Allen, 

Komende dinsdag 1 november kunnen alle leden van Achilles deelnemen aan de scheidsrechters cur-

sus. Deze avond begint om 19.00 uur en zal in het teken staan van de spelregels, het omgaan met 

coaches/ouders en hoe presenteer je jezelf als scheidsrechter. 

Door middel van de scheidsrechters proberen wij te het plezier en zelfvertrouwen tijdens het fluiten 

te vergoten.  

Wij heten jullie allen van harte welkom in de kantine van Achilles om deel te nemen aan deze 

scheidsrechters cursus 

Scheidsrechterscursus: 

Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op de jonge spelers van Achilles voor het fluiten van enkele 

wedstrijden. Dit begint zodra een lid de leeftijd van 15 jaar heeft bereikt. Om dit in goede banen te 

leiden heeft Achilles verschillende acties ondernomen. 

Ten eerste zullen de leden die net in aanmerking komen voor het fluiten van wedstrijden een 

scheidsrechters cursus krijgen aangeboden. Deze cursus bestaat uit 2 onderdelen. 

1. De scheidsrechters cursus 

2. Het behalen van het spelregelbewijs 

Natuurlijk raden wij iedereen aan om aan deze cursussen deel te nemen. 

Voor de fanatieke leden is er ook de mogelijkheid om de vervolg cursus te volgen van de KNKV “club 

scheidsrechter E/F”. 

Ten tweede zal er bij de jonge scheidsrechters een begeleider aanwezig zijn. Hierbij kunt u denken 

aan een sparringpartner voorafgaand aan de wedstrijden. Teven is er een moment in de rust waarbij 

de eerste helft besproken kan worden. Aan het eind van de wedstrijd wordt de wedstrijd kort geëva-

lueerd met de scheidsrechter. Wat ging er goed? Wat kan er de volgende keer anders? 

Ten derde zullen er scheidsrechters shirts aanwezig zijn voor de jonge scheidsrechters. Hierop zal 

staan “scheidsrechter in opleiding”. Hierdoor kunnen coaches, ouders en publiek zien dat de desbe-

treffende scheidsrechter nog lerende is. 



Scheidsrechters: 
Beste leden, 

Allereerst willen wij iedereen bedanken voor de gefloten wedstrijden tijdens de eerste helft van het 

veldseizoen. Zonder jullie inzet als scheidsrechter geen wedstrijden voor de jeugdteams!  

Zoals aangekondigd willen we ook de B- en A-jeugd opleiden om wedstrijden te fluiten. Aanstaande 

dinsdag 1 november is er een scheidsrechters cursus om 19.00 uur in ons clubhuis. Deze cursus is na-

tuurlijk ook voor alle overige leden. Tijdens deze cursus zal er aandacht gegeven worden aan de spel-

regels, het omgaan met ouders en coaches en hoe je jezelf presenteert als scheidsrechter. Erg waar-

devol!  

We moeten er voor waken dat mensen niet durven te fluiten, door jeugdleden goed te begeleiden 

kan iedereen op termijn fluiten. Omdat begeleiding erg belangrijk is hebben wij bij de jonge scheids-

rechters begeleiding ingepland. De selectiespelers zullen de nieuwe scheidsrechters op weg helpen 

en coachen. We konden nog niet iedereen indelen gezien iedereen ook zijn eigen wedstrijden heeft. 

Op het veld zullen we meer B- en A- leden indelen.  

Gezien de samenstelling van het programma waren we genoodzaakt dit zaalseizoen meer gebruik te 

maken van spelers van het derde. Uiteraard houden we hier voor de planning van het veldseizoen re-

kening mee. We hopen op jullie begrip.  

Uiteraard hebben wij het schema weer met de grootste zorg samengesteld. Ben je verhinderd dan 

wordt er van je verwacht dat je zelf vervanging zorgt. Is er een fout gemaakt in het schema dan kun 

je natuurlijk bij ons terecht.  

Groet, 

Annemiek ten Harkel en Ans Gort-Oosterlaar  

DATUM THUIS UIT AANVANG SCHEIDSRECHTER BEGELEIDER 

12-11-16 Achilles (A) B1 SDO (W) B1 15:00 Bart Smit  

12-11-16 Achilles (A) B2 DOS-WK B1 14:00 Laura Smit  

12-11-16 Achilles (A) D2 HKC (He) D1 12:00 Marijn Krijgsveld  

12-11-16 Achilles (A) C1 EKC Naas C1 13:00 Yaron Montagne  

19-11-16 Achilles (A) 3 Oranje Zwart 4 14:20 Hugo Kievits  

19-11-16 Achilles (A) E1 Zwart Wit (D) E2 12:00 Merel Reuvekamp Selectie 

19-11-16 Achilles (A) E2 HKC (He) E2 12:00 Sander Reuvekamp Selectie 

23-11-16 Achilles (A) MW1 UNI MW1 20:30 Roelf Haverkamp  

26-11-16 Achilles (A) A1 Blauw Zwart A1 14:00 Floris Bijker  

26-11-16 Achilles (A) B1 Amicitia B2 13:00 Loes Versteegh  

26-11-16 Achilles (A) C1 Amicitia C2 12:00 Marlies Kieft  

03-12-16 Achilles (A) 3 SDO (W) 2 16:00 Barteld Eenkhoorn  

03-12-16 Achilles (A) B2 Zwart-Wit B1 15:00 Koen Rekers  

03-12-16 Achilles (A) D2 Zwart Wit D1 13:00 Heidi Otten  

03-12-16 Achilles (A) E1 Amicitia E3 12:00 Irma Holtvlüwer  



Trainingstijden 
Na veel heen en weer gemaild te hebben met diverse mensen en instanties, hebben we een schema 

op kunnen stellen voor de trainingen in de zaal. 

We hebben geprobeerd er zoveel mogelijk uren uit te kunnen slepen om iedereen zoveel mogelijk te 

kunnen laten trainen, maar helaas is dit maar ten dele gelukt. 

We zijn nog in overleg om meer trainingstijd aan de diverse teams te kunnen toekennen. 

Op maandag 31-10 starten de eerste trainingen in het Sportpark. 

We wensen iedereen een fijn zaalseizoen toe. 

Goeten, Jeugdcommissie CKV Achilles 

Maandag    

  Veld 1 Veld 2 

17:30 18:30 C1 D1+D2 

18:30 19:30 B1 B2 

19:30 20:30 S3 A1 

20:30 22:00 S1 S2 

    

Woensdag    

  Veld 1 Veld 2 

18:30 19:30 C1 D1 

19:30 20:30 A1 B1+B2 

20:30 22:00 MW S3+S4 

    

Donderdag    

  Veld 1 Veld 2 

17:30 18:30 E1+E2 D2 

21:00 22:30 S1 S2 

Vervoer en zaalwacht schema 
Het vervoer en zaalwacht schema zijn op dit moment nog in de maak. 

Deze zullen zo snel mogelijk op de site en social-media gepubliceerd worden. 



Kampioenenparade 
Zaterdag 29 September. 17.45 uur verzamelen bij de Iispa. Ik sta nog maar net en de heren van de B1 komen naast mij staan. 

Allemaal in Heracles shirt maar de shirtjes tas van Achilles is gelukkig wel mee. We wachten nog even op de rest en langzaam 

druppelt iedereen binnen.  

17.55: Bijna compleet. De sfeer zit er al goed in. De dames kletsen en bij de heren worden een paar grappen gemaakt over de 

nummer 7 van Heracles “Darri”.  

18.00: Iedereen loopt richting de topsporthal in de Iispa. Natuurlijk is nog niet iedereen op tijd en ik wacht nog even buiten de 

Iispa op de laatkomers. De shirtjes tassen worden snel bij mij gedropt. Sta ik daar met 2 grote tassen. 

18.05: Hé hé daar is ze eindelijk. We kunnen naar binnen. Zodra ik de topsporthal binnenloop zit het er bomvol enthousiaste 

sporters. Veel gepraat en veel gelach. 

18.10: Zodra ik naar de groep loop die al een plaatsje op de tribune hebben gevonden zie ik gelukkig dat de Heracles shirts ver-

stopt zijn onder het Shirt van Achilles. Ziet er toch mooiers uit vindt ik zelf. 

18.15: De directeur van het Sportbedrijf komt het podium om het openingspraatje te houden en al snel mogen de eerste kampi-

oenen hun medailles op komen halen. 

18.30: “Achilles B1” wordt er omgeroepen en wij mogen het podium op. Na een snelle hand van de wethouder en het ontvangst 

van de medailles wordt er een groepsfoto gemaakt. Best wel spannend voor z’n grote groep. Hopelijk heb ik mijn ogen open op 

de foto! 

18.40: Ook Achilles A1 en Achilles E1 mogen op het podium komen. Tijdens het wachten wordt er natuurlijk veel gepraat en ge-

lachen. De eerste voorspellingen voor de wedstrijd van Heracles worden al uitgewisseld. 3-1, 5-0 en 2-2. De meningen zijn goed 

verdeelt. 

19.00: Alles sporters mogen zich verzamelen op de trap an de Iispa voor een groepsfoto. Ik sta al met de shirtjes tassen beneden 

aan de trap zoekend naar onze teams…  

Klik, klik de foto’s worden gemaakt. Maar geen Achilles op de groepsfoto. Wij staan te ver naar Achteren om goed op de foto te 

komen. Zonde… 

19.15: gezamenlijk lopen alle kampioenen richting het stadion. Nog geen minuut verder en ik ben de heren van de B1 al kwijt. 

Die kunnen natuurlijk niet wachten om hun plekje te zoeken.  

19.25: Ook de rest heeft zijn plek gevonden. Direct naar het uit vak waarin de Sparta supporters de sfeer bepalen. Wat een ka-

baal wordt er al gezegd. Verder was het een goed overzicht over het veld. Ik had er een goed gevoel over! 

19.45: Daar gaan ze. De bal rolt. Heracles begint niet scherp en er komen een aantal goede kansen voor Sparta.  

20.15: de wedstrijd is een half uur bezig en het staat nog steeds nul-nul. Gelukkig heeft Heracles zich enigszins weer herpakt. Wij 

staan op om ons te verzamelen bij het O vak voor onze ere ronde over het veld! 

20.20: iedereen is aanwezig. Helaas kunnen we niks zien vanuit de drukke groep. Plotseling een ontzettend gejuich. Heracles 

scoort! Binnen de kampioenen groep is er vreugde. Helaas is dit van korte duur als het doelpunt (onterecht) afgekeurd wordt. 

Balen! 

20.25: De teleurstelling wordt nog groter. Sparta scoort. Hopen dat onze ere ronde laat zien dat we niet gewent zijn te verliezen 

in Almelo! 

20.30: Daar gaan we. In een lange slinger lopen alle kampioenen over het veld. Toch wel een mooi gevoel dat als die supporter 

komen om ons kampioenen aan te moedigen! Zelf het uitvak laat op een positieve manier van ze horen. “kampioenen! Wordt er 

gezongen en als echte kampioenen bedanken wij hun steun met een paar handklappen. Wat een super gevoel! 

20.45: we mogen onze plekken weer opzoeken. Natuurlijk zijn de heren van de B1 allang weer verdwenen naar hun vaste plaat-

sen. De rest loopt met de A1 mee. Daar was nog ruimte en geen getrommel van het uitvak.  

21.00: Gelukkig daar valt de 1-1 toch nog. Fijn dat we weer gelijk staan. Wel balen dat die Darri het doelpunt moet maken. Dat 

horen we de komende periode nog wel aan. Damian is namelijk ongezond geobsedeerd door deze koekebakker! 

21.15: JAA!! Heracles komt dan toch eindelijk op voorsprong. Deze punten hebben we hard nodig. Neee!! Nog geen minuut later 

maakt Sparta toch weer gelijk. Wat een Drama zeg!. 

21.30: Minuut 92 en Hoogma zorgt ervoor dat Heracles een panalty tegen krijgt. Shit gaan we dan toch verliezen? Ik maak nog 

maar een weddenschap met Merel en Minke. Zij krijgen beide een ijsje als hij raakt gaat. Ik krijg 2 ijsjes als Castro hem houdt. 

Wat zullen die lekker smaken! 

21.45: Wat een super avond! Gezelligheid, Heracles en Achilles bij elkaar. Maar wij gaan vanaf maandag weer lekker korfballen. 

Dat voetbal is niks voor ons! 



Jeugdkamp 2016 
Maandag: langzaam druppelen de kinderen binnen en voor we het weten zitten we op de fiets rich-

ting de Bovenberg. Na een heerlijk soepje van de kookmoeders (kookmoeders bedankt) beginnen we 

aan het spel levend stratego in het bos. Na het avond eten werd er even lekker gekletst totdat we be-

gonnen met de avondactiviteit de quiz. S ’avonds werd het steeds rustiger beneden. De A en B jeugd 

zat lekker te kletsen op de slaapzaal en de jongere jeugd ging 1 voor 1 slapen. De kampleiding daarin 

tegen had er zin in. Toch werd rond half 4 de lampen uit gedaan en gingen ook wij naar bed. 

Dinsdag: Een beetje moe maar vol enthousiasme gaan we van start met het ochtend programma. 

De A en B jeugd gaan lekker sporten; volleybal, voetbal en natuurlijk korfballen. De jonge jeugd gaat 

weer het bos in voor het douane spel. In de middag gingen we richting Rijssen. Het moordspel liet 

vele hersen kraken maar door de oplettendheid van de kinderen werd de dader uiteindelijk opge-

pakt! In de avond ging de jongen jeugd het bos in voor het geluiden spel en mocht de oudere jeugd 

het bos in voor de spooktocht. Ondanks een aantal groepjes die de route beschrijving niet belangrijk 

vonden, en daarom verkeerd liepen, werd er lekker veel geschreeuwd in het bos. 

Woensdag: Nog minder slaap, nog meer energie. We gaan met zijn allen richting het zwembad. 

Heerlijk bubbelen in het bubbelbad en volle vaart van de glijbaan. Schoon, moe en voldaan komen 

we weer terug op de accommodatie. En dan begint het. Een beauty middag voor de dames (waar de 

heren ook lekker aan mee deden) moest ons voorbereiden op de bonte avond. Remon Ezendam van 

Sound Unity verzorgde de muziek en ook enkele trainers waren aanwezig. De avond werd natuurlijk 

weer afgesloten met het wel bekende kusjes avond! 

Donderdag: Opstaan, douchen, ontbijten en schoonmaken. Daarna met de wallen onder de ogen 

richting Achilles. Kinderen, kookmoeders, Annita, Tom en Henk Bijlstra van Bijlstra transport en Re-

mon Ezendam van Sound Unity en natuurlijk mijn mede kampleiding ontzettend bedankt voor een 

TOP Jeugd korfbalkamp. Of was het nou een turn kamp? 

Kevin Wanschers 



Toernooi akc 

Uitspraak van de maand: 
Laat niemand anders in het veld  

harder zijn best doen dan jij doet.  
- Carli Lloyd -  

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  
 

Clinics en oefenwedstrijden 5 nov. 
Om iedereen goed voor te bereiden op het zaalseizoen,  zijn er op 5 nov. clinics en oefenwedstrijden 

georganiseerd. 

Bekijk hier het programma: 

09.30 - 10.15 uur: clinic jongste jeugd D en E door Frank Landkroon en Eric Rönitz met selectie 

10.30 - 11.15 uur: clinic oudere jeugd B en C door Frank Landkroon en Eric Rönitz met selectie 

11.30 uur: oefenwedstrijd A1 tegen Blauw Zwart A1 scheidsrechter Bertus ter Steege 

13.00 uur: oefenwedstrijd 2e tegen Amicitia 3 scheidsrechter Henk Korf 

14.30 uur: oefenwedstrijd 1e tegen DosWK 3 scheidsrechter Jan Laarhuis 

We verwachten iedereen op deze dag in sporthal Sluiskade. 
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