De Babbeltjes
Maand: oktober

Voortgang selectie:
Achilles 1:
De eerste helft van het veld seizoen zit er bijna weer op en Achilles 1 doet er alles aan om zo hoog mogelijk te eindigen
op de ranglijst. Op 3 september begon het seizoen met een uitwedstrijd tegen DOS-WK 1. Helaas bleek DOS WK een
maatje te groot en werd de wedstrijd verloren met 19-10.
Na de verloren uitwedstrijd herpakte Achilles zich weer met een overwinning op Kesteren 1 (14-12) en Arena1 (14-20).
Met deze gewonnen wedstrijden op zak ging Achilles 1 afgelopen zaterdag op bezoek bij Skunk 1.
Skunk begon goed aan de wedstrijd en kon Achilles uit haar normale doen houden. Zo ging Achilles 1 de rust in met een
achterstand van 2 doelpunten (10-8). In de tweede helft werd het steeds moeilijker voor Achilles en na enkele minuten
van onoplettendheid liep Skunk weg bij Achilles. Een achterstand die niet meer in te halen was, eindstand (18-14)
Met een 6e plaats op dit moment zijn er voor de zaal nog twee wedstrijden te spelen. Op 8 oktober tegen Kios’45 (7e
plaats) uit en tegen Animo (2e plaats) thuis op 15 oktober.
Achilles 2:
Achilles begon dit seizoen met een nieuwe trainer en enkele nieuwe spelers. De eerste wedstrijd tegen DOS-WK werd
zonder grote problemen gewonnen(5-17).
Hierna werd ook de wedstrijden tegen Blauw Zwart (21-11) gewonnen. De volgende wedstrijd tegen DVO 7 was de eerste topper die voor Achilles 2 op het programma stond. DVO 7, die op dat moment 2e stond achter Achilles 2 had thuis
nog geen punten verloren. Na een mindere eerste helft kon Achilles zich weer herpakken en nam met de eindstand (1313) 1 punt mee naar huis.
Hierna werd ook de wedstrijd tegen Reehorst 2 (12-7) gewonnen en bleef Achilles 2 ongeslagen aan kop staan. Afgelopen zaterdag stond de tweede topper voor Achilles op het programma, uit bij Dalto 7.
Achilles 2 begon sterk aan de wedstijd en kon snel een voorsprong opbouwen van 4 doelpunten. Helaas werd deze goede start gevolgd door een kleine dip en gingen de rust in met een kleine voorspong van 9-10. De tweede helft ging het
gelijk op. Uiteindelijk, na een laatste opleving van Achilles, werd de overwinning veiliggesteld, eindstand 17-18!
Voor Achilles 2 staan de volgende wedstrijden nog op het programma; uit tegen SKF 5 (7e plaats) op 8 oktober en thuis
tegen KVZ 4 (5e plaats) op 15 oktober.

Scheidsrechters
5-okt | 20:00

Achilles (A) MW1 - Zwart Wit (D) MW1

Koen Rutering

8-okt | 12:00

Achilles (A) A1 - EKC Nääs A1

Jan Laarhuis

8-okt | 12:00

Achilles (A) B2 - AKC (Al) B1

Diny Winters

8-okt | 11:00

Achilles (A) C1 - DOS-WK C2

Henrieke Pauw-Debski

8-okt | 11:00

Achilles (A) D1 - Juventa D2

Lars Laarhuis

Bardienst
Maandag 3 Oktober

17.30 - 20.30

Zebel

woensdag 5 oktober

19.15 - 21.45

Ans Gort en Diny Winters

Donderdag 6 Oktober

17.30 - 20.00

Weghorst

20.00 - 22.00

Patricia & Milou

10.15 - 12.00

Van den Brink en Dijkstra

12.00 - 14.00

Molenkamp en Gahler

17.30 - 20.00

Eshuis

20.00 - 22.00

Annemiek Edel

Maandag 10 Oktober

17.30 - 20.30

Gerrits

Zaterdag 15 Oktober

13.00 - 15.30

Jeanette Valk en Annita Oosterlaar

15.30 - 18.00

Heidi en Irma

Zaterdag 8 Oktober

Donderdag 13 Oktober

Poule-indeling zaal bekend
Hoewel het veldseizoen nog niet is afgelopen, zijn de voorbereidingen voor komend zaalseizoen al volop bezig.
Hieronder kun je al vast bekijken welke tegenstanders jij in de zaal kunt verwachten.

Afwezigheid wedstrijdsecretariaat
De komende tijd zal Gijs Rutering het wedstrijdsecretariaat overnemen, in verband met afwezigheid van Esther Smit.
Mailtjes kunnen nog steeds gestuurd worden naar wedstrijdsecretariaat@ckv-achilles.nl

Afscheidsreceptie Jan Laarhuis
Na 10 trouwe jaren als voorzitter van ckv Achilles heeft Jan laarhuis het stokje overgedragen aan Harmen Eekhoorn.
Als afscheid van Jan Laarhuis is er vrijdag 14 oktober om 20.00 uur een afscheidsreceptie in het clubgebouw van ckv
Achilles. Hier bij worden alle leden en Achilles aanhangers uitgenodigd om Jan te bedanken voor al die jaren als voorzitter van Achilles.
Wij hopen u allen te mogen ontvangen op 14 oktober om 20.00 uur bij het clubgebouw van CKV Achilles!

Oktoberfest
15 Oktober is er weer een oktoberfest bij Achilles.
Dit zal aansluitend op de wedstrijden van het 1e en 2e plaatsvinden.
Aanmelden kan via www.ckv-achilles.nl/activiteiten
Meer informatie is op de site en facebook te vinden
Er zal een prijs zijn voor degene die het best verkleed komt!

indeling
VeteranendagPoule
was
een groot succes!
Vanaf 14:00 uur druppelden de eerste veteranen binnen op het voor hen oh zo bekende sportcomplex aan de Koedijk.
Onder het genot van een bakje koffie werden oude bekenden de hand geschut en genoot men zichtbaar van het vernieuwde clubgebouw met vele foto’s uit het verre verleden. Verrassend was de aanwezigheid van de gezusters Bosch,
voor Gerry was het meer dan 40 jaar geleden dat ze bij Achilles was.
Tijdens de wedstrijd van het eerste was het commentaar van de veteranen als vanouds, aanmoedigingen werden afgewisseld met kritische noten richting spelers en scheidsrechter. Maar duidelijk was wel dat het Achilleshart bij iedereen
nog altijd klopt!! Dat het eerste na een spannend slot jammerlijk de wedstrijd verloor van Reehorst’45 was voor de veteranen misschien een kleine smet op de dag maar voor hen begon het feest toen eigenlijk pas. Er werd een balletje
geschoten, een potje gekaart, lekker gegeten en er werden als vanouds sterke verhalen rondom het ‘kampvuur’ verteld. En al werd het dan minder laat dan vroeger, de dag was er niet minder geslaagd om

.

Ouder -informatieavond
11 oktober 2016 wordt er een ouderavond georganiseerd. Door middel van dit overleg willen wij ouders informeren
over het wel en wee van de vereniging en hen meenemen in de toekomstplannen. Ook de trainers en coaches hebben
deze avond een rol. Zij gaan met de ouders van de kinderen uit hun team bij elkaar zitten om hen bij te praten over de
teamafspraken en andere korfbal- / teamzaken.
Behalve het informeren willen wij ook om feedback vragen. Wat zijn zaken die wij anders / beter zouden kunnen organiseren.

Rookvrij sporten
Roken en sport gaan niet samen. Dit vindt een grote meerderheid van de Nederlandse bevolking (89%). Zij vinden dat sportterreinen waar kinderen sporten, volledig rookvrij moeten zijn.
Toch wordt er langs sportvelden nog veel gerookt. Dit geldt ook voor onze vereniging. Het bewijs is makkelijk terug te vinden op het terras waar vele peuken het terras vervuilen. Over de
andere negatieve effecten van roken hebben we het dan nog niet eens. De Nederlandse hartstichting roept sportverenigingen op hun sportterrein rookvrij te maken. Als bestuur vinden wij
het belangrijk om de jeugd het goede voorbeeld te geven.

Daarom hebben wij besloten mee te doen met actie van de Nederlandse hartstichting en een
start te maken met het rookvrij maken van ons sportcomplex. Vanaf het voorjaar 2017 mag er
op het terras en rondom het veld niet meer gerookt worden. Er zal een rookplek worden ingericht naast de materialencontainer, dit is dan de enige plek waar gerookt kan worden. Wij denken hiermee een bijdrage te leveren aan een gezond sportklimaat voor al onze leden maar met
name voor onze jeugdleden.

Poule indeling
Techniek
training
Op 5 oktober is voor de laatste keer dit veld seizoen een techniek training voor de Jeugd.
Om 18.30 en duurt tot 19.30 uur.
Deze trainingen zijn voor alle jeugd van Achilles en is gefocust op het verbeteren van de
korfbal techniek.
Graag zie ik jullie allen om 18.30 uur.
Groeten Kevin Wanschers

Kangoeroeklup
Komende zaterdag om 11.00 uur begint de eerstvolgende training van de kangoeroeklup weer. Hier
kunnen alle kinderen t/m 6 jaar kennis maken met het korfballen op een leuke en gepaste manier.
Onder leiding van Ans Gort-Oosterlaar leren de kinderen door middel van leuke spelletjes het vangen, gooien en scoren met de bal.

Kom jij ook?
Bent u geïnteresseerd in de kangoeroeklup of u wilt zich aanmelden kan dit via Ans Gort- Oosterlaar.
Mail: a.oosterlaar@live.nl
Tel:06-25076850.

Jeugdkamp
Over 2 weken is het zo ver! Het jeugdkamp 2016!
Natuurlijk zijn wij ontzettend blij met alle aanmeldingen die wij op dit moment al hebben mogen ontvangen en zit het er nar uit dat het een heel mooi en gezellig kamp gaat worden.
Dit jaar wordt het kamp in een nieuw jasje gestoken. Een spannend nieuwe planning met nieuwe activiteiten.
Heb jij je nog niet opgegeven maar wil je toch nog graag mee? Dat kan nog! Mail snel naar Kamp@ckv
-achilles.nl of vul het formulier op de site in om jezelf aan te melden.
Dit kan nog tot donderdag 6 oktober!!
Kun je niet de gehele week mee? Dit is geen enkel probleem! Geef bij je aanmelding duidelijk aan welke dagen je langs wil komen en wij houden een bed voor je vrij!
Hopelijk zien wij jullie allen op maandag 17 oktober om er een geweldig kamp van te maken!

Poule indeling
Schoolkorfbal
toernooi
Afgelopen Dinsdag en Woensdag waren de jaarlijkse schoolkorfbal toernooien bij ckv Achilles en AKC in Almelo.
Na enkele schoolkorfbal trainingen waren de scholen er weer helemaal klaar voor om met elkaar de strijd aan te gaan voor
het Almelose schoolkorfbal kampioenschap.
Op dinsdag 27 september waren de voorrondes bij ckv Achilles. Om 17.30 uur druppelden de verschillende schoolteams
langzaam binnen. En om 18.00 begonnen de eerste teams met de eerst wedstrijd. In totaal streden 21 teams in 5 poules om
een plek in de finale. Er werd dan ook fel gestreden en in sommige poules was het verschil 1 puntje tussen de verschillende
ploegen. De strijd baste in alle hevigheid los. Door de enthousiaste aanmoedigingen en tips van de coaches werd er veel gescoord!
Uiteindelijk werd de avond afgesloten met de volgende stand:
Bij de groepen 5/6 kwamen als winnaars uit de poules:
De Bonkelaar Locaties Rotsduif 2,3 en 5 en De Mare 1.
De winnaars bij de groepen 7/8 waren:
De Mare 2, Windhoek 2 en De Compaan 1.

Sportmarkt
Elk jaar wordt er door het sportbedrijf Almelo een sportmarkt in de binnenstad van Almelo georganiseerd. Hier kunnen verschillende sportverenigingen zich promoten.
Zo ook stonden wij als Achilles zijnde op de sportmarkt. Gesteund door Remco Knoef, Merel Reuvekamp, Minke van Baaren en Yaron Montage stonden wij met twee korfbalpalen in de binnenstad van
Almelo.
Vanaf 12.00 uur tot 17.00 uur hadden de kinderen de mogelijkheid om een balletje te schieten op de
korven en ook de ouders deden fanatiek mee.

D1 kampioen
Achilles D1 heeft al voor het einde van het
veldseizoen, het kampioenschap op zak.
Dit betekend dat zij in de zaal hoofdklasse
zullen gaan spelen.

Wij feliciteren alle spelers en de coaches
met het behaalde kampioenschap, en veel
succes in de hoofdklasse!

Poule
This
is indeling
korfball
Van 22-30 oktober vindt dit jaar het EK Korfbal plaats in de Sportboulevard in Dordrecht. Nederland
start het toernooi op zaterdag 22 oktober om 18.30 uur met een wedstrijd tegen Catalonië. Voor aanvang van deze wedstrijd staat de officiële opening gepland.

De voorbereidingen van het Nederlands team zijn in volle gang. Vanaf 1 augustus is de ploeg aan een
intensieve voorbereiding begonnen op Papendal. En vanaf 23 augustus toert het Nederlands team
door het hele land om korfbal op scholen, bij gemeenten en verenigingen te promoten. De campagne
#thisiskorfball moet iedereen enthousiast maken voor onze fantastische sport. Breng een bezoek aan
de tour bij jou in de buurt. Kijk op www.knkv.nl/oranje voor het promotouroverzicht.
Uiteraard hopen wij in de EK week in Dordrecht dagelijks veel korfbal- en sportliefhebbers over de
vloer te krijgen om te kijken naar korfbal op het hoogste niveau. Op www.thisiskorfball.com vind je
alle informatie over het evenement en de verschillende side-events. In samenwerking met de Gemeente Dordrecht vinden er tal van activiteiten in aanloop naar en tijdens het toernooi plaats.
Nog geen kaarten gekocht? www.thisiskorfball.com/tickets

EK korfbal
Wil jij samen met je teamgenoten, of met je hele vereniging het EK bezoeken en van dichtbij meemaken hoe Wim
Scholtmeijer en zijn selectie hun EK titel gaan prolongeren, neem dan contact met ons op! Het EK korfbal in Dordrecht
belooft een korfbalfeest te worden. In de Sportboulevard zit je bovenop het speelveld en kun je van dichtbij zien hoe
Oranje domineert. De bondscoach heeft door laten schemeren spectaculair en vernieuwend spel te laten zien en jij
kan het meemaken. Wil je samen met vereniging of team het EK korfbal bezoeken, neem dan contact op met de organisatie via info@thisiskorfball.com en maak gebruik van de ‘familiekorting’. Dat betekent dat je maar liefst 20% korting krijgt en elke vierde persoon bijna voor niets mee kan. Het geld dat je bespaart kan je vast kwijt op de Korfbal Plaza waar je eten, drinken en EK merchandise kan kopen.

Korfbal vakbeurs
Op maand
woensdagin
30 de
november 2016 zal de Nationale
Deze
Korfbal Vakbeurs (onderdeel van de Nationale Sport Vakbeurs), weer gaan plaatsvinden in de Evenementenhal
Gorinchem. De Nationale Korfbal Vakbeurs wordt georganiseerd in officiële samenwerking met het KNKV.
Op de Nationale Korfbal Vakbeurs ontmoet je op één dag
diverse toeleveranciers/dienstverleners die de vereniging
verder kunnen helpen op gebied van de sportaccommodatie, sport-/korfbalmaterialen, financiële dienstverlening, kantine-inkoop, medische materialen, sponsoring
en evenementen.

Uitspraak van de maand:
Laat iets dat je niet kunt geen probleem
zijn voor iets dat je wel kunt
Toernooi akc

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

