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Na het grootte succes van vorig jaar mogen is het ons 
ook dit jaar weer gelukt!!! 

 
De provinciale schoolkorfbal kampioenschappen 

(PSK) komt weer naar Achilles! Als vereniging en or-
ganisatie zijn wij erg blij met deze mogelijkheid om 

Achilles weer op de kaart te zetten. 
 
Het toernooi vindt plaats op zaterdag 9 juni! Om het 

evenement ook dit jaar weer tot een succes te leiden 
zijn wij op zoek naar vrijwilligers die ons op deze dag 

willen helpen. 
 

Zo zijn wij op zoek naar: 

• verschillende vrijwilligers die een dagdeel een bardienst willen draaien. 
• Scheidsrechters die de wedstrijden in goede banen leiden 

• Een omroeper die de wedstrijden en belangrijke mededelingen omroept 
• Leden van het wedstrijdsecretariaat die de standen doorvoeren 
 

Lijkt het je leuk om ons te helpen bij het toernooi? 
 

Stuur dan even een berichtje naar Kevin Wanschers, 06-53435564. Of spreek één van de jeugdcommissie leden aan 
langs de velden! 

Provinciaal schoolkorfbal toernooi 

Scheidsrechters 

Datum Team Aanvang Scheidsrechter 

11-apr Achilles MW1 20:00 Stefan Spaan 

14-apr Achilles D1 10:00 Yaron Montagne 

14-apr Achilles F2 10:00 Merel Reuvekamp 

14-apr Achilles F1 10:00 Jet Spalink 

14-apr Achilles B1 11:00 Merlin Willemsen 

14-apr Achilles C1 11:15 Sander Reuvekamp 

14-apr Achilles A1 12:30 Alex Valk 

21-apr Achilles E2 13:00 Laura Smit 

21-apr Achilles E1 13:00 Tijmen Peschier 

21-apr Achilles 3 14:00 Koen Rutering 

25-apr Achilles MW1 20:00 Herwin Nijzink 



 
 

Deze maand in de   
 

vervoerschema 

Deze maand in de  

14-apr EKC E2 10.15 11.15 Heimerink, Nij-

hof 

14-apr HKC E1 10.00 11.00 Eenkhoorn, 

Alferink 

      

21-apr Amicitia F2 09.00 10.00 Knevel, Schef-

fer 

21-apr DOS-WK F1 09.00 10.00 Eenkhoorn, 

Den Blanken 

21-apr Groen Zwart D1 08.45 09.30 Leushuis, Ki-

zilay, Boertien 

21-apr Rigtersbleek C1 09.00 10.00 Tai, Poelman, 

Van den Brink, 

Nagtegaal 

(ovb) 

21-apr Devinco B1 13.00 14.15 Zwerus, Spa-

link, Bijlstra 

21-apr Devinco A1 11.45 13.05 Ten Dam, 

Kroeze, Groot-

huis, Donker-

voort(ovb) 

Koningspelen 

Ook dit jaar doen wij weer mee met de koningspelen! 

Op vrijdag 20 april zullen wij verantwoordelijk zijn voor 4 clinic! Met elke clinic laten wij weer 25 tot 30 kinderen kennis maken 

met de sport Korfbal! 

Denk jij nu, Goh dat lijkt me leuk om daarmee te helpen…. DAT KAN! 

Stuur dan snel een berichtje naar Kevin Wanschers voor verdere informatie! 



Passend korfbal 

Kangoeroe klup 
De kangoeroe klup heeft zijn eerste dag buiten weer achter de rug! Ans en Anne-Meike stonden voor alle kinderen tot 6 

jaar klaar om ze te vermaken tijdens de training.  

Ook de komende periode zullen er elke zaterdag om 10 uur een kangoeroe training zijn.  

(met uitzondering van de meivakantie) 

Kom dus vooral een keertje kijken en doe mee!! 

 

Natasja Donkervoort en Diny Winter gaan 

binnenkort van start met het project passend 

korfbal. 

Elke Woensdag van 18.00 tot 19.00 uur kun-

nen kinderen die wat extra begeleiding nodig 

hebben bij Achilles komen sporten 

Kent u nog iemand die aan deze trainingen 

deel zou willen nemen?  

Stuur ze dan door naar Natasja of Diny!! 





Uitspraak van de maand: 

Makkelijk denken is moeilijker dan je denkt 

-Wim Dolle- 

Contact gegevens: 

Koedijk 2     7606 AA Almelo 

0546-816412 

debabbeltjes@ckv-achilles.nl  

www.facebook.com/

 www.twitter.com/

 www.ckv-achilles.nl 

Deze maand in de   
 Op 7 april organiseert de AcA een foute 90's 

party. 
 
Tijdens dit feest is het voor iedereen mogelijk 
om zijn/haar beste playback of karaoke act uit 
te voeren . 
 
Aanmelden kan via www.ckv-achilles.nl/

activiteiten, bij iemand van de AcA of via 

activiteiten@ckv-achilles.nl 
 
Groeten van de AcA 
Milou, Inge, Jonna, Anne-Meike, Lars, Tim, Alex 
en Sven 

90’s Party! 
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