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De zomer ligt al even achter ons al is dat aan het weer nog niet altijd te merken. De avonden 

worden korter en de lichtmasten gaan op trainingsavonden steeds wat vroeger aan. Op onze 

korfbalvelden is er sinds de start van het nieuwe seizoen al van alles te beleven. Zo was het jaar-

lijkse schoolkorfbaltoernooi wederom een succes en ook de vriendjestraining was een gezellig 

samenzijn. 

 

Er klinken tijdens de trainingen van onze selectie ook nieuwe geluiden. Trainer/coach Wout Bos-

hoeve is fris gestart en is duidelijk bezig om zijn stempel op het 1e  team te drukken. Ook bij het 

tweede staat er met Kevin Wanschers een nieuwe trainer voor de groep. Het bestuur heeft er 

het volste vertrouwen dat Wout en Kevin de selectie naar een hoger niveau kunnen brengen. 

 

Ook in het bestuur zijn er nieuwe frisse geluiden te horen. Petra Groothuis is aan het eind van 

vorig seizoen als ‘aspirant’ bestuurslid toegetreden en binnenkort maakt ook Floris Bijker zijn 

opwachting als ‘aspirant bestuurslid’. Een meer dan welkome aanvulling die de slagkracht van 

het bestuur weer op het gewenste niveau brengt. 

 

Vrijwilligers 

Het afgelopen seizoen zijn we geëindigd met de succesvolle vrijwilligersactie. Dit succes is ook in 

de plaatselijke media niet onopgemerkt gebleven. Via deze Van de Bestuurstafel willen wij nog 

even terugkomen op het succes. 

We hebben vrijwilligers kunnen werven op het gebied van bardiensten, schoonmaak en onder-

Van de bestuurstafel 



houd. Vooral ouders van jeugdleden hebben laten weten op deze wijze een bijdrage te kunnen 

leveren, iets waar we erg blij mee zijn.  Er zijn ook andere belangrijke vacatures ingevuld.  

· Technische commissie 2 nieuwe leden 

· Sponsorcommissie 1 nieuw lid 

· Activiteitencommissie meerdere aanmeldingen 

· Jubileumcommissie 4 nieuwe leden 

· Een Trainersbegeleider 

En dan is deze opsomming nog niet eens compleet. We hebben nog niet iedereen bereikt en 

er zijn nog steeds meerdere taken en functies vacant. Voor het bestuur reden om nog een 

tweede belronde te organiseren. Hierover volgt binnenkort meer nieuws! 

 

Achilles Scoort met Plezier 

Het afgelopen seizoen is er door de commissies en het bestuur hard gewerkt om plannen uit 

het beleidsplan uit te werken en successen te behalen. Het bestuur gaat de komende periode 

samen met de commissies kijken welke plannen en acties er de komende tijd prioriteit gaan 

krijgen om de doelstellingen uit het beleidsplan te behalen. 

 

Kunstgras 

De laatste weken worden er steeds vaker vragen gesteld over het vervangen van de kunstgras-

velden. Op dit moment zijn wij als bestuur in gesprek met de gemeente, er zijn mondeling en-

kele toezeggingen gedaan over het vervangen van de velden in de komende zomerperiode. Er 

staat echter nog niets definitief vast. Op het moment dat wij hier meer over weten zullen wij 

dit natuurlijk met jullie delen. 

Ook de plannen voor het vervangen van de materiaalcontainer hangen samen met het vervan-

gen van de velden. De komende tijd zal er meer duidelijkheid komen. 

 

Jubileum 

Het is net al even genoemd maar er is een jubileumcommissie geïnstalleerd. 15 mei 2020 be-

staat Achilles 100 jaar dus we zijn als bestuur heel erg blij dat dit gelukt is. De commissie gaat 

de komende tijd brainstormen over een mooi programma tijdens het jubileumjaar.  

 

We wensen iedereen veel korfbalplezier toe! 
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EK-korfbal 

Zaterdag 13 oktober begint in Friesland het International Korfbal Federation European 
Korfball Championship 2018 oftewel het EK korfbal. In Gorredijk, Drachten, Heerenveen en 
Leeuwarden zullen vanaf zaterdag  13 oktober tot en met zondag 21 oktober velen landen 
proberen de Europese titel te veroveren. Topfavoriet Nederland begint in Gorredijk tegen 
Catalonië om vervolgens tegen Engeland en Polen te spelen voor een plek bij de eerste 2 
van poule A. De grootste concurrent België zit in poule B bij Duitsland, Portugal en Tsje-
chië.  

De finale zal op zondag 21 oktober om 16.00uur in Heerenveen gespeeld worden. Wil jij 
hier bij zijn? Er zijn nog kaarten te koop via www.korfbal.nl/korfbal-ek . Uiteraard kan je 
hier ook kaarten kopen voor de poulefase, kwartfinales en halve finales en vind je hier ook 
alle overige  informatie over het EK korfbal.   

Fluitschema 

10-10-18 20:00 
Achilles (A) 
MW1 

Regio '72 MW1 Nijzink, H (Herwin) 

     

13-10-18 11:30 Achilles (A) A1 Blauw Zwart A1 Nijzink, B (Berjan) 

13-10-18 11:30 Achilles (A) B1 Devinco B2 Reuvekamp, S (Sander) 

Vervoersschema 

13-okt  

HKC C1 Achilles C1 09.40 10.30 
Kizilay, Kuiper, Leuve-
rink 

KVZ D3 Achilles D1 09.40 11.05 
Eenkhoorn, Termu-
lenk, Poelman 

Kios 45 E1 Achilles E1 09.30 10.30 
Puijman, Willerink, 
Nijzink 

      

20-okt Elko F1 Achilles F1 12.00 13.30 Rutering, Yildiz 

http://www.korfbal.nl/korfbal-ek


 



Passend korfbal 

Kangoeroe klup 
Het is seizoen is weer begonnen dus ook begint de kangoeroeklup training weer. Kom allemaal gezellig 

kennismaken met korfbal op spelenderwijs en neem je vriendjes of vriendinnetjes ook mee! 

De volgende training is zaterdag om 10:00 uur. 

Kom dus vooral een keertje kijken en doe mee!! 

Natasja Donkervoort en Diny Winter zijn  

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! 

Www.ckv-achilles.nl/passendkorfbal 

http://www.ckv-achilles.nl/passendkorfbal


Uitspraak van de maand: 

Je hoeft niet te doen wat je leuk vindt 

om leuk te vinden wat je doet. 

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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Willem de Clercstraat: 

 

Tijd Maandag Woensdag Donderdag 

17.30-18.30 E1 / F1     

18..30-19.30 D1/C1 D1/C1   

19.30-20.30 B1/A1 B1/A1   

20.30-22.00 Selectie Derde/midweek   

21.00-22.30     Selectie 

Tijd Woensdag 

18.00-19.00 E1 / F1 

Trainingstijden zaal 

https://www.instagram.com/

ckv_achilles/ 
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