De Babbeltjes
CKV Achilles 100-jaar

Voorwoord
Namens het gemeentebestuur feliciteer ik CKV Achilles van harte met het 100-jarig bestaan. Voor
een vereniging is het een grote verdienste als zij honderd jaar bestaat. Het toont aan dat ze diep geworteld is in de samenleving en een eeuw lang levensvatbaar is gebleven. Omdat CKV Achilles tot
op vandaag veel aandacht besteedt aan de jeugd, zelfs al op heel jonge leeftijd, ga ik er van uit dat
de vereniging ook in de toekomst een vitale vereniging blijft.
Helaas kan dit feestelijke jubileum vanwege de coronacrisis niet worden gevierd zoals u in gedachten had en zoals de vereniging ook verdient. Ik ga er vanuit dat het 100-jarig bestaan op een later
tijdstip uitbundig wordt gevierd. Natuurlijk ben ik dan graag van de partij.
Eigenlijk is Almelo een beetje een korfbalstad. Dat kan je best beweren als er twee verenigingen zijn
gevestigd die allebei ouder zijn dan 100 jaar. Misschien past dat wel bij het nuchtere en een tikkeltje
eigenzinnige karakter van onze stad. Bovendien is het een sport met een hoog familiair karakter en
speelt gelijkheid (tussen mannen en vrouwen) een grote rol in de spelregels. Wat dat betreft was en
is korfbal zijn tijd ver vooruit.
Wat mij bijzonder aanspreekt bij CKV Achilles is dat het bij de vereniging gaat om meer dan korfbal
alleen. Achilles is sinds jaren een zogeheten Actief Betrokken Club die zich inspant om ook in breder
maatschappelijk verband een positieve rol te spelen. Zo is er de mogelijkheid van passend korfbal,
voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben. Het is mooi om te zien dat CKV Achilles zich ook
over deze kwetsbare groep ontfermt.
Bij Achilles gaan prestatie en plezier hand in hand. Ik kan me voorstellen dat de schijnbare tegenstelling tussen competitief en recreatief sporten soms leidt tot discussie over het te voeren beleid. Dat
is heel goed, want dergelijke discussies houden een vereniging levendig.
Net zoals het beleid dat bij Achilles van alle leden wordt
gevraagd een bijdrage te leveren ook buiten het veld of
de zaal. Als iedereen zich betrokken voelt bij het reilen
en zeilen van de club, voelt ook iedereen zich thuis. En
wat is er fijner dan je ergens thuis voelen?
De Achilles-familie kan straks zich nog meer voelen op
het eigen complex wanneer het geheel vernieuwde onderkomen kan worden betrokken. Samen met de nieuwe
kunstgrasvelden komt hier een lang gekoesterde wens
tot vervulling.
Nogmaals mijn gelukwensen voor CKV Achilles met het
bereiken van de respectabele leeftijd van 100 jaar. Ik
hoop en verwacht dat dit heuglijke feit op een later moment op passende wijze luister bij kan worden gezet.
Hartelijke groet,
Arjen Gerritsen, burgemeester Almelo

Achilles Scoort al 100 jaar met plezier
Onze mooie korfbalvereniging bestaat 100 jaar en daar mogen we trots en dankbaar voor zijn. Zouden de oprichters van destijds dat voor mogelijk hebben gehouden? Ik denk het niet. Ik probeer me
wel eens voor te stellen hoe het er in die periode aan toe ging. De zwartwit foto’s van vroeger, samen met de notulen die bewaard zijn gebleven, geven ons een inkijkje in die tijd. Wedstrijden werden gespeeld op het weiland van een boer, bij uitwedstrijden werd er met paard en wagen gereisd,
korfbalmateriaal was schaars en omkleden deed je in een varkensschuur. Ook het geloof speelde
een grote rol, zo opende de voorzitter elke bestuursvergadering met een gebed en sloot hij de vergadering er ook mee af.
Hoe anders ziet de wereld er nu uit. De christelijke signatuur zit nog altijd in onze vereniging maar
speelt een andere rol dan vroeger, alleen bij ledenvergaderingen is er nog een moment van bezinning.
We spelen op een kunstgrasveld en hebben zelfs ons eigen logo er in laten verwerken. We rijden
voor elke uitwedstrijd met meer dan voldoende auto’s het hele land door. Voor de korfbalmaterialen hebben we zelfs een nieuwe berging moeten bouwen. Onze voorgangers zouden hun ogen hebben uitgekeken vermoed ik.
Wat niet veranderd is ten opzichte van 1920, is de verbinding die er is tussen onze leden. De eerste
leden waren voornamelijk stelletjes, echtparen, vrienden en vriendinnen. Naarmate de vereniging
groeide, veranderde er natuurlijk wel iets maar vriendschappen ontstaan nog elk jaar en regelmatig
ontstaan er nieuwe korfballiefdes.
100 jaar is natuurlijk een moment om terug te kijken en in deze jubileum Babbels doen we dat ook,
maar tegelijkertijd is het ook een moment om vooruit te kijken. Met het beleidsplan ‘Achilles scoort
met plezier’ hebben we een stip op de horizon gezet. Met elkaar moeten we met veel plezier aan de
slag om ook in de toekomst een vitale vereniging te blijven. Daarbij moeten we ons aanpassen en
meegaan in de veranderende omstandigheden in de maatschappij. Ik heb er het volste vertrouwen
in, dat we hier toe in staat zijn.
Aan onze accommodatie zal het in ieder geval niet liggen, want die is zo goed klaar en ligt er schitterend bij. Hopelijk kunnen we
er binnenkort ook volop gebruik van maken en laten we
de coronacrisis achter ons.
Want uiteindelijk willen we natuurlijk het liefst met elkaar
een wedstrijdje kunnen
korfballen.

Het bestuur feliciteert alle leden van harte met 100 jaar
Achilles. Nu op naar het jubileumfeest dat we hopelijk in mei
2021 kunnen vieren.

Bij een eeuwfeest behoren natuurlijk herinneringen
van vroeger tijden, recent en minder recent.
Het begin
In het begin van 20ste eeuw waren er in Almelo nogal wat korfbalclubs. In de eerste 20 jaar waren er z’n 7 clubs, waarvan de meesten
een korte levens duur hadden. Uit eindelijk bleven er twee over, AKC
en Achilles. Dat Achilles werd opgericht had te maken met het gegeven dat de initiatiefnemers uit de gelederen van de gymnastiekvereniging Achilles/Wil kwamen. Vanaf 1920 mochten dames en heren bij de
gymnastiekvereniging samen sporten en tevens was er nog geen
korfbalvereniging met een christelijke achtergrond en zo bestond er
voldoende motief om een nieuwe korfbalvereniging op te richten.
Kortom: op 15 mei 1920 was er nieuwe loot aan de korfbalboom ontsproten.
Anekdote
23 juli 1921

Met paard en wagen naar Vroomshoop

De negende wedstrijd werd op zaterdag 23 juli tegen T.O.P. uit Vroomshoop gespeeld. ’s Middags om 3
uur vertrokken wij met een gezellig clubje in een groote brik die wij voor deze gelegenheid gehuurd
hadden en kwamen om 5 uur in Vroomshoop aan waar het lekker regende. Hier werd door den aanvoerder van T.O.P. medegedeeld dat ze pas tegen half zeven konden spelen, wij moesten ons dus maar
zoo lang vermaken in ’t Hotel Schuringa waar wij onze kleedkamers hadden. Enkelen verveelden zich
echter geducht en gingen een uurtje in de wagen zitten. Wat ze daar uitvoerden kan ik u niet vertellen.
Eindelijk was het half zeven en trokken wij naar het speelterrein. Wie er echter dacht dat het spel nu
beginnen zou heeft zich deerlijk vergist. T.O.P. dacht dat het beter was dat wij ons maar eens eerst een
uurtje in de regen moesten vermaken, en was pas om ruim half acht precent. Waarna men dan eindelijk kon beginnen. Het zag er in het begin niet naar uit dat Achilles zou winnen want er was nog maar
ruim tien minuten gespeeld of T.O.P. had reeds door haar dames een 2 – 0 voorsprong. Dit werd door
Achilles te bar en na een goed opbrengen van haar middenvak wist haar aanval den achterstand spoedig te verkleinen en even voor rust zelfs gelijk te maken. Na
rust is Achilles sterker en weet dan ook na ongeveer een
kwartier spelen door een haren dames de leiding te nemen.
T.O.P. doet thans wanhopige pogingen om gelijk te maken
doch dit lukt haar niet en als eind word geblazen heeft Achilles met 3 – 2 van T.O.P. gewonnen. Na ons eenigsinds vergrischt te hebben werd de terugtocht aanvaard. Men was
zeker algemeen diep onder de indruk want het was tot aan
Almelo muisstil in den wagen. Af en toe hoorde men zoo’n
klappend geluid net of de koetsier de paarden tot meerderen spoed aanspoorde. Even voor twaalf was men weer te
Almelo.

Locaties van verleden tot heden
Als buitensportvereniging heb je op zijn minst een terrein nodig waar je de sport kunt beoefenen. Een duidelijk overzicht van de verschillende terreinen waar Achilles heeft gespeeld staat te lezen in een stukje dat Arie
Prinsen in 1998/1999 schreef voor de rubriek “De Pen”
in het clubblad de Babbels.
Mijn eerste kennismaking met Achilles was op het veld
achter het restaurant ‘Het Groenendal’. Dat is al meer
dan 50 jaar geleden (nu al meer dan 70 jaar geleden).
Wij speelden toen gebroederlijk of gezusterlijk (ik weet
niet wat precies goed is) naast A.K.C. op hetzelfde veld.
De kleedkamers kan ik mij nog voorstellen als een oud
hok. Na niet al te lange tijd moesten wij dit terrein verlaten en kregen wij als locatie ‘het Maatveld’
Dit is terrein is mij altijd bijgebleven als het mooiste
veld. Niet wat betreft het speelveld en de kleedgelegenheid, dat was niet veel. Op het veld liepen in de week
koeien. Wilde je spelen of trainen dan moest je eerst de
koeienvlaaien en molshopen verwijderen. Dat was de
Het Groenendal
goede oude tijd met Henny Wenink (met zijn schouderschot) en Simon Voerman. De kleedgelegenheid was in
een oude varkensschuur van de familie Kamp. Daarin werd een laagje stro neergegooid en dan
moest het maar goed zijn. Water om je te wassen was er niet. Dat moest je maar in huis doen.
Eén keer lag er wel één meter dik stro in
de ‘kleedkamer’. Je kunt wel nagaan dat
wij na de wedstrijd niets terug konden vinden. We moesten ook een keer tegen de
junioren van uit Enschede spelen. Die zijn
toen op de hooizolder van boer Kamp geklommen. Wat ze daar deden is mij niet
helemaal duidelijk geworden, maar zij
hadden het niet over Bassie en Adriaan.
Toen ze weer naar beneden wilden stond
mevrouw Kamp met de hooivork onder
aan de ladder op hen te wachten. Niemand durfde naar beneden te komen. Na
veel praten is dit toen opgelost. Maar aan
alles komt een eind, dus ook aan ons verblijf op het Maatveld. Na vele jaren moesten wij dit terrein verlaten.
Arie Prinsen in actie

Wij zijn toen vertrokken naar het veld aan de Schoolstraat (achter de oude Chr. Mavo). Wij moesten
dit veld delen met de handbalvereniging Fortuna. Zij speelden hun wedstrijden op de zondagen. De
kleedkamer was wel behelpen. Het was een oude keet. De dames van Achilles en de dames van de
tegenpartij zaten in een kleedhok en hadden de beschikking over een paar kranen en bij de heren
van het van hetzelfde laken en pak. In de rust van de wedstrijden werd de thee verzorgd door Roelie
Dijkstra. Jaap en Roelie woonden tegenover het veld aan de Schoolstraat.
In die tijd trainden wij veel.
Als we bijvoorbeeld woensdagmiddag vrij hadden, dan
belden we een paar spelers
en speelsters op. Hadden wij
een groepje bij elkaar, dan
gingen we naar het veld om
te trainen. Op dit veld hadden we ons eerste betaalde
trainer. Arend Beunk uit Delden.
Na een aantal jaar moesten
wij dit terrein ook verlaten.
Wij hebben toen achtereenvolgens gespeeld op het veld
voor de Rembrandtlaan,
daarna hebben wij getraind
Adrie Bal neemt een strafworp op het terrein bij de Schoolstraat
op een veld aan de
Planthofsweg. Dit veld lag net achter de plaats waar het huis van bewaring ‘De Karelskamp’ is gesitueerd, terwijl de wedstrijden werden gespeeld op een veld achter de Hofkampschool.
Na al deze verhuizingen zijn we uiteindelijke gekomen aan de Maardijk. Eerst aan de kant bij de
brug. Hier kregen we voor het eerst de beschikking over een eigen clubgebouw dat gebouwd werd
door de SOWECO. Door allerlei acties hebben wij toen het geld voor de bouw bij elkaar gekregen.
Wij hebben langs de deur gelopen met toiletpapier en lucifers om die te verkopen. Wij rondjes uit
karton gedrukt. Het is mij altijd bijgebleven als een fijne tijd, vooral de avonden bij Henk Olthof
(destijds secretaris). Na deze locatie zijn wij voor het laatst verhuisd naar onze huidige locatie aan de
Koedijk, dat bij u allen
bekend is.

Een eigen accommodatie
Het eerste clubhuis dat Achilles in
eigen beheer bouwde was op het
terrein aan de Maardijk.
In het artikel van Arie Prinsen, hierboven afgedrukt, staat het beschreven. Bij de officiële opening van het
eerste stenen clubhuis annex kleedkamers is er een speciale krant uitgegeven. In de bijgevoegde foto is
het verhaal van de eerste erevoorzitter Dhr. H, van de Ham te lezen.
Doordat de voetbalvereniging Oranje Nassau op haar terrein aan de
Koedijk uit zijn jasje groeide, werd
Het clubgebouw in 1965
voor hen een nieuw sportcomplex
aangelegd aan de overkant van de wezenbeek Hierdoor kwam een opstalruil tot stand en kreeg
Achilles de beschikking over een groter terrein. Achilles verhuisde naar het clubhuis van ON en
kreeg het terrein van ON en later ook van Vabo. Het oude terrein van Achilles, na het opheffen van
VABO, parkeerplaats voor ON.
Eind jaren 90 van de vorige eeuw kwam het kunstgras in opkomst. Maar ook Heracles kwam op het
sportcomplex. Het stadion werd gebouw op de velden van ON. Dit had tot gevolg dat ON uit moest
wijken, terug naar de overkant van de beek. Achilles moest daardoor een deel van haar terrein inleveren, maar kreeg als compensatie van de gemeente de beschikking over twee kunstgrasvelden.
Aangezien ook het clubhuis nodig aan renovatie toe was en Achilles van de gemeente een tegemoetkoming en een renteloze lening kreeg, kon het clubhuis grondig verbouwd en uitgebreid worden. Ook de kleedkamers
werden gerenoveerd. In
2015 was er weer een opknapbeurt voor zowel het
clubhuis als de kleedkamers.
Nu in 2020 zijn er weer
verbouwingen. Het veld is
aangepast aan de nieuwe
regels voor het korfbal.
En dankzij subsidies en
verkoop van bouwstenen
kon aan het clubhuis een
uitbreiding komen voor
materialen en magazijn
ruimte en ook een geweldig terras.

Leden
Een vereniging bestaat bij de gratie van haar leden. Om een vereniging draaiende te houden moeten
die leden wel iets meer doen dan alleen korfballen. Er moet bestuurd worden, training gegeven,
schoongemaakt, onderhouden worden enz. enz. In de honderd jaar van haar bestaan is het C.K.V. Achilles steeds gelukt om een representatief bestuur te formeren.
Natuurlijk ging dat in de eerste jaren makkelijker om een goed bezet bestuur te formeren dan in latere
jaren. Dat heeft alles te maken met wat de maatschappij nog meer te bieden heeft. Gelukkig zijn er altijd weer leden die op staan en veel voor de vereniging doen. Leden die boven het maaiveld uit komen.
Ideeën hebben en uitvoering geven aan ideeën. Sommige geven zich zo veel dat ze daarvoor beloont
worden met een aansprekende titel.
H. van der Ham
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Erevoorzitter Henk Praas
In 1995 is Henk Praas erevoorzitter geworden van onze vereniging. Na in de zeventiger jaren 10 jaar voorzitter
te zijn geweest en daarnaast nog vele andere taken en functies te hebben bekleed komt deze eretitel hem
meer dan toe. Voorafgaand aan deze jubileum babbels is er met Henk gesproken en heeft hij met name verteld
over het Hemelvaart toernooi. In een bijdrage uit de Pen in de Babbels uit 1997 schrijft Henk het volgende:
Het moet mogelijk zijn moet onze prachtige accommodatie verder te groeien. Zelf ben ik meer dan 50 jaar lid
(ondertussen al 75 jaar lid) van de vereniging. Ik in die 50 jaar vele functies binnen de vereniging gehad, zoals
wedstrijdsecretaris en gedurende vele jaren heb ik het voorzitterschap bekleed, alsmede trainer/coach van de
selectie gedurende een groot aantal jaren. In die tijd zijn we ook nog enkele keren kampioen van Nederland
geweest van de zaterdagverenigingen die in de KNKV speelden. Dit waren echt wel hoogtepunten in de vereniging. Voor mij persoonlijk was het hoogtepunt de benoeming van mij tot erevoorzitter van de vereniging tijdens de receptie van ons 75-jarige jubileum. Naast diverse verenigingsactiviteiten heb ik ook nog een tiental
jaren deel uitgemaakt van het bestuur van de afdeling Overijssel waarvan 5 jaar als voorzitter. Op dit moment
coach ik het 3e team nog en maak ik deel uit van het bestuur van de Almelose Sportraad. Voor de vereniging
zie ik een goede toekomst. We hebben altijd ons steentje in Almelo bijgedragen, onze naam is goed en dat zal
ongetwijfeld zo blijven.
Mooie woorden die 23 jaar geleden geschreven zijn en terugkijkend meer dan waar blijken te zijn!

Erevoorzitter Jan Laarhuis
CKV Achilles 100 jaar! Een eeuw lang korfballen in Almelo, een eeuw lang een hechte vereniging!
Bijna 18 jaar geleden kwam ik over van een eveneens oude en traditievolle vereniging uit Delden. Het was
meteen duidelijk bij CKV Achilles voelde ik me thuis, het hielp natuurlijk ook dat de familieleden dit gevoel met
mij deelden. CKV Achilles is een club waar naast de korfbalprestaties de mens ook centraal staat. Waar het mogelijk is dat iedereen zich op zijn/haar niveau ontwikkelt en waar er ongeacht het niveau waardering voor je
inspanning is. Inspanning die binnen de lijnen van het korfbalveld, en daarbuiten in het kader, geleverd wordt.
De leden zijn voor een vereniging het belangrijkste, zo ook bij CKV Achilles! Leden maken het elk seizoen weer
mogelijk dat er gekorfbald wordt, dat er getraind wordt, dat er gefeest wordt, dat er elke week een warm welkom is op de club, dat het complex er prima uitziet.... en dat doen de leden al 100 jaar met elkaar! Het is de
kracht van de vereniging om dit alles met plezier aan te pakken, opdat alle leden van dit korfbalplezier genieten.Ik heb daar met ontzettend veel plezier 10 jaar sturing aan mogen geven, mijn persoonlijk plezier is louter
en alleen tot stand gekomen door de inzet en het plezier van de leden. "CKV Achilles scoort met Plezier" is niet
voor niets ons motto!
Dat het coronavirus nu een streep de geplande feestelijkheden in 2020 haalt is jammer, maar ik ben er van
overtuigd dat het noodzakelijke uitstel geen afbreuk gaat geven aan het geweldige feest wat we nog gaan vieren met alle LEDEN van CKV Achilles!
Leden van CKV Achilles van harte gefeliciteerd, blijf met plezier komen en blijf met plezier korfballen!

Jan Laarhuis
Erevoorzitter

Contributie en geldweving
Tja, lid zijn van een vereniging kost geld. Om te kunnen korfballen moet er materiaal zijn.
Kleedkamers en een clubhuis is ook niet te versmaden. Wedstrijden spelen is toch ook een doel en
dan moet er een competitie zijn. Zo kunnen we nog wel even doorgaan, maar de uitkomst is: het kost
geld. Dat geld komt binnen o.a. door contributies. Nu is de contributie eenduidig, d.w.z. er is geen
verschil in prijs voor dames of heren. Dat was 100 jaar geleden wel anders!
In de notulen van de ledenvergadering van 5 november 1920 staat te lezen
Verder werd met algemene stemmen besloten, dat de contributie verhoogt zou worden met 5 cent
per lid, welke thans bedraagt voor heren 15 cent, voor de dames 10 cent per week. (op deze vergadering waren 8 leden aanwezig)
Om de contributie niet de pan uit te laten rijzen worden er allerlei andere activiteiten en acties georganiseerd. In de loop van de jaren zijn dat er een groot aantal geweest. Zonder volledig te zijn noemen we hier een aantal van de activiteiten om geld voor de club te genereren.

Luciferdoosjes verkopen

Rollen toiletpapier verkopen

Rondjes uit karton drukken voor Ten Cate

Collecteren voor Jantje beton

De grote clubactie

IJstaarten verkopen rond de kerst

Sponsorloop

Oliebollenbakken

Rommelmarkten

Bazaars
Daarnaast zijn er de laatste decennia inkomsten verworven door bedrijven sponsoring in de vorm
van reclameborden rond het speelveld, shirtsponsoring en projectsponsoring .

Het korfbalspelletje
De club is opgericht, nu moet er gekorfbald worden. In eerste instantie alleen maar recreatief. Achilles was nog niet meteen ingeschreven bij een overkoepelende bond die wedstrijden organiseerde in
competitieverband. Er werd op vaste tijden geoefend. Maar blijkbaar kwam er toch behoefte om
ook wedstrijden te spelen.
In de ledenvergadering van 5 november 1920 werd dan ook besloten om Achilles aan te melden bij
de OKB (Overijsselse Korfbal Bond). Die aanmelding verliep niet vlot, in de ledenvergadering van 23
juni 1921 staat als eerste punt de aanmelding bij de OKB. Uit deze notulen:
Hiertoe kan men thans hiertoe overgaan aangezien dezen bond besloten heeft ten gerieve van vele
korfbalvereenigingen voornamelijk Christelijke vereenigingen, die uit principe niet op zondag spelen
een zaterdagmiddag competitie in te voeren.
In het seizoen 1921 -1923 zou dat ingaan. Tot die tijd werden er onderlinge wedstrijden gespeeld
met de verenigingen;
* Germania – Enschede
* TOP – Vroomshoop
* W.K.C. – Wierden
* DOVA – Almelo
* N.K.C. – Nijverdal.
Dit was het begin van de sportieve ontwikkeling van C.K.V. Achilles. Uit verschillende
kanalen blijkt dat die zaterdagmiddagcompetitie niet vlekkeloos verliep. Er waren
verenigingen die het maar niks vonden en
de wedstrijden soms frustreerden door te
stellen dat niet in de middag gespeeld kon
worden maar pas in de avond. Uiteindelijk
is het toch allemaal redelijk goed gekomen.
De sportieve ontwikkeling van C.K.V. Achilles verliep met hoogte en ook diepte punten.
Zeker in de begin jaren had Achilles geen
groot arsenaal waar een zo sterk mogelijk
1ste team uit samengesteld kon worden.
Maar door fanatiek te trainen werd Achilles
toch een club waar de tegenstanders terdege rekening mee moesten houden. Er werden ook toen al kampioenschappen behaald, waardoor zij in hogere klassen kwamen te spelen. Het ging ook wel eens mis
en moest men met een lagere klasse genoegen nemen.
Absolute hoogte punt was het landskampioenschap van zaterdagteams.

Outsider Achilles werd kampioen
De verwachting dat Rust Roest uit Eindhoven hoge ogen zou gaan gooien is niet uitgekomen. Reeds in de
eerste wedstrijd moesten de Eindhovenaren hun meerdere erkennen in Achilles. Ook Z.K.C. leed een nederlaag tegen Drachten en van de kanshebbers won alleen Swift met duidelijke cijfers van Altius. In de eerste
ronde dus meteen al verrassingen. De tweede ronde bevestigde, dat Altius nu niet bepaald in vorm was. Ook
nu werd verloren en wel van Rust Roest, dat toch slechts eenmaal wist te scoren. Swift versloeg Drachten en
Z.K.C. leed een nederlaag tegen Achilles. Vanaf de derde ronde nam Achilles de kop in het klassement. De
Almeloers wezen Altius duidelijke terug en Swift werd door Z.K.C. een gelijkspel afgedwongen. Rust Roest
bleef op Twee punten afstand van de leiders door een overwinning op Drachten.
De grote krachtmeting kwam in de vierde ronde. Een overwinning van Achilles op Swift zou de ploeg uit Almelo enorm gunstige perspectieven bieden. De uitslag, 4-3 voor Achilles, doet een spannende wedstrijd vermoeden, maar die spanning was er alleen in de laatste minuten. Achilles nam vlot een 4-1 voorsprong en
was beslist de betere ploeg. Rust Roest versloeg Z.K.C. en Altius en Drachten deelden de punten.
Alleen Rust Roest vormde in de laatste ronde dus nog een bedreiging. Een overwinning van Eindhovenaren
op Swift en verlies van Achilles tehen Drachten had dan tot resultaat gehad dat Achilles en Rust Roest de
eerste plaats hadden moeten delen. Duidelijk echter versloeg Achilles de Drachtenaren en het kampioenschap, waarvan men in Almelo voor het toernooi beslist niet had durven dromen, kwam in handen van deze
leuk spelende ploeg, die het overigens op deze dag beslist verdiende. Daar kwam nog bij, dat Rust Roest tegen Swift en Altius tegen Drachten allen met de halve winst genoegen moesten nemen.
Eindstand
Achilles, Almelo
10 pnt
Rust Roest, Eindhoven 7 pnt
Swift, Middelburg
6 pnt
Drachten, Drachten
3 pnt
Z.K.C. Zaandam
2 pnt
Altius, Hilversum
2 pnt
Bron: NK juni 1966
Achilles was kampioen geworden in de tweede klasse, ging naar de eerste en mocht om de landstitel meedoen. Eén van de uitblinkende speelsters was Francien Prinsen-Karsten. Zij was zeer productief in alle wedstrijden die gespeeld moesten worden. Later werd zij hierom beloond door de uitreiking aan haar van de
Letteboerpenning.
Deze penning werd door de Overijsselse Korfbalbond (OKB) aan Francien uitgereikt omdat zij op dat moment een groot aandeel heeft gehad in het behalen van de titel. Hij was ook bedoeld als verenigingspenning
die jaarlijks wisselde. Elk jaar werd door het bestuur een speelster/speler of groep als winnaar van de vereniging prijs aangeduid. Op de jaarlijkse feestavond werd deze dan uitgereikt.
Eind jaren 1990 is de vereniging gestopt met op deze wijze personen/groepen in het zonnetje te zetten en is
deze penning definitief bij Francien gekomen.

Het laatste kampioenschap
Het is alweer even geleden dat CKV Achilles 1 een titel of promotie kon vieren. Het seizoen 2003/2004 gaat
op dit moment de boeken in als het laatste succes jaar. Een verhaal over de weg naar die laatste successen.
Wat vooraf ging
Marco Groothuis was 4 jaar lang hoofdtrainer geweest van Achilles. In zijn laatste jaar seizoen 2001/2002
behaalde hij zijn mooiste succes door kampioen te worden in de zaal en Achilles in de zaal weer terug te
brengen naar de 2e klasse.
Het jaar erop (2002/2003) kregen wij een nieuwe trainer, René Stenvers. Helaas boterde het niet echt tussen de spelers en René. In de zaal haalden we een behoorlijk aantal punten maar degradeerden toch. Omdat
studentenvereniging Hebbes zich terugtrok mochten wij als beste nr 7. toch in de 2e klasse blijven, een gelukje dus!
Bij aanvang van het 2e deel van het veld was de chemie tussen René en de groep echt uitgewerkt, de TC en
bestuur namen de beslissing om René weg te sturen en Henk Rutering als interim aan te stellen. Ermelo was
de grote concurrent en na een dramatische 1e wedstrijd tegen Spirit leken de kansen op het kampioenschap
verkeken. Maar zoals vaker in sport kan het balletje raar rollen. We wonnen thuis in een onderling duel van
Ermelo en omdat zij onderweg nog ergens wat punten verspeelden moest een beslissingswedstrijd bepalen
wie er kampioen zou worden. Ons vertrouwen was ondertussen erg groot geworden, we voelden ons beter
dan Ermelo en waren dat ook. Ermelo kreeg in die beslissingswedstrijd geen poot aan de trapper en werd
door ons met 19-14 verslagen. Een heerlijk feestje volgde!

Het succesjaar
De TC had goed gezien dat er muziek in deze groep zat en ging ondertussen op zoek naar een goede nieuwe
hoofdtrainer. Dit werd Gerben Hofstede uit Nijverdal. De klik met Gerben was er direct, de groep was hongerig
en leergierig. Gerben was bloedfanatiek. Trainingen van minder dan 2 uur kwamen die eerste weken nauwelijks voor. ‘Zelfs mijn oma loopt nog harder’ was een bekende aanmoediging van Gerben om ons het onderste
uit de kan te laten halen. Het werkte!
Vanaf het eerste moment deden we bovenin mee. Vers in de tweede klasse verraste ons dit toch enigszins. In
de tweede klasse promoveerden altijd 2 ploegen en al gauw werd duidelijk dat Blauw Zwart en Dindoa onze
grootste concurrenten zouden zijn. Na een succesvolle eerste veldperiode gingen we de zaal in.
En ook hier deden we mee om een promotieplek. Dindoa was in de zaal een maatje te groot voor iedereen en
won al haar wedstrijden maar de strijd om de tweede plaats lag volledig open. Met 4 gelijke spelen en 4 nederlagen zou je zeggen dat je kansloos bent maar veel teams waren aan elkaar gewaagd en verloren dus veel punten. Dat seizoen hebben we enkele keren mazzel ook echt gehad door in de laatste seconden de gelijkmaker of
de winnende te maken (geluk dwing je af zeggen ze). Uiteindelijk moest een beslissingswedstrijd tegen Rheko
de beslissing brengen. In de competitie hadden we tot 2x toe gelijk gespeeld en tot twee keer toe hadden we
gemazzeld tegen hen.
De beslissingswedstrijd was ook enorm spannend. Niels Klavers was de man van de wedstrijd. Hij scoorde 9
goals, maakte in de slotseconden van de reguliere speeltijd de gelijkmaker en scoorde vlak voor het einde van
de verlenging voor de winnende treffer. Promotie naar de 1e klasse was een feit!

twee maal 1e klasse
Na dit fantastische succes gingen we vol vertrouwen het veld op. Hoewel het
niet helemaal vlekkeloos verliep stonden we aan het eind van de rit op de
plek waar we wilden. Gedeeld 1e samen met Dindoa. Blauw Zwart hadden
we in een onderling duel met 21-19 verslagen en daarmee definitief afgeschud. Opnieuw een beslissingswedstrijd dus, dit keer om het kampioenschap.

De in grote getale meegereisde supporters kregen een meer spannende dan
goede wedstrijd te zien. Dindoa begon beter maar halverwege de eerste helft
kregen wij de overhand. In de tweede helft liepen we uit naar een marge van
3 goals en wisten die tot het einde vast te houden. We waren kampioen!
Achilles promoveerde ook op het veld naar de 1e klasse. Nu 16 jaar geleden,
wat een fantastische afsluiting van een fantastisch jaar.

Spelers uit die tijd:
Heren: Niels Klavers, Walter van den Brink, Harmen Eenkhoorn, Ramon Post,
Rudo Nijzink, Gerben de Krey, Gijs Rutering
Dames: Desiree ten Hove, Leonie ten Hove, Patricia Stundebeek, Esther Turenhout, Janneke Klavers, Martine Dijkstra, Manon Rutering

Klik hier om alle rangen
en standen (van ons
eerste team) te downloaden van de afgelopen 100 jaar.

De jeugd
Het zal ongeveer de midden jaren dertig zijn geweest, exact
jaartal hebben we nog niet kunnen vinden, dat Achilles
startte met een junioren twaalftal (het huidige A). Het heeft
toen vast en zeker veel inzet gevraagd om een jeugdteam op
de been te brengen maar toen het eenmaal gelukt was is de
jeugd altijd een belangrijke peiler van de vereniging gebleven.
Na WOII is de jeugdafdeling gestaag uitgebouwd. Ook vanuit
de bond werd het gestimuleerd om de jeugd aan het korfballen te krijgen. In de jaren zeventig waren er enkele jaren zelfs
10 of meer jeugdteams.
Altijd was er hoop dat de senioren aangevuld konden worden met spelers of speelsters die door stroomden.
Wanneer de jeugd van het middelbaaronderwijs afkwam ging men veelal studeren in een universiteitsstad
die ver van Almelo lag en dan was Achilles ze kwijt.
Soms waren er teams die een hoog niveau haalden, lang bij elkaar bleven en soms ook door gingen naar het
eerste team. Dat had zijn positieve weerslag op heel de vereniging. In de jaren begin jaren tachtig was er junioren team die kampioen werden in de zaalcompetitie en mee streden om het kampioenschap van Nederland. Bijzonder was dat dat jaar deze strijd gestreden werd in Almelo.

Maar natuurlijk zijn door de jaren heen talloze jeugdteams kampioenschappen gevierd. De vele kampioensfoto’s en de grote prijzenkast die vroeger in de kantine hing was daar het tastbare bewijs van. Maar kampioen worden hoeft niet de mooiste herinneringen op te leveren. Zo hebben in de recente historie 2 D pupillen teams in de hoofdklasse gespeeld. Het hoogste niveau voor deze jeugdklasse in Nederland. Wedstrijden
op dat niveau worden niet perse in Twente gespeeld maar
Heerenveen, Ter Wispel, Nijeveen, Harderwijk, Leusden etc
etc. Hoewel beide ploegen bij
lange na geen kampioen zijn geworden is het een ervaring geweest om nooit te vergeten.

Het Hemelvaarttoernooi
Zoals al beschreven werd het eerste jaar van het bestaan van C.K.V. Achilles vooral wedstrijden gespeeld in
een onderling toernooi(series) met enkele omliggende verenigingen. Jaren later is deze manier van wedstrijden spelen weer opgepakt. In een gesprek met Henk Praas, sinds 1995 erevoorzitter van CKV Achilles, is de
vereniging ongeveer in 1953 - 1954 begonnen om op Hemelvaartsdag een toernooi te organiseren. In eerste
instantie werd er op zo’n toernooi ook met 3 vakken gespeeld. Sinds 1959 kreeg men van de Bond toestemming om in 2 vakken dat toernooi te organiseren.

Een groot aantal jaren is het Hemelvaarttoernooi een groot succes geweest. Jarenlang waren de drijvende
krachten achter dit toernooi Thijs Mooiweer, Wil Kuiper en Henk Praas, die later opgevolgd werden door Jos
Brouwer en Hans Bijker en nog weer later Walter van den Brink, Jochem Dijkstra en Gijs Rutering.

Op de woensdag voor Hemelvaartsdag was er een enorme activiteit op de velden van de Ossekoppelerhoek.
De deelname aan ons toernooi was groot. Eén keer moesten er zelfs 33 velden uitgelegd worden. Voor die dag
werden de velden van Oranje Nassau, VABO en SV Almelo er bij gehuurd.

Halverwege de jaren 1980 werd de animo onder de verenigingen geleidelijk minder om aan dergelijke activiteiten mee te doen. De competities veranderde, er kwamen meer klassen bij en de belangen van de verenigingen
kregen daardoor ook een ander karakter.
Achilles heeft geprobeerd het tij te keren door hoofdklasseteams naar het toernooi te lokken, met voor de
1ste 3 plaatsen mooie geldprijzen. Dit gaf tijdelijk wel een nieuwe impuls aan het toernooi, maar uiteindelijk
werd het toernooi steeds wat kleiner. Dat leidde dat rond 2005 het toernooi helemaal is losgelaten.

Het vriendentoernooi
10 jaar later ontstond een nieuw initiatief, opnieuw een toernooi maar dan in een andere vorm. In plaats van
dat er tegen andere korfbalclubs werd gespeeld maakten leden hun eigen teams met vrienden en familie en zij
namen het tegen elkaar op. Een nieuwe traditie was geboren want het toernooi bleek een groot succes en
wordt nu jaarlijks als afsluiting van het seizoen georganiseerd.

Gele en rode kaarten
Zeker na de tweede wereldoorlog ontwikkelden de sporten zich in techniek, tactiek en mentaliteit.
Er was zelfs een tijdje dat er veel geschreven werd over spel verruwing. Dien ten gevolge moesten ook de
spelregels steeds aangepast worden. Niets bijzonders, zal men zeggen, maar toch leverde soms hilarische
momenten op, zoals bij een wedstrijd van het veteranenteam van Achilles.
Adrie Bal meende dat hij de scheidsrechter terecht moest wijzen, deze was ar niet van gediend en maande
Adrie om zijn mond te houden. Gezagsgetrouw deed Adrie dat. Even later vroeg de scheids wat aan Adrie,
deze gaf echter geen antwoord, hij moest immers zijn mond houden! Het resultaat: hij kreeg te rode kaart.
Die avond werd hij gebeld door Dhr. Beferlo van het Bondsbestuur. Deze vroeg hem hoe toch het een en
ander kon gebeuren? Omslachtig en in alle nederigheid en met heel veel verontschuldigingen stond Adrie de
heer Beferlo te woord. Deze beëindigd het gesprek met de opmerkingen dat Adrie wel zou horen welke straf
hier bij paste.
Meteen daarna werd Adrie weer gebeld, maar nu door Arie Prinsen. Adrie Bal begon meteen te vertellen dat
de heer Beferlo hem gebeld had. Heel omstandig vertelde hij over dat telefoontje.
Arie Prinsen reageerde daarop met te zeggen, dat was niet de heer Beferlo, maar ik!!!! Het duurde even
voor Adrie Bal door had dat hij in de maling was genomen. Toch, dit verhaal tovert bij menig “veteraan” een
glimlach op het gezicht!
Of, zoals die keer dat de heer Herman Prinsen, oud speler, oud bestuurslid en later erelid van Achilles, fanatiek bezoeker van de wedstrijden van het 1ste. Langs de lijn leverde de heer Prinsen commentaar op de
scheidsrechter, deze was van mening dat de heer Prinsen te ver ging en hem trakteerde op een rode kaart.
De heer Prinsen mocht toen enkele wedstrijden zich niet binnen de hekken van het terrein bevinden. Dat
verhinderde hem niet om vanaf de straat toch het nodige commentaar te leveren.

Nevenactiviteiten
Bij Achilles is het sociale contact altijd een belangrijke factor geweest. Dat uitte zich vooral in activiteiten buiten het korfbal, Vaak was er bij de jeugd naast het korfbal ook contact door samen uit te gaan, op zaterdagavond bijvoorbeeld. Als groep, eventueel aangevuld met vrienden of vriendinnen ging men naar de soos in de
Rönneboom of naar de kroeg en
zorgde men samen dat ieder goed
thuis kwam.

Jeugdkamp
Al een groot aantal jaren wordt er het jeugdkamp georganiseerd. In eerste instantie was dat in de week na Pasen, van dinsdag tot vrijdag. Door veranderingen in het schoolprogramma vind het kamp al jaren plaats in de
herfstvakantie.
Menigeen noemde het jeugdkamp de mooiste week van het jaar. Met z’n allen op de fiets naar Kampeerboerderijen als ‘de Langenberg, de Bovenberg, de Zwemkolk en de Grens. Elk jaar weer werden de mooiste activiteiten en spellen georganiseerd. De ‘bonte’ avonden waren vaak het hoogtepunt. Gerard en Jan Willem Kobes
verzorgden met hun Drive Inn elk jaar weer (en menig andere feestavond) een heerlijke disco waar menige relatie begonnen is.

Veteranen weekenden
Op zeker moment werd het gebruik dat spelers/speelsters van het eerste, wanneer ze een stap terug
deden in een lager team gingen spelen. Dan werd er een team rondom de oud- eerste spelers gevormd. Dat vormde de aanleiding om ook naast het korfbal elkaar te ontmoeten. Een groep die lange
bij elkaar bleef werd binnen de club ‘de veteranen’ genoemd. Hierin speelden vooral spelers die de
successen in de jaren van eind jaren 60 met elkaar beleefden. Jaarlijks gingen zij met elkaar op kamp
in een kampeerboerderij of soortgelijke accommodatie. Dit is een traditie geworden die ruim 25 jaar
heeft standgehouden. Ook hier bewaren veel leden mooie en dierbare herinneringen aan.

Bij het ouder worden is het een natuurlijk
proces dat minder spelers/speelster het
nog aan kunnen om actief met de korfbalsport bezig te zijn. Een enkeling lukt dat
dan nog wel. Op dit moment zijn er nog
vier fanatici die wekelijks een balletje gooien. Twee korven tegenover elkaar op 6 meter afstand. Twee aan Twee om de beurt
een doelpoging en dan welk team het eerste bij de 10 doelpunten is, wel met een
verschil van twee. Dat kan soms lang duren!

Enkele wetenswaardigheden op een rij

















Wist u dat…..
Er in Almelo in totaal 9 korfbalverenigingen hebben bestaan? Alleen AKC en Achilles hebben het uiteindelijk gered.

Onze naamgenoot in Den Haag bij toelating in 1929 zijn clubnaam moest omdraaien in Sellicha omdat
er geen clubs met gelijke namen mochten deelnemen aan de competitie. Zes jaar later mocht de Haagse club zich toch weer Achilles noemen onder voorwaarde dat zij steeds (H) of (Haag) achter de naam
zou zetten.
Ons is dit in 1922 ook overkomen. Bij toetreding tot NKB werd onze naam als A.K.A. geregistreerd,
Achilles Korfbal Afdeling. Er was al een club in de NKB actief met de naam Achilles.
In het seizoen 1940/1941, tijdens het 1e oorlogsjaar een team van CKV Achilles als AKC 5 heeft deelgenomen aan de competitie.
CKV Achilles lange tijd als enige ‘zaterdag’ vereniging in de 1e klasse van de (NKB) Nederlandse Korfbalbond . Dit tot frustratie van veel zondagsvereniging die Achilles het leven behoorlijk zuur probeerden
te maken NKB.
In 1921 Achilles het eerste kampioen uit haar historie vierde. Het kampioenschap werd behaald in de
1e klasse van de OKB (Overijsselse Korfbalbond).
W.I.K., N.K.C. en D.O.K. waren kansloos
Het doelsaldo van 93 doelpunten voor en slechts 3 tegen zegt genoeg.
Achilles 1 in competitieverband 16x kampioen is geworden (voor zover bekend).
de club 11x kampioen op het veld is geweest en 5x in de zaal
het laatste veldkampioenschap in 2003/2004 gevierd kon worden.
de laatste titel in de zaal nog langer geleden is, seizoen 2001/2002
In het zaalseizoen van 2017/2018 Achilles 1 in 12 wedstrijden 257 doelpunten wist te maken. Dat betekent een gemiddelde van 21,41 per wedstrijd en dat is qua doelpunten het beste seizoen ooit.
SDO dat seizoen met 32 – 12 werd verslagen.
De vereniging in 1964 voor het eerst een eigen clubgebouw kreeg en deze door middel van vele acties
uit eigen middelen werd gefinancierd.
het clubgebouw op de plek van de huidige parkeerplaats van buurman Oranje Nassau stond.
De babbels jarenlang het clubblad van de vereniging was.
De wedstrijdwijzer elke week op de training uitgedeeld werd, deze later de babbeltjes werden
genoemd.
in een nog verder verleden Oranje Nassau, Achilles WIL en CKV Achilles een gezamenlijk clubblad heb
ben gehad welke de ECHO heette.

15 MEI 2020, 100 jaar CKV ACHILLES, ALMELO
Binnen Achilles is naar deze datum heel lang gewerkt en toegeleefd. Veel werk is er verzet, veel ideeën
naar voren gekomen. Toch worden de festiviteiten noodgedwongen uitgesteld.
Honderd jaar, dat best de moeite waard om terug te blikken, herinneringen op te halen.
Het doorlezen van oude notulen geeft een mooi beeld van de verschillende tijden die in honderd jaar ontstaan. Zoals de eerste anekdote, met paard en wagen naar een uit wedstrijd naar zoals het nu gaat. Velden
die uitgelegd werden in weilanden of parken ter grote van de ruimte die er was tot hoe luxe we het nu hebben. Al die tien decennia hebben hun eigen beeld, hun eigen sfeer en met elkaar maken die decennia het
Achilles van nu. En met het Achilles van nu gaan we met vol vertrouwen de toekomst in.

(Deze jubileumbabbels zijn tot stand gekomen daar
intensive samenwerken tussen Harmen Eenkhoorn,
Sven Legebeke en Henk van den Brink)

Achilles scoort met plezier
Contact gegevens:

Koedijk 2

7606 AA Almelo

0546-816412
debabbeltjes@ckv-achilles.nl
www.instagram.com/ckv_achilles
0546-816412

www.facebook.com/ckvachilles
www.twitter.com/ckvachilles

www.ckv-achilles.nl

