
 

                           

C.K.V. Achilles (Almelo)              *                                H.K.V. Achilles (Den Haag)  

Mogelijk zal niet iedere Achilliaan op de hoogte zijn dat er twee korfbalclubs in Nederland 
zijn met dezelfde naam. De afkorting C.K.V. staat voor Christelijke Korfbal Vereniging en 
de afkorting H.K.V. staat voor Haagsche Korfbal Vereniging (Manus Speijer verzon het 
voorvoegsel). Onze vrienden in Almelo zijn wel de bovenliggende partij als het aankomt 
op de ouderdom, de oprichting vond plaats op 15 mei 1920.  
 
Elf jongelui richtten op 1 oktober 1922 de Haagsche Korfbal Vereniging Achilles op. 
Daarbij moeten we dan nog bedenken dat het feitelijk om een groepje pubers, jongens 
en meisjes van 15 tot 18 jaar, zeg maar de categorie junioren, zoals het huidige Achilles 
die kent. Op 29 oktober vond ten huize van Theo Lange de formele oprichting plaats.  
 
De Hagenaars konden niet bevroeden dat in 1929 de naam Achilles niet meer was 
toegestaan aangezien er in Almelo een korfbalclub was met dezelfde naam. Een bittere 
pil, maar bij de pakken neerzitten was geen optie.  Er moest een nieuwe naam komen en 
onder de bezielende leiding van Ru Jonkman (een van de 11 oprichters) werden er 
stembusformulie ren gemaakt. De winnaar werd een mooie prijs in het vooruitzicht 
gesteld.  
 
C.K.V. Achilles ontstond uit de gymnastiekvereniging Achilles in Almelo. In 1920 is er 
door die vereniging besloten dat mannen en vrouwen ook samen mochten sporten. 
Vandaar uit is men gaan korfballen en is de Almelose club ontstaan. Eerst als 
onderafdeling van de gymnastiek, daarna als zelfstandige vereniging (een van de eerste 
namen die in de analen van het NKB staan is A.K.A Afdeeling Korfbal Achilles) 
 
Op 14 april kreeg Achilles via de mail een Contactformulier binnen van Harmen 
Eenkhoorn, de voorzitter van C.K.V. Achilles. En toen ging het balletje rollen!  
 
Formulier verstuurd op 14-04-2020 21.25.07 
Naam : Harmen Eenkhoorn 
Email : voorzitter@ckv-achilles.nl 
Bericht: Hallo, misschien hebben jullie dit al eens gezien maar onze vereniging (Achilles  

Almelo) bestaat dit in mei 100 jaar. Ik kwam deze tekst tegen. Een leuk   
historisch feitje! Gr Harmen Eenkhoorn 

Ook lette de bond er scherp op dat in zijn competitie geen clubs met gelijke namen 
speelden. Dit leidde er bijvoorbeeld toe dat Achilles uit Den Haag bij toelating in 1929 
zijn clubnaam moest omdraaien in Sellicha, aangezien Achilles uit Almelo al in de 
competitie van de NKB actief was. 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. 
  
De volgende dag belde ik Harmen en dat werd een lang en boeiend gesprek over de twee 
Achilles korfbalclubs. “Sellicha” kwam uiteraard ter sprake. In ons uitgebreide archief heb 
ik de brieven m.b.t. C.K.V. Achilles en “Sellicha” gescand en richting Almelo gestuurd. 
Het Almelose 100-jarig jubileumfeest stond gepland voor 16 mei maar gezien de huidige 
omstandigheden kon dat helaas geen doorgang vinden.  

mailto:voorzitter@ckv-achilles.nl


 
Website C.K.V. Achilles: Jubileumfeest uitgesteld 
Hoe jammer ook, maar het virus heeft ook direct impact op ons eeuwfeest. Het bestuur 
heeft in overleg met de jubileumcommissie besloten om het geplande feest van 16 mei te 
verplaatsen naar een nog nader te bepalen datum. Het is op dit moment niet mogelijk 
om het feest goed voor te bereiden en daarnaast is het niet duidelijk of we in mei al uit 
de coronazorgen zijn 
 
Achilles tegen Achilles 
Hebben Achilles (A) en Achilles (Hg) ooit wedstrijden tegen elkaar gespeeld? Tot op 
heden heb ik daar (nog) geen bewijs van gevonden. De tijd zal het leren maar wie weet, 
een wedstrijd tussen de twee Griekse helden uit (A) en (Hg) spreekt mij wel aan. 
 

Verenigingsprofielen  
 

C.K.V. Achilles  H.K.V. Achilles 
Oprichting:    15 mei 1920  Oprichting:   1 oktober 1922 
Locatie:         Almelo   Locatie:        Den Haag  
Aantal leden: bijna 200  Aantal leden: 390 
Competitie:    veld/zaal (zaterdag)  Competitie:   veld/zaal (zaterdag/zondag) 
Klasse:          3e  Klasse:         1e 
Aantal leden:  bijna 200  Aantal leden: 390 
Clubkleuren shirt: wit /rode bies   
                           zwarte broek 

 Clubkleuren shirt: zwart/wit met groene tint 
                           zwarte broek/zwarte rok  

Hoofdsponsor: Netters Infra   Hoofdsponsor: SNS Bank 
Ledentotaal na oprichting: ……………….  Ledentotaal na oprichting: 3.107 Achillianen 

                                         
            Almelo                                                             Den Haag 
 
De Achillianen in Den Haag gaan stemmen! 
 
H.K.V. “Achilles” 
Secr. Regentesselaan 186    Den Haag, augustus 1929 
 
Beste Menschen, 
 
Het is jullie niet geheel en al onbekend dat wij waarschijnlijk voor de langste tijd de 
naam "Achilles" gevoerd hebben. Ik zeg waarschijnlijk omdat er nog een geringe kans 
bestaat, dat de N.K.B. ons zal toestaan deze te behouden. Deze kans is echter zoo klein, 
dat wij hem praktisch gesproken kunnen verwaarloozen. Daar wij bij de te verwachten 
weigering, het nieuwe jaar in moeten gaan met een nieuwe naam komt het ons 
gewenscht voor, hiervoor tijdig maatregelen te treffen en komen wij met het volgende bij 
jullie: Wij vinden het beter, dat de leden hier geheel en al de vrije keus in hebben en 
schrijven daarom een prijsvraag uit onder de volgende bepalingen:  
 
1. Er wordt gevraagd een nieuwe naam, ontleend aan de mythologie of anderszins, 
waarbij zoo mogelijk de aanvangsletter dezelfde zal wezen, als de tegenwoordige. 
 
2. Deze naam moet worden ingestuurd vergezeld van een motto, een cijfer of eenig 
ander kenteeken en zonder verdere aanwijzing van de n) inzender(ster). Deze envelop 



moet aan de buitenzijde alleen vermelden 't motto, het cijfer of kenteeken waaronder de 
nieuwe naam is ingezonden  
 
3. De inzending wordt gestuurd aan 't secretariaat. Laatste dag der inzending Zondag 26 
Augustus a.s. 
 
4. Bij een mogelijk gelijkluidende opgave, geldt de eerst binnengekomene  
 
5. Meerdere inzendingen van een persoon zijn geoorloofd, mits allen als afzonderlijk 
geval worden behandeld 
 
6. Onmiddellijk na de sluiting krijgen alle leden welke stemgerechtigd zijn, een stembiljet 
thuisgestuurd, waarop alle ingezonden namen voorkomen  
 
7. Dit stembiljet wordt met den gedanen keus eveneens anonym teruggestuurd aan 't 
secretariaat voor of op Vrijdag 4 September a.s.  
 
8. De telling en de keus - hiervoor geldt eenvoudig de meeste uitgebrachte stemmen - 
worden bekend gemaakt op de Jaarl. Alg. Verg. van Zaterdag 7 September a.s. Op deze 
avond wordt dan ook de envelop geopend met de naam van de prijswinnaar(res). 
 
9. Als prijs stelt 't bestuur beschikbaar een boek naar vrije keus van de winnaar(res).     
 
Dit alles vooropgesteld dat een naamsverandering doorgang vindt. Bij een tusschentijds 
afkomen van een beslissing de N.K.B. wordt dit den leden bericht. 
Nog wil ik daarop wijzen, dat de nieuwe naam in voldoende mate moet verschillen van de 
oude om de goedkeuring der N.K.B. te verkrijgen.  
Wij hopen, neen, wij vertrouwen dat iedereen 't belang zal begrijpen om hieraan mee te 
doen. In geen opzicht is voor deze prijsvraag talent of gave noodig. Hoe meer keus, des 
te beter zal het resultaat zijn. Er is niets te wagen en veel te winnen!  
 

Voor het Bestuur 
 

Ru G. Jonkman 
 

Secr. 
 
“SELLICHA” is voorbij!  ACHILLES krijgt zijn naam terug op 6 april 1935 
 
Uit historisch perspectief neem ik mijn petje af voor de creativiteit en het 
doorzettingsvermogen van de betrokken Achillianen die niet bij de pakken gingen 
neerzitten. Een nieuwe naam moest er komen en de prijswinnaar(res) zou uit handen 
van het Bestuur een boek naar vrije keus ontvangen. Welk boek dat was, blijft voor mij 
alsnog een raadsel. 
 

Achter de schermen is er richting de N.K.B het nodige werk verricht door Wim Fortanier 
(Erelid en oprichter). Toen Achilles in 1929 naar de N.K.B. (Nederlandsche Korfbal Bond, 
koninklijk werd de bond in 1938) promoveerde, moest de naam van onze club worden 
veranderd. In Almelo speelde een korfbalvereniging met dezelfde naam. De bond vond 
dat de eerste rechten op de naam Achilles in Almelo lagen. Dit probleem speelde niet bij 
de H.K.B. (de Haagsche Korfbal Bond) waarin we voor onze promotie uitkwamen. 

Wim Fortanier kwam op het idee de lettervolgorde om te draaien, maar liet zijn 
echtgenote Jeanne Fortanier de eer van deze vondst. De uitgeloofde prijs was een 
theezeefje!  



In het Achilles-archief, rijkelijk gevuld met correspondentie van Wim Fortanier, las ik zijn 
brief van 8 februari 1935 gericht aan de heer S.A. Wilson, de N.K.B.-voorzitter die het 
stokje had overgenomen van de uitvinder van het korfbal, Nico Broekhuysen.  
 
Hieronder de reactie (10 februari 1935) van de heer Wilson aan Wim Fortanier. 
 
 
Van den Bondsvoorzitter                           Bloemendaal 10/2 1935 
                            Aan den Heer Dr. G.F. Fortanier  
                                         Den Haag  
 
Geachte heer Fortanier, 
 
Indien het u mogelijk is, kan ik gaarne……??… ……. en vrij Maandag 18 Februari  
‘s morgens tusschen 11 & 12 kunnen afspreken in het gebouw der Bloemendaalse 
Studentenvereniging Lage Duin en Waalse weg Bl.daal, bij hotel Duin & Waal. 
 
Hoogachtend, 
 
S.A. Wilson 
 

Een kleine twee maanden later, op 6 april 1935, kregen wij onze naam weer terug van  
N.K.B.-voorzitter de heer S.A. Wilson. Achilles kreeg de letter (H) als toevoeging, dat 
werd uiteindelijk (Hg). Het terugkrijgen van onze echte naam was in hoge mate te 
danken aan Wim Fortanier en Harry Stempels, die niets onbeproefd hadden gelaten dit 
gedaan te krijgen.   
 
 
 

          
 Wim  Fortanier – Erelid              Harry Stempels- Erelid (links onder) 
                 Ridder in de Orde van Oranje-Nassau  
        Rechts achter Leo Huisman, oud-voorzitter en Erelid 
 
Harald Braakman 
Clubarchivaris Achilles  
25 mei 2020  


