


Welkom op sportpark ’t Wilbert,

Dit voetbalseizoen debuteert Achilles’12 met haar 1e elftal in de zaterdag amateur competitie, na 110 jaar lang als zondag
vereniging te hebben gevoetbald.

Ingehaald door de maatschappelijke ontwikkelingen zijn we blij met deze gemaakte keuze. Wij gaan hierbij direct een grote
uitdaging aan in de 1e klasse, nadat vorig seizoen door het 1e elftal met promotie in de zondag 2e klasse kon worden
afgesloten. Wij vinden het belangrijk dat het 1e elftal van Achilles’12 speelt op het moment dat veel leden zelf ook actief op
het sportpark zijn. Het zaterdagvoetbal zorgt voor een sterke toename van belangstellende spelende leden en overige
clubsupporters, die allen Achilles’12 een warm hart toedragen. Hierdoor zien wij een grotere verbinding ontstaan tussen de
Achilles’12 leden.

Op sportpark ’t Wilbert, waar onze vereniging sinds vele decennia haar thuisbasis heeft, zijn alle faciliteiten aanwezig om de
komende jaren te voetballen en onze bezoekers te ontvangen. Nadat we in de afgelopen jaren een stevige renovatie van de
velden en inrichting van het sportpark hebben afgerond, is het nu de beurt aan het clubgebouw en de kleedkamers. Plannen
voor een nieuwbouw, dan wel uitgebreide renovatie worden dit seizoen voorbereid. De ambitie is om binnen enkele jaren de
bouwplannen te realiseren, zodat het sportpark weer tientallen jaren vooruit kan. Hierdoor kunnen we de leden en
bezoekers een prettige verblijf op ons sportpark blijven waarborgen.

Achilles’12 blijft hierdoor een aantrekkelijke vereniging voor iedereen. Dus voor diegenen die maximaal prestatie voetbal
kwaliteiten willen ontwikkelen als ook voor de grote groep leden die liever vanuit een meer recreatieve insteek bij onze club
speelt. Daarom vertrouwen wij erop dat alle bezoekers en leden in de komende jaren op sportpark ’t Wilbert gaan genieten
van mooi en aantrekkelijk amateurvoetbal.

Bestuur Achilles’12

Namens het bestuur

Balsponsor
De wedstrijdbal van vanmiddag werd geschonken door de volgende sponsor:



1.   Joris Raanhuis                                                                                                                                     
2.   Rick Dekkers        
3.   Jesper te Marvelde       
4.   Danny Assink        
5.   Martijn Schrik       
6.   Luuc Stoelinga         
7.   Mike Huiskes                                      
8.   Nick Harberink        
9.   Mart Heideman        
10. Jeroen Visscher        
11. Rick Keizers                                  
12. Ruben Raanhuis
13. Reinier Wilmink
14. Robert Wilens
15. Jikke Damink
16. Brandt Peters
17. Koen van Norel
18. Tim ten Dam
19. Kian Wind
20. Bram Veenstra
21. Bram Bijen
22. Thijmen Gigengack

Hoofdtrainer: Omar Wennink
Assistent trainer: Bas Wieffer
Spitsentrainer: Berry Kleine
Hersteltrainer: Jasper de Weerdt
Keeperstrainer: Jody v/d Berg
Fysiotherapeut: Olivier Bredero
Grensrechter: Frank Wennink
Materiaalverzorger: Thomas Harms
Teammanagers: Koen Timmer & Tom Wennink

 

1.   Pieter Ijzerman                                            
2.   Youri Keen
3.   Tom Bosman  
4.   Daniel Saniafikah
5.   Aron Timmerman
6.   Jelmer Keen
7.   Max Heijnen
8.   Tim Aasman
9.   Tom Hiemstra
10. Farid Boughaleb
11. Joel Zwerink
12. Bjorn Jansen
13. Anco Jansen
14. Emiel de Vries 
15. Jeroen Welles
16. Diederik Bangma
17. Lorens Kostadinov 
18. David Westera
19. Romano Luhukay
20. Sjoerd Peters
21. Bastin Boer 
22. Nordin Middeljans 

Hoofdtrainer: Marc van Meel 
Assistent trainers: Martin Koppenol &
                              Leroy Rijpers
Fysiotherapeut: Simon Ijzerman
Grensrechter: Pascal Sanders
Materiaalverzorger: Harm Engbers 
Teammanager: Johan Keen

Selecties



Wedstrijdprogramma



Indeling Competitie



Beste supporters,
Mijn naam is Nick Harberink, 33 jaar oud en
woonachtig in Hengelo. In een ver verleden begonnen
in de jeugd van sv. Juliana´32. Vervolgens de
overstap gemaakt in de B1 naar Hvv Hengelo waarna
ik daar 3 seizoenen in het 1e elftal hebt gevoetbald.
In het seizoen 2011-2012 mocht ik de overstap maken
naar Achilles´12. En daar heb ik tot op heden nog
geen spijt van. Aankomend seizoen is mijn 11e
seizoen in het eerste elftal van Achilles´12.

Tussendoor ben ik vanwege het slechte kunstgrasveld
van Achilles´12 nog één seizoen uitgeleend aan sv
Juliana’32 om ervoor te zorgen dat mijn rugproblemen
minder werden.

Gelukkig kon ik na één seizoen weer terug naar ’t
Wilbert om daar mijn kunsten te vertonen. Dit jaar
hoop ik dan ook mijn 75e competitie goal te maken
voor de roodhemden (nog 2 te gaan). 

Dit seizoen hebben we zoveel mogelijk steun nodig
om er een mooi jaar van te maken. En daar gaan wij
met z’n allen alles aan doen! Veel plezier vandaag.

Mijn naam is Jesper te Marvelde en ik ben 27 jaar.   
Ik woon op dit moment samen met mijn vriendin in
Hengelo. Vanaf maart 2023 zijn wij trotse eigenaar
van onze eerste koopwoning. 

Ik voetbal al sinds mijn 5e bij Achilles' 12. Ook
daarvoor was ik al vaak te vinden om Sportpark 't
Wilbert om de kunsten van mijn vader te mogen
aanschouwen. Dit jaar begin ik aan mijn 8e seizoen in
het eerste elftal. De eerste competitiewedstrijd van het
jaar zie ik helaas vanaf de zijkant toe aangezien ik
geschorst ben vandaag. 

Vanaf afgelopen december ben ik werkzaam als
pedagogisch medewerker bij Step Up Now. 
Hier begeleid ik, samen met mijn collega's,    
jongeren die bezig zijn met hun laatste stap richting
zelfstandigheid.   

Vorig seizoen hebben we een goed seizoen gehad en
daarom mogen we onze kunsten dit jaar in de eerste
klasse tentoonstellen. Wij hebben hier ontzettend veel
zin in en we hopen dat we de andere wedstrijden ook
op jullie steun kunnen rekenen!

Even voorstellen...

Elke thuiswedstrijd zullen er 2 selectiespelers van het eerste elftal van Achilles’12 zich voorstellen.
Dit maal is het woord aan Jesper te Marvelde en Nick Harberink.



Dit programmaboekje werd mede mogelijk gemaakt door onze hoofdsponsor:

Achilles'12 1 wenst u een prettige voetbalmiddag toe!


