


Welkom op Sportpark ’t Wilbert,

Vandaag staat de wedstrijd tegen Dos Kampen op het programma. De ploeg van Johan Pitstra staat 1 plek boven
Achilles’12 op de 9de plek. De verwachting is dan ook dat beide ploegen zeer aan elkaar gewaagd zullen zijn. De
wedstrijd zal worden gespeeld om 12.30. Dit heeft er mee te maken dat later die middag Nederland de 1/8e finale
speelt tegen de Verenigde Staten. Deze wedstrijd wordt uiteraard live uitgezonden in het clubhuis. De wedstrijd is
op maar liefst 4 schermen te volgen! 

‘Door Oefening Sterk Kampen’ werd door een groep voetbalfanaten opgericht op 21 december 1926. De oprichters
kozen voor de clubkleuren geel/zwart. Na jarenlang in en rond de hoogste amateur divisies te hebben gespeeld is
Dos Kampen sinds 2014/2015 gesetteld in de Eerste klasse Zaterdag.  
Eén van de bekendste exponenten uit de jeugdopleiding van Dos Kampen is Jaap Stam. Later speelde Jaap Stam
onder andere bij PSV, Manchester United en AC Milan. In 2017 heeft hij zijn eigen staantribune geopend op
sportpark ‘De Maten’.  

Dan een bruggetje naar afgelopen 24 november. Op de Algemene Ledenvergadering is een nieuw bestuur
gekozen. Henk Bijen neemt het voorzitterschap over van zijn voorganger. De vergadering werd afgerond met een
mooie en enthousiasmerende presentatie van varianten hoe nieuwbouw van clubhuis en kleedkamers eruit zou
kunnen zien. In het voorjaar zal er wederom een Algemene ledenvergadering zijn aangaande de definitieve
besluitvorming over de bouwplannen. 

Tot slot hopen we dat u allen na de wedstrijd blijft hangen in de kantine voor een spannende eerste 1/8 finale van
het WK 2022!

Voorwoord

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



1.   Joris Raanhuis  (K)                                                                                                                                
2.   Rick Dekkers        
3.   Jesper te Marvelde  (C)     
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
21. Bram Bijen  (K)
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.   Kevin Dijkstra (K)                                        
2.   Nick Hendriks 
3.   Martijn Barneveld (C) 
4.   Jake Stam
5.   Toine Mulder
6.   Raymon Beuling 
7.   Lucky Akot
8.   Thomas Stam
9.   Ayoub Lakhloufi 
10. Mischa van der Stoel
11. Sam Zwanepol
12. Matthijs de Blok
13. Rick Diender
14. Allan Bakker
15. Burak Öztürk
16. Mark Sollie
17. Robin Mulder
18. Job ter Burg
20. Patrick van Dijk (K)
21. Marc ter Steeg
23. Klaas Jan Mulder (K)
99. Justin Bruins (K)

Hoofdtrainer: Johan Pitstra
Assistent trainer: Wilfred Rill
Keeperstrainer: Jorian van Dijk
Fysiotherapeuten: Jeroen Paul Ebbinge & 
Ron van Aalst
Grensrechter: Marco Hofstee
Materiaalverzorger: Berry Meijberg
Teammanagers: Gert van Dalen, Wim
Huisman & Jacco Landsman

Selecties



Wedstrijdprogramma



Competitiestand



Mijn naam is Ruben Raanhuis, 23 jaar oud en woon
samen met mijn ouders en keeper Joris in Hengelo. 

Op mijn vijfde ben ik begonnen met voetballen bij ATC
65. Tot drie jaar geleden, toen heb ik de overstap
gemaakt naar Achilles '12. Een stap waar ik geen
enkel moment spijt van heb gehad. Achilles '12 is een
fantastische club met leuke mensen. Daarnaast
hebben we een gezellig maar gedreven team. Waarin
een mooie mix van jong en oud elkaar versterkt. Wel
moet gezegd worden dat de 'kuukns', de ervaren
mannen wat vaak op sleeptouw nemen. Ik heb er
vertrouwen in dat we ons met dit sterke team veilig
gaan spelen in deze pittige 1e klasse. 

Naast het voetbal studeer ik Commerciële economie
op het Saxion en zit ik momenteel in mijn laatste jaar.
Daarnaast houd ik ervan om met vrienden of mijn
vriendin het terras op te gaan of af te reizen naar
mooie bestemmingen. Ik kijk uit naar de volgende
wedstrijd en de goede support vanaf de kant.

Graag zie ik jullie terug op 't Wilbert!

Mijn naam is Rick Keizers, 22 jaar oud en woonachtig
in het mooie Hengelo samen met mijn ouders en
broertje!

Ik voetbal al vanaf mijn 5e onafgebroken, mijn hele
jeugd heb ik gevoetbald bij ATC’65 maar naarmate ik
wat ouder en verstandiger werd besloot ik uiteindelijk
om naar de mooiste club van Hengelo te komen
Achilles 12. Inmiddels is dit alweer mijn 4e seizoen bij
Achilles en ik hoop er nog veel seizoenen aan toe te
voegen. Het team gaat voor elkaar door het vuur en
het is altijd een gezellige boel, de mix tussen jong
talent en ervaren mannen creëert een sterk collectief
alhoewel het jonge grut regelmatig de ervaren
mannen onder de vleugels moeten nemen.

In het dagelijks leven ben ik druk met mijn studie
Security Management aan het Saxion in Apeldoorn,
momenteel zit ik mijn 3e jaar en loop ik stage bij het
ZGT. Verder ga ik graag op reis en onderneem ik
regelmatig leuke dingen met familie en vrienden! Na
het succes van afgelopen seizoen gaan we er alles
aan doen om ook dit jaar een mooi resultaat neer te
zetten. Dus graag tot ziens bij Achilles '12!

Even voorstellen...

Elke thuiswedstrijd zullen er 2 selectiespelers van het eerste elftal van Achilles’12 zich voorstellen.
Dit maal is het woord aan Rick Keizers en Ruben Raanhuis.



Dit programmaboekje werd mede mogelijk gemaakt door onze hoofdsponsor:

Achilles'12 1 wenst u een prettige voetbalmiddag toe!


