


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.  Tim Noordman                                             
2.   Niels van Dijk
3.   Rutger Koopman  
4.   Dennis van der Wal
5.   Milan Koorman
6.   Dyon Kleppe
7.   Reza Hosseini
8.   Niek van Enk
9.   Jurrian Zandbergen
10. Nico Veldman
11. Luuc Knul
12. Julian Hellendoorn
13. Wilbert Wessels
14. Bram van Enk
15. Sven Hellendoorn
16. Maxwell van Dijk
17. Jarni Koorman
18. Tristan van Zuiden
19. Kelvin Groothand
20. Rob ter Horst
21. Damian van Drenth
22. Adi Draganovic
23. Cor Straetemans
24. Gijs van Enk
Hoofdtrainer: Erwin Brem
Assistent trainer: Hans van Zuiden
Keeperstrainer: Cor Straetemans
Fysiotherapeuten: Richard Wakker & Jaap
Kroes
Grensrechter: Albert Glastra
Materiaalverzorger: André Meijberg 
Teammanager: Menno Jansma

Selecties



Wedstrijdprogramma



Competitiestand



Hallo trouwe supports van Achilles' 12,

Mijn naam is Martijn en ik ben 27 jaar. Ik woon in Goor
bij mijn ouders, momenteel op zoek naar een huis in
Hengelo (tips zijn welkom!). Sinds mijn 15de trap ik
weleens een balletje bij Achilles 12. Ik werk bij
Transfore, hier begeleid ik mensen met een
forensische titel terug richting de maatschappij.

De afgelopen jaren en aankomend jaar zullen jullie mij
vooral zien als ‘gelegenheidslinksback’.

Komend jaar zou een pittig seizoen worden op de
zaterdag, maar met de steun van de supporters hopen
we punten te gaan pakken. 

Mijn naam is Danny Assink, 32 jaar en geboren en
getogen in Hengelo. Vanaf mijn 5e begonnen bij HVV
Hengelo en ik heb daar vanaf mijn 16e tot 21e in het
eerste heb gevoetbald, tot ik 11 seizoenen geleden de
overstap maakte naar Achilles´12. 

Nadat het de afgelopen  jaren een paar keer net niet
is gelukt te promoveren, was het afgelopen jaar wel
raak en mogen we ons dit jaar opmaken voor een
nieuwe, maar zware uitdaging in de zaterdag 1e
klasse.

Ik ben nu 1,5 jaar werkzaam als pedagogisch
medewerker bij Step up Now, waarbij wij jongeren
begeleid die door bepaalde omstandigheden niet
meer thuis kunnen wonen. Bij ons krijgen ze de
mogelijkheid om op een zelfstandige manier terug te
keren in de maatschappij.

Zoals boven al genoemd, verwacht ik dat dit jaar een
zware uitdaging gaat worden die we vol vertrouwen
met zijn allen aangaan. We kunnen het echter niet
alleen en hebben daarbij dan ook de steun nodig van
zoveel mogelijk mensen die ons komen ondersteunen
in zowel de thuis- als uitwedstrijden.

Even voorstellen...

Elke thuiswedstrijd zullen er 2 selectiespelers van het eerste elftal van Achilles’12 zich voorstellen.
Dit maal is het woord aan Danny Assink en Martijn Schrik.



De specialist voor het duurzaam ontwerpen,  
renoveren en bouwen van sanitaire ruimtes. 

 
Creatief en een perfecte turn-key uitvoering  
voor een scherpe prijs.



Dit programmaboekje werd mede mogelijk gemaakt door onze hoofdsponsor:

Achilles'12 1 wenst u een prettige voetbalmiddag toe!


