


Welkom op Sportpark ’t Wilbert,
 
Vandaag staat de wedstrijd tegen Hulzense Boys op het programma. Trainer Erik Zandstra strijdt met Hulzense
Boys in de onderste regionen, en staat op het moment van schrijven op de 12de plaats.  Voor aankomend seizoen
heeft Hulzense Boys een nieuwe trainer (Martijn Berger) aangesteld. De huidige trainer zet een volgende stap in zijn
carrière bij Winterswijk 1. 

De club uit Hulsen is opgericht in 1946, onder zijn eerste naam ‘Sportclub’. Maar omdat de bond deze naam niet
goedkeurde ontstond er de naam Hulzense Boys. De reden dat “Hulzense” met een “z” wordt geschreven, is omdat
de plaatsnaam ‘Hulzen’ destijds met een Z werd geschreven. Later in het bestaan van het dorp ‘Hulsen’ werd de “z”
veranderd in een “s”. 

De uitwedstrijd op sportpark Smidserve werd destijds gewonnen met 1-2. Na 82 minuten spelen leek dit er absoluut
niet meer in te zitten, omdat Hulzense Boys op dat moment met 1-0 voor stond. Echter wist Achilles’12 de wedstrijd
nog te kantelen door invallers Robert Wilens en Thijmen Gigengack. Na een afgekeurd doelpunt (bal over de
achterlijn), floot de scheidsrechter af en nam Achilles’12 de 3 punten mee terug naar sportpark ’t Wilbert. Kan
Achilles’12 vandaag wederom de 3 punten pakken tegen Hulzense Boys?  De wedstrijd van vanmiddag staat onder
leiding van dhr. Stan Smit, hij wordt geassisteerd door dhr. Floris Smit en  dhr. Henri Nooteboom.

Deze zaterdag staat ook in het teken van de vrijwilligersinformatiedag. De hele dag is er een promotieteam
aanwezig dat mensen informeert over de mogelijkheden van vrijwilligerswerk bij Achilles '12. Kijk op
https://www.achilles12.nl/vrijwilligersvacatures/ voor de openstaande vacatures binnen Achilles '12! Aansluitend op
de wedstrijd zal Gert Valk vanaf 18:00 uur optreden in de kantine. 

Voorwoord



1.   Joris Raanhuis  (K)                                                                                                                                
2.   Rick Dekkers        
3.   Jesper te Marvelde ©       
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

 

Selecties

Joell Brandwagt (K)
Patrick Loohuis  (K)
Ivo Willems        (K)
Ties ten Barge
Sander Blok
Lars Bove
Jim Brandwacht
Leco Bruinsma
Frank Gerritsen Mulkes
Jorn Hegeman
Jasper de Jong
Menno Kamphuis
Sander Kamphuis
Fabian te Kolste
Devin Poorterman
Jorg Roetgerink
Kevin Ruiterkamp
Danny Schoenmaker
Casper van der Veen
Emiel Velnaar
Tim van der Zande

Hoofdtrainer: Erik Zandstra
Assistent trainer: Paul Kloosterman
Hersteltrainer: Paul Wilbrink
Keeperstrainer: Arjan Schipper
Fysiotherapeuten: Henri Enserink & Maura
Velding
Grensrechters: Marvin van der Veen
Teammanagers: Marcel Dalvoorde & Rene
Kamphuis

 



Wedstrijdprogramma



Competitiestand



Mijn naam is Thijmen Gigengack. Ik ben 21 jaar oud
en geboren en getogen in Hengelo. Ik ben dit jaar
begonnen aan de studie Bedrijfskunde aan
Hogeschool Saxion in Enschede. In mijn vrije tijd
breng ik veel tijd door met mijn familie, vrienden en
mijn vriendin. Daarnaast vind ik het erg leuk om te
padellen en ben ik regelmatig te vinden in de
sportschool! 

Toen ik vijf jaar oud was ben ik begonnen met
voetballen bij Achilles’12. Na een aantal jaar bij
Achilles gespeeld te hebben, heb ik de kans
gekregen om bij de jeugdselectie van FC Twente te
spelen. Na twee seizoenen bij FC Twente te
hebben gespeeld, ben ik naar ATC’65 gegaan en
heb ik daar de hele jeugdopleiding doorlopen. 

Dit seizoen heb ik de keuze gemaakt om terug te
keren bij Achilles’12. Ik voel mij op mijn plek hier en
ik heb er alle vertrouwen in dat we met dit team een
geweldig seizoen kunnen neerzetten. Ook denk ik
dat we ons met dit team kunnen handhaven in de
eerste klasse. Geniet van de wedstrijd vanmiddag!

Mijn naam is Kian Wind, ik ben 18 jaar oud. Ik ben
begonnen met voetbal op mijn 4e bij HVV Tubantia.
Hier heb ik gevoetbald tot de F1. Toen ben ik naar
Achilles gegaan. Sindsdien voetbal ik jaren met erg
veel plezier bij Achilles '12. Verder zit ik nog op
school en ben ik bezig om docent te worden.
Waarschijnlijk wordt dat economie of maatschappij
docent. 

Ik heb vorig jaar mijn debuut mogen maken tegen
BWO. Dat ging redelijk goed en vanaf dat moment
is het heel snel gegaan en ben ik eigenlijk ook elke
week aangesloten bij het eerste. 

Ik ben erg goed opgenomen door de jongens en
daardoor was ik gelijk erg op mijn gemak en denk
dat dat ook wel de grootste reden is dat het dit jaar
zo goed gaat met het team. We zijn echt een team
en gaan elke wedstrijd voor elkaar door het vuur.
Daardoor halen we  goede resultaten en vandaag
gaan we natuurlijk ook weer hard werken voor de 3
punten! Hopelijk kunnen we handhaving veilig
stellen aan het eind van het jaar!

Even voorstellen...

Elke thuiswedstrijd zullen er 2 selectiespelers van het eerste elftal van Achilles’12 zich voorstellen.
Dit maal is het woord aan Kian Wind en Thijmen Gigengack.



Bij deze nodigen wij iedereen uit om na de wedstrijd Achilles '12 - Hulzense Boys nog
even te blijven hangen in de kantine voor een feestelijk optreden van Gert Valk!

Optreden Gert Valk!



Dit programmaboekje werd mede mogelijk gemaakt door onze hoofdsponsor:

Achilles'12 1 wenst u een prettige voetbalmiddag toe!


