


Welkom op sportpark ’t Wilbert,

Na een moeilijke start van het voetbalseizoen heeft Achilles’12 de schroom van zich afgegooid in de eerste klasse E
van het Zaterdag voetbal. De laatste twee competitiewedstrijden zijn winnend afgesloten en vandaag komt SV Epe
op bezoek. De ploeg van Martijn de Haas staat momenteel op de 12de plaats.

Ook in de beker is er succes. Na de winst tegen VIOS Beltrum is de volgende tegenstander Gramsbergen. Wanneer
deze wedstrijd winnend wordt afgesloten zit het 1e elftal bij de laatste 32 in de beker.

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. 

Hierop voortbordurend, is er 24 november een Algemene Ledenvergadering. Waarin meer duidelijk wordt over de
nieuwbouwplannen van het clubhuis en de kleedkamers. Daarnaast wordt dan bekend dat het dagelijks bestuur zal
terugtreden. 

Tot slot willen wij bij deze alvast iedereen oproepen om op 24 november aanwezig te zijn bij de Algemene
Ledenvergadering!

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
20. Bram Veenstra
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.   Bas van Schoonhoven (K) (C)                    
2.   Bas Smit
3.   Tijn Nijhof 
4.   René Suurland
5.   Twan Huiskamp
7.   Gerrit Calkhoven
8.   Koen Logen
10. Mart Nijhof
11. Luke Berkhoff
12. Nick Krijgsman
14. Henk Slot
15. Stan Bos
16. Maurits de Jong
17. Lars Krijgsman
18. Sven van Egteren 
19. Teun Bol
20. Rojan Teke
21. Chiel Brummel
23. Rick van Beek (K)

Hoofdtrainer: Martijn de Haas
Assistent trainers: Michel Habets & Sven
Hoogenboezem 
Keeperstrainer: Arthur Leerkes
Fysiotherapeut: Henk ten Klooster
Teammanager: Henk van Boven

Selecties



Wedstrijdprogramma



Competitiestand



Mijn naam is Mike Huiskes, 30 jaar en geboren en
getogen in Hengelo. Ik werk bijna 5 jaar bij een
project- en adviesbureau in het sociaal domein en doe
graag net als vele anderen, leuke dingen met familie
en vrienden.

Zo rond mijn 5e ben ik begonnen bij de mini’s van
Achilles’12. In die tijd ook veel bij Sv Juliana’32 te
vinden omdat mijn familie daar actief was. Ik heb mij
toen al snel overgeschreven en heb daar van mijn 6e
t/m 25e gespeeld. Om mijzelf uit te dagen heb ik
besloten om na mijn 25e weer terug te keren bij
Achilles’12. Een keuze waar ik nooit spijt van heb
gehad! 

De zaterdag 1e klasse is een pittige competitie. De
start was niet heel lekker maar met 2 gewonnen
competitiewedstrijden op rij, hebben we laten zien dat
we een goede groep jongens hebben die zich niet
zomaar gewonnen geven. Ik weet zeker dat als we het
vertrouwen houden, we nog genoeg punten kunnen
pakken.

Hallo allemaal,

Mijn naam is Luuc Stoelinga, 21 jaar oud en kom uit
Hengelo. Ik voetbal al sinds mijn 5e bij Achilles ’12 en
kom nog steeds met veel plezier naar de club.
 
Na 3 jaar gewoond en gestudeerd te hebben in
Utrecht, heb ik dit jaar mijn bachelor geneeskunde
gehaald. Ik heb er voor gekozen om tussen mijn
bachelor en master een tussenjaar te nemen en ben
daarom weer verhuisd naar Hengelo. In Hengelo ben
ik weer komen wonen bij mijn ouders en mijn broertje
en zusje. In mijn tussenjaar ga ik in een
huisartsenpraktijk werken om ervaring op te doen in
de patiëntenzorg. 

Na vorig jaar gepromoveerd te zijn, staat ons een
aardige klus te wachten om te handhaven in de
zaterdag 1e klasse. Maar met deze groep heb ik er
vertrouwen in dat dit ons gaat lukken. Echter lukt dit
ons natuurlijk niet zonder de steun van onze trouwe
aanhang. 

Even voorstellen...

Elke thuiswedstrijd zullen er 2 selectiespelers van het eerste elftal van Achilles’12 zich voorstellen.
Dit maal is het woord aan Luuc Stoelinga en Mike Huiskes.



Dit programmaboekje werd mede mogelijk gemaakt door onze hoofdsponsor:

Achilles'12 1 wenst u een prettige voetbalmiddag toe!


