


Welkom op sportpark ’t Wilbert,

Vandaag staat er een echte degradatiekraker op het programma op sportpark 't Wilbert. SVI uit Zwolle komt op
bezoek. De ploeg van Bram Freie staat op de 11de plaats. De verwachting is dat beide teams zeer aan elkaar
gewaagd zijn en beide verzorgd en aanvallend voetbal willen spelen. Kortom: spanning en sensatie gegarandeerd!  

Daarnaast willen wij iedereen er op attenderen dat aanstaande dinsdag (22-11) de volgende officiële wedstrijd op
het programma staat. Om 20:00 zal er op 't Wilbert worden afgetrapt voor de wedstrijd tegen 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
bouwplannen 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
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.   Alex Grafhorst (K)                                       
2.   Jordy Halfwerk
4.   Dirk-Jan van Dijk
5.   Serge Nap
6.   Ruben Meijer
7.   Menno Majolee
8.   Nathan van Rijn
9.   Jorn Mensonides
10. Frank Jansen
11. Jurre Lenting
12. Guus Aafjes (K)
14. Saba Gwedelidze
15. Lars Brands
16. Youp Kok
17. Nick van der Steege
19. Koen Romme
20. Lucas Nunnink
21. Dani van der Steege
22. Gerjan Apperloo (K)
23. Thom Kooke

Hoofdtrainer: Bram Freie
Assistent trainer: Jordy Hendriks
Keeperstrainer: Jan Wilting
Fysiotherapeut: Lennart Kamp
Grensrechter: Hans Hultink
Teammanagers: Gert van der Vegt & Tinus
van der Vegt
Videoanalist: Sjors van Beek

Selecties



Wedstrijdprogramma



Competitiestand



Ik ben Jeroen Visscher, 34 jaar oud en geboren en
getogen in Hengelo. Ik werk als taxichauffeur en in
mijn vrije tijd doe ik graag leuke dingen met familie en
vriendin en niet te vergeten mijn grootste vriend mijn
hond Leo! 

Ik voetbal sinds mijn 5de waar ik ben begonnen bij
Achilles'12, ik heb hier de hele jeugdopleiding
doorlopen. Daarna heb ik na 5 jaar in het 1ste te
hebben mogen spelen een mooi overstap naar
Quick'20 kunnen maken. Hier heb ik 7 seizoen mogen
spelen en daarna nog een jaar bij DETO tot ik 2 jaar
geleden ben teruggekeerd bij Achilles'12. 

Na een heel mooi seizoen vorig jaar met promotie
naar de 1ste klasse als gevolg is er dit jaar een
geweldige uitdaging voor onze groep. Na een beetje
een nerveuze start van de competitie hebben we het
de laatste weken goed op de rit en halen we
resultaten en is het vertrouwen gegroeid dat we goed
mee kunnen op dit niveau en voor niemand bang
hoeven te zijn. En ik weet zeker met deze groep en
jullie support dat we ons kunnen handhaven dit jaar!

Mijn naam is Mart Heidemann, 29 jaar en woon
samen met mijn vriendin in Hengelo.

Vanaf jongs af aan voetbal ik, onafgebroken en met
veel plezier, bij Achilles'12. Mijn voorkeurspositie is
spits, maar kan ook op andere positie ingezet worden. 
Dit seizoen ben ik alweer voor de elfde keer onderdeel
van de eerste selectie. Op het moment dat ik bij de
eerste selectie aansloot, was Achilles'12 nog actief in
de zondag 1e klasse. 
Afgelopen seizoen hebben wij onszelf beloond door
via de nacompetitie promotie af te dwingen. Mede
vanwege de overstap van de zondag naar de
zaterdag, zijn wij in een sterke, maar mooie competitie
terecht gekomen. Directe handhaving in deze klasse
zou ik dan ook een knappe prestatie, maar als wij op
deze voet verder gaan en alles blijven geven heb ik
daar alle vertrouwen in! 

Naast het voetballen bij Achilles'12 vermaak ik mij
door tijd met vrienden en familie door te brengen. 
Ook houd ik van reizen, zo ben ik afgelopen
september met mijn vriendin naar Peru geweest. Echt
een aanrader! 

Even voorstellen...

Elke thuiswedstrijd zullen er 2 selectiespelers van het eerste elftal van Achilles’12 zich voorstellen.
Dit maal is het woord aan Mart Heidemann en Jeroen Visscher.



Dit programmaboekje werd mede mogelijk gemaakt door onze hoofdsponsor:

Achilles'12 1 wenst u een prettige voetbalmiddag toe!


