


Welkom op Sportpark ’t Wilbert,

Vandaag staat de wedstrijd tegen SVZW op het programma. De ploeg van Joram Hendriks staat op een mooie 3de
plek, nadat de eerste wedstrijd na de winterstop winnend werd afgesloten. Afgelopen zaterdag werd er gewonnen
met 1-0 van ASV Dronten.  

‘Sport Vereniging Zwaluwen Wierden’ werd opgericht op 23 september 1948. Ontstaan uit jeugdig enthousiasme en
in de jaren '50 verder ontwikkeld tot een volwaardige sportvereniging. De laatste jaren was SVZW vooral actief in de
Hoofdklasse met een enkele uitschieter naar boven, ook is SVZW enkele jaren in de Eerste klasse actief geweest.
SVZW bestaat dit jaar 75 jaar, waarvoor groots wordt uitgepakt. Bij deze willen wij alle SVZW-leden dan ook
feliciteren met dit prachtige jubileum! 
 
Net zoals Achilles’12, heeft ook SVZW voor het seizoen 2023-2024 al een nieuwe trainer vastgelegd. Joram
Hendriks verlaat SVZW aan het eind van het seizoen voor een nieuwe uitdaging. Joram Hendriks zal dit seizoen bij
SVZW dus zo goed mogelijk willen afsluiten. 

Ook Achilles ’12 heeft afgelopen zaterdag goede zaken gedaan door in en van Heereveen te winnen. Na een goed
half uur stond er een 0-3 tussenstand op het scorebord. Kian Wind, Nick Harberink en Rick Keizers maakten de
doelpunten. Voor rust deed de thuisploeg nog wat terug, maar daar bleef het ook bij.  

De wedstrijd van vanmiddag staat onder leiding van het volgende neutrale trio: dhr. S. Kiremit, dhr. M. van Tent &
mevr. R.S. Vermeer.

Voorwoord

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



1.   Joris Raanhuis  (K)                                                                                                                                
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
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.   Julian Bakker (K)                                         
2.   Levi Opdam
3.   Jeffrey Buitenhuis 
4.   Freek Grondman
5.   Bas Dreierink
6.   Robin de Jong ©
7.   Frank Smit
8.   Lars Scholten
9.   Jesper Middelkamp
10. Bas ter Hogt
11. Tom ter Hogt
12. Thijs Koopman
13. Aron Pouls
14. Stefan Maat
16. Lars van Putten
17. Jasper Groothuis
18. Daan Geerts
19. Yessin Maskoul
20. Maarten Jansen
21. Marc ter Steeg
25. Stefan de Weerdt (K)

Hoofdtrainer: Joram Hendriks
Assistent trainer: Roy Agten
Keeperstrainer: Jörgen Mulder
Fysiotherapeuten: Bram Pleij, Tom Vastert
& Ymke Ophof
Grensrechter: Jurgen Seppenwoolde
Materiaalverzorger: Freek ter Haar 
Teammanagers: Jeroen Olthof & Gerrit
Nieuwenhuis
Videoanalist: Nick Eggert

Selecties



Wedstrijdprogramma



Competitiestand



Mijn naam is Robert Wilens. Dit is mijn 6e seizoen bij
Achilles. Het bevalt heel erg goed en het is echt een
familieclub. 

Je kunt goed merken dat het de juiste stap was om op
zaterdag te gaan voetballen omdat de club op die dag
ook echt leeft. Momenteel is het mijn 20ste jaar in de
senioren, en dat heeft ook te maken met de club
Achilles. We hebben een superleuke groep mensen
bij elkaar. Je ziet ook dat als er iemand van buitenaf
komt hij ook goed bij de groep past.

Ik ben ervan overtuigd dat we ons dit jaar handhaven
in de 1ste klasse! 

Ik werk als ambulant begeleider bij Carintreggeland.
Dit doe ik nu alweer 8 jaar. 
Mijn hobby’s zijn speciaalbier en zo’n beetje alle
sporten beoefenen. Soms is dit geen goede
combinatie.

Hallo! Mijn naam is Reinier Wilmink, 28 lentes jong en ik
woon samen met mijn vriendin in Hengelo. 

We wonen op steenworp afstand van het sportpark van
Achilles’12. Dat is eigenlijk al heel mijn leven zo. Op 5
jarige leeftijd ben ik door mijn vader ingeschreven bij
Achilles’12 (bijzondere keuze aangezien hij zelf een HVV
Hengelo man is) en nooit meer weggegaan. 
Dit seizoen ben ik weer aangesloten bij het hoogste elftal
van Achilles, nadat ik 3 jaar geleden gestopt ben bij het
1ste en bij het nieuwe zaterdag team ben gaan
voetballen. Je mag dus gerust zeggen dat ik de
grondlegger ben van het huidige Zaterdag 1. We hadden
destijds een leuke groep, maar speelden in de 4e klasse.
Aardig verschil dus met de klasse waar we nu inspelen.
 
We hebben dit jaar een erg leuk team. Mooie mix tussen
wat oudere en jongere spelers. De overstap naar de 1e
klasse gaat ons goed af en we zijn goed op weg om ons
rechtstreeks veilig te spelen. Het zwaarste dit jaar is dat
we als oudere spelers regelmatig de jonge jongens op
sleeptouw moeten nemen. Dat zal vandaag niet anders
zijn, maar dat is prima zolang we de 3 punten maar in
Hengelo houden.

Even voorstellen...

Elke thuiswedstrijd zullen er 2 selectiespelers van het eerste elftal van Achilles’12 zich voorstellen.
Dit maal is het woord aan Reinier Wilmink en Robert Wilens.



Dit programmaboekje werd mede mogelijk gemaakt door onze hoofdsponsor:

Achilles'12 1 wenst u een prettige voetbalmiddag toe!


