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Voorwoord  
 
     

    Nieuwe ronde, 

    nieuwe kans! 

    De schoenen zijn gepoetst en de 

    nieuwe competitie is alweer begonnen, 

    de bal rolt weer. Als het verloop van de 

    openingswedstrijd tegen Achilles’12 

    een voorbode is voor deze competitie 

    staan ons nog vele spektakelstukken 

    te wachten. 

    In de vakantieperiode hebben we niet 

    stil gezeten. Diverse werkzaamheden 

    aan het complex zijn verricht. 

    De toiletgroep is vernieuwd en de par- 

    keersituatie is veiliger geworden. 

    Wellicht zullen de bezoekers van van- 

    daag enige verfluchten opsnuiven, 

    gisteren is nl met een groep 

    vrijwilligers een start gemaakt om de 

    buitenkant van het clubgebouw van 

    een verfrissende verflaag te voorzien. 

    Hoe gaat de hoofdmacht zich verder 

    ontwikkelen? Altijd spannend! 

    Zullen onze jongens de eindsprint van 

    vorig jaar een vervolg geven? Doen we  

    dit seizoen mee voor de prijzen? 

    Hoe dan ook, het gaat weer een fraaie 

    competitie worden 

 

    Iedereen een prettige en sportieve 

    voetbalmiddag toegewenst. 



 

 

 
 

De selecties 

  Rob Heerink         Bas Peters     Pim Schoemaker          Koen Lowik 
  Jaap Grondman         Rutger Bijl                    Lennart Mannes          Martijn Helfrich 
  Martina Michernaldi Jasper Scholten    Max Hemmelder          Chris Boddeman 
  Gijs Noltes         Brandt Peters    Simao Abchir                Mick Schorn 
  Mike Gigengack         Bart Keuler       Anthony van Duiven    Ruud Lohuis 
  Badr Hamdaoui         Jasper Mulders    Martijn Telgenkamp     Bryan Kappert     
  Sten Lubberink          Kubilay Coban    Mart Velthuyzen          Dwayn Hunting 
  Jasper Mulder          Mervin Jansman    Daniël Bolkesteyn        Wilco Krol 
  Kevin vd Brug         Max Krake       Niels Middelkoop         Roy Hofstede 
  Matthijs van Stein Callenfels                        Youri Hoebink  Tom Jacobs 
  Niels Ensink     Marcello Meursen       Youri Witteveen 
  Trainer:           Roy de Vos     Remco Hammink                        
  Ass. trainer:         Peter Slotman    Jed Kerr                       
  Keeperstrainer:         Frank Ensink 
  Fysiektrainer:         Elliott Isenia             
  Teammanagers:        Bert Bolwerk    Ewald Damhuis              
          Martin Baake    Dinand Voortman 
  Grensrechter:         Frank Ensink     Jan Soer      
  Medisch:          Bart Geuzendam            Natasja Bijen          

 

     Stand en programma 2e klasse J 
         gesp. punt saldo     Programma: 
       1. Barbaros   1    3 6   – 1     ATC’65 -   Luctor et E. 
       2. Vogido         1    3 3   – 0     Bon Boys      -   Barbaros 
       3. Voorwaarts T    1    3 3   – 1     FC Suryoye -   SDC’12 
       4.     Schalkhaar   1    3 2   – 0     MVV’29 -   Schalkhaar                   
.      5. Columbia     1    3 1   – 0     Vogido -   Achilles’12. 
       6. Achilles’12   1    1 3   – 3     Voorwaarts -   Columbia 
       7. ATC’65    1    1 3   – 3     WSV  -   Overwetering 
       8. MVV’29    1    1 1   – 1 
       9.    SDC’12    1    1 1   – 1 
     10. Bon Boys . 1    0   0   – 1 
     11. Luctor et E.   1    0 1   – 3 
     12. FC Suryoye-M   1    0           0  –  2                              
     13 Overwetering   1    0 0  -   3  
     14 WSV    1    0 1  -   6   



 

 

Voorbeschouwing           
 

We heten onze gasten van vandaag, Luctor et Emergo uit Almelo 
van harte welkom op ons sportcomplex Slangenbeek.    

“Worstel en kom boven” ofwel “Luctor et Emergo” 
Wederom treffen de ploegen elkaar in de 2e klasse. Luctor kan 
terugkijken op een stabiel seizoen en eindigde in de middenmoot 
net als ATC’65. De onderlinge duels zijn altijd interessant, vorig 
seizoen eindigde de wedstrijd  doelpuntrijk: 4-4. Luctor moest  
vorige week in de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen zijn 
meerdere erkennen in Voorwaarts Twello. Gastheer ATC’65 wist 
in een spectaculaire derby tegen Achilles’12 een gelijkspel in de 
wacht te slepen. 
 
     Trainer Roy de Vos: ‘Het gaat een hele 
     leuke competitie worden. Het is een 
     sterke klasse met veel potentie. We 
     kunnen terugkijken op een prima 
     voorbereiding, conditioneel zijn er 
     goede sprongen gemaakt. De  
     nieuwkomers  waren snel ingeburgerd 
     en de selectie is snel naar elkaar 
     toegegroeid.  Daarnaast hebben we 
     de poulefase overleefd in de  
     bekercompetitie. Tegenvallers zijn 
     enkele opgelopen blessures en  
     schorsingen.  De wedstrijd van  
     vandaag zal weer spannend worden. 
     Luctor blijft een mooie tegenstander 
     om tegen te voetballen. Fysiek is deze 
     ploeg sterk en zij zullen vol de strijd 
     aangaan.  Onze jongens zijn weer een 
     jaartje  rijper, wat ook al te zien was 
     in de voorbereiding. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  Daan Tellman & Clint Koornstra 
     

    Wisseling van de wacht 
    bij de seniorencommissie 
 
 
De jonge heren Daan Tellman en 
Clint Koornstra ( beiden 21 jr) 
voetballen al samen vanaf de D-
pupillen, de huidige JO13 (Jongens 
onder 13 jaar) en kennen elkaar 
dus goed. Ook in het huidige ZA-5 

vriendenteam trappen zij een 
stevig balletje mee. Het tweetal wil 
echter ook iets betekenen voor hun 
club ATC’65 want “betrokkenheid 
maakt verbondenheid” vinden 
Daan en Clint. 

 

“Jong en vers bloed”  
‘Bert Nijland en Martin Weghorst  
hebben mij gevraagd of ik  
belangstelling had om deel uit te  
maken van deze commissie.  
Na een kennismakingsrondje ben  
ik erin gestapt. Om deze kar niet  
alleen te hoeven trekken heb ik m’n 
maatje Clint gevraagd om dit samen  
te doen. Na een jaartje meekijken en  
snuffelen namen we het stokje over  
van Cor Bolijn,
die maar liefst 11 jaar de senioren 

heeft gerund’, vertelt Daan.  Al snel 
blijkt dat deze twee heren elkaar 
goed aanvullen in het gesprek. Er is 
duidelijk één lijn.  ‘We organiseren 
het snerttoernooi en we kijken of er 
voor nieuwe leden plaats is in 

bestaande elftallen’, aldus Clint. 

‘Een belangrijk aandachtspunt is de 
overgang van de jeugd naar het 
seniorenvoetbal. Dit seizoen zijn we  
gestart met 11 seniorenelftallen, 
waarvan er 4 op de zondag en 7 op 
de zaterdag spelen. Daarnaast zijn 
er 4 teams actief in de 35 en 45+ 
competitie op de vrijdagavond.  



 

 

Ook is er een G-elftal. Gezien het 
grote aantal JO19-elftallen zal het  
seniorenaantal alleen maar gaan 
groeien. Een groot deel zal de stap 
gaan maken waardoor het aantal 
vriendenteams op de zaterdag 

verder zal groeien. De laatste jaren 
heeft er een duidelijk verschuiving 
plaatsgevonden van de zondag naar 
de zaterdag.  Zondags zijn de velden 
nagenoeg onbezet en is het rustig 
op het sportpark. Door extra 
activiteiten te blijven organiseren 
ontstaat er meer betrokkenheid bij 
de leden wat weer moet gaan 

leiden tot meer binding met de 
club.  We zijn hard op weg één 
grote familie te worden.  Het vergt 
echter jaren om er een volksclub 
van te maken, dat is een 
groeiproces’ aldus de heren.  Niet 
geheel onbelangrijk: de neuzen 
staan dezelfde kant op. Het tweetal 
worden bijgestaan door de ervaren 
Gerard Bessembinder, die de 
wedstrijdzaken met verve voor zijn 
rekening neemt en Otto IJspeerd 
die als stille kracht fungeert.   

 

 
 
 
 
 
 

“Door extra activiteiten te blijven  
organiseren ontstaat er meer 
betrokkenheid bij de leden. 

Uiteindelijk zal dat moeten gaan 
leiden tot meer binding met de club” 

 

________________________________ 

Clint Koornstra  &  Daan Tellman 

 
  



 

 

Terugblik Achilles’12 uit 

  

Het was alles, behalve saai vorige week 
op sportpark ’t Wilbert. De seizoenstart 
op de zaterdagavond had alles in zich 
wat bij een stadsderby hoort te zijn. 
 
Achilles’12 – ATC’65 ontwikkelde 
zich tot een ware thriller. Van een 
fraaie sfeeractie tot het stilleggen 
van de wedstrijd. Ook de 
uiteindelijke uitslag (3-3) was daar 
debet aan. Ondanks het miezerige, 
regenachtige weer was het toch een 
gezellige drukte rondom het veld.  
Vroeg in de wedstrijd liep ATC’65 
tegen een achterstand aan en de 
volgende tegenslag diende zich aan 
na een half uur spelen. Mervin 
Jansman ontving na een 
ongelukkige sliding de rode kaart en 
kon dus vertrekken. In de tweede 
helft keerde het tij en met een 
mannetje minder stond er binnen 
20 minuten 1-3 op het scorebord. 
Kat in het bakkie zou je denken. 
Achilles zette een tandje bij en 
binnen 10 minuten stond het 
alweer gelijk.  Er zat een 
buitenspelluchtje aan het eerste en 
derde doelpunt van Achilles. De 
“grens” van ATC hield voet bij stuk 
en bleef z’n vlag om hoog houden 
om zo de aandacht van de 

scheidsrechter te trekken. De 
leidsman nam echter z’n eigen 
beslissingen en wuifde de 
vlagsignalen weg. Sterker nog, de 
ATC-grens kon vertrekken. De 70e 
minuut bleef een behoorlijk tijdje 
op het scorebord staan ivm overleg 
over het vervolg van de wedstrijd. 
Een invaller grensrechter was snel 
gevonden en kon de wedstrijd na 
een kwartier extra pauze worden 
hervat. Ook in het slotstuk was er 
het nodige ‘vermaak’.  Niet in 
doelpunten, wel in kansen over en 
weer en er volgde nóg een rode 
kaart voor ATC.  Vergelijkbare 
overtredingen van Achilles werden 
niet bestraft. Aan de verlichting 
kunnen deze missers niet worden 
toegeschreven, de nieuwe licht-
installatie werkte prima.  ATC wist 
met 9 spelers stand te houden. De 
spelers verlieten met gemengde 
gevoelen het speelveld. Het was 
een zeer vermakelijke wedstrijd met 
alles d’r op en d’r aan. 

 



 

 

eract Achilles 
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            Sten Lubberink 
Versterking voor de aanval 
 
 

Vooraf aan een training praten  
we met nieuwkomer 
Sten Lubberink.  

Deze 25-jarige aanvaller maakte  
deze zomer de stap van vv Bentelo  
naar ATC’65. 
Sten heeft z’n draai snel gevonden….. 
 
‘Graag wilde ik een stap hogerop 
maken en via trainer Roy de Vos 
ben ik dus bij ATC’65 terecht 
gekomen.  De overgang ging soepel 
en voelde me gelijk welkom, mede 
daardoor kon ik m’n draai snel 
vinden. De clubinfo verliep niet 

alleen via trainer en leiders maar 
ook de spelersgroep maakte mij 
snel wegwijs. Het niveauverschil 
was wel even wennen,  dat werd in 
de loop van de voorbereiding snel 
duidelijk. 

 
  
 
   Sten is werkzaam in de zorg en zit in z’n laatste  
   studiejaar HBO-verpleegkundige. Hij kijkt terug op 
   een zeer leuke periode bij vv Bentelo.  
   Z’n hele jeugd heeft hij daar gespeeld en op z’n 17e 
   was hij  al basisspeler in de hoofdmacht. De laatste 2 
   jaar droeg Sten de aanvoerdersband van deze  
   5e klasser.  Twee maal werd er gepromoveerd .  ‘Dat 
   zijn de leuke momenten, altijd goed voor een feestje, 
   over de tussentijdse degradatie zullen we het maar 
   niet hebben. 



 

 

Ander niveau 
 
‘Het gaat er echt serieus aan toe  
tijdens wedstrijden en trainingen.  
Natuurlijk zijn er ook de nodige  
grappen en grollen, dat werkt alleen  
maar positief en is goed voor de sfeer. 
Door de uiterst positieve instelling  
van de groep maak je elkaar alleen  
maar beter.  
Het gaat een spannende competitie  
worden denk ik.  
Een periodetitel behoort zeker tot de  
mogelijkheden.  
We zijn ook een ronde verder in de  
beker en die tegenstanders worden  
alleen maar sterker naarmate het 
toernooi vordert.  
Ik heb er zin in en ben  
gemotiveerd.’ 
 
 
 
 
Fraai kopduel tegen Achilles’12 
in zijn competitiedebuut. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
           
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Albert Heijn Slangenbeek  
               wenst iedereen een prettige wedstrijd 
 
 
 
 
 

       Everybody Appie  


