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Voorwoord 

 
Periode 

     

    Vanmiddag alweer de 
    8e competitiewedstrijd, dit keer tegen 
    het Gelderse Voorwaarts Twello. De 
    eerste periode loopt alweer ten einde 
    en het eerste prijsje kan verdient 
    worden. Achilles’12 heeft kans. 
    Na een voortvarende start van de 
    competitie is de oogst tot nu toe  
    beperkt tot 6 punten. Gezien het ver- 
    toonde spel is de stand op de ranglijst 
    een beetje geflatteerd. De bekerwinst 
    tegen Sportlust Glanerbrug geeft een 
    wat positievere kijk op het geheel. 
    Het blijft een groeiproces van deze 
    jonge groep. In de loop van de compe- 
    titie zullen zij zich verder ontwikkelen 
    wat uiteindelijk in de resultaten zicht- 
    baar gaat worden. Volgende week 
    staat er ook een pittige wedstrijd op 
    het programma. Spannend! 
    Speciale aandacht voor de aller 
    jongsten. Onlangs is er een prachtige 
    funmiddag georganiseerd. Het was  
    een geweldig succes. Ruim 200 voet- 
    ballertjes in spé konden genieten van 
    een leuke spelmiddag op het hoofdveld 
    onder een heerlijk temperatuurtje. 
    Vanmiddag zal het een stuk frisser 
    zijn.  Laten we hopen op een hart- 
    verwarmende wedstrijd. 
    Iedereen veel plezier toegewenst. 
   



 

 

 
 

De selecties 

  Rob Heerink         Bas Peters     Can Bayraktar           Yoël Finke 
  Jaap Grondman         Rutger Bijl                    Luuk Grieving              Pim Havekes 
  Martina Michernaldi Jasper Scholten    Matthijs Kamphuis     Nick Linthorst 
  Gijs Noltes         Brandt Peters    Bastiaan Lubberts       Mark Mulder 
  Mike Gigengack         Bart Keuler       Nando Manuputty      Niels Pereboom 
  Badr Hamdaoui         Jasper Mulders    Simon Rutgers             Bas Ruijsch  
  Sten Lubberink          Kubilay Coban    Matthijs Straatman    Daan Stormink             
  Jasper Mulder          Mervin Jansman    Joey Teerink            Lars Teunissen 
  Kevin vd Brug         Max Krake       Rick Timmermans       Nino Wattimena 
  Matthijs van Stein Callenfels                          
  Niels Ensink      
  Trainer:           Roy de Vos     Jochem de Weerdt                     
  Ass. trainer:         Peter Slotman    Resit Schuurman                      
  Keeperstrainer:         Frank Ensink     John en Robin Hafkamp 
  Fysiektrainer:         Elliott Isenia             
  Teammanagers:        Bert Bolwerk    Tino Broekhof            Jan Selhorst             
          Martin Baake     
  Grensrechter:         Frank Ensink     Herman Bril en Jos Linthorst    
  Medisch:          Bart Geuzendam            Marieke ten Have         

 

     Stand en programma 2e klasse J 
         gesp. punt saldo     Programma: 
       1. Achilles’12   7   16 24  – 10     Bon Boys -   SDC’12 
       2. Bon Boys       7   16 18  – 8     ATC’65.     -   Voorwaarts T 
       3. Barbaros   7   14 17  – 8     Vogido -   Columbia 
       4.     Voorwaarts T   7   14 14  – 9     MVV’29 -   Achilles‘12                   
.      5. Schalkaar     7   13 18  – 5     WSV  -   Schalkhaar. 
       6. FC Suryoye M   7   13 17  – 18     FC Suryoye -   Overwetering 
       7. Columbia   7   11 14  – 6     Barbaros -   Luctor et E. 
       8. SDC’12      6     8 13  – 14 
       9.    Vogido    6     7 10  – 13 
     10. ATC’65    . 7     6   15  – 14 
     11. WSV    7     6 14  – 23 
     12. MVV’29       7     5  11   - 16                           
     13 Overwetering   7     3   7   - 17  
     14 Luctor et E.   7     1   5   - 36   



 

 

Voorbeschouwing           
 

We heten onze gasten van vandaag, Voorwaarts uit het Gelderse Twello, 
van harte welkom op ons sportcomplex Slangenbeek 

 

Voorwaarts Twello is opgericht in 1934 en is in de 
loop der jaren uitgegroeid tot een grote sport-
vereniging. Het is niet alleen voetbal dat de klok 
slaat,  gymnastiek, handbal, volleybal, ook beach, 
en zelfs toneel maken het sportieve plaatje 
compleet.  
 
Voorwaarts heeft een eigen 
supportersclub die het eerste elftal 
ondersteunt o.a. in de 
betrokkenheid van supporters. 
Voorwaarts kent een prima 
seizoenstart. Na 7 wedstrijden 

staat de ploeg van trainer Jochem 
de Weerdt op een gedeelde 3e 
plaats met slechts 2 punten 
achterstand op koploper 
Achilles’12. 

 

‘Roy, gaat jouw elftal vanmiddag  
voorwaarts?’ ‘Jazeker, we gaan weer  
veel druk zetten!. We gaan niet alleen  
voorwaarts, we zullen de gelijknamige 
tegenstander het moeilijk maken en  
proberen de punten thuis te houden.   
Voorwaarts is een geweldige tegen- 
stander die altijd bovenin meedraait.  
Ik ken de ploeg weliswaar niet, maar  
het zal weer een spannende wedstrijd  
worden.  
Met de fraaie bekerwinst tegen  
Sportlust Glanerbrug op zak gaan we  
de wedstrijd van vanmiddag vol  
vertrouwen tegemoet. 



 

 

  

 
 
 
 
 
                 

 
 
    
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
            Grotestraat 162 A   -   Borne   -   tel  074 - 266542 



 

 

                     Zaterdag 5 
         ontwikkelt zich verder 
 
 
De overgang van de A-jeugd naar de senioren…. 
dat hebben ze geweten, de voetballers van 
ZATERDAG-5.  Nog een beetje balend van een 
gemist kampioenschap werd de sprong in het 
‘diepe’ gemaakt.  
 
De eerste serieuze confrontatie  
was een bekerwedstrijd tegen  
Juliana.  
De jonkies wisten niet wat ze  
zagen. ‘Allemaal 50-plussers in  
het veld, die het balletje zonder  
veel inspanning, rond lieten  
gaan.  
‘Dit hadden onze  
vaders kunnen zijn, was één van  
de reacties…   
De uitslag 2-2 was zeer  
bevredigend.  Dit is alweer 3 jaar  
geleden en in die periode zie je  
het vriendenteam groeien.  
De jonkies van toen draaien nu  
goed mee in de middenmoot.  
Enkele wedstrijden werden 
ongelukkig verloren, anders zou  
een plek in de top 3 mogelijk zijn  
geweest.  



 

 

Tegenvaller was de overstap van de vaste keeper  
naar de selectie, er staat echter een waardig vervanger 
tussen de doelpalen..  
Dat dit elftal een echt vriendenteam is mag duidelijk zijn.  
Zo is er na afloop van de wedstrijden de bekende 3e helft,  
waarbij zij dan een belangrijk aandeel hebben in de kantineomzet. Ook zijn 
diverse spelers actief als vrijwilliger binnen de vereniging. Donderdags is de 
vaste trainingsavond, wat steevast weer in de kantine wordt afgesloten, want 
er moet wel even nagepraat worden natuurlijk….  Tijdens de wedstrijden gaat 
het er serieus aan toe.  Doelstelling van dit mooie elftal is om binnen 3 jaar 
een kampioensfeest te vieren en reken er dan maar op dat het ‘dak’ er  vanaf 
gaat……… 
 
 
 
 
 
 
 
Belangrijkste is de 
vriendschap en 
gezelligheid binnen 
het vriendenteam. 
Eenmaal in het veld  
gaan de remmen los. 
Na de wedstrijden 
ook…. 
Doelstelling is om 
binnen 3 jaar een 
kampioensfeest te 
vieren. 

 
 
 
 



 

 

       Terugblik                     Thuis 

          Bekerwedstrijd 
ATC'65 speelde vorige week in de 
knock-out ronde van de beker tegen 
Sportlust Glanerbrug 1, dat 
momenteel ongeslagen bovenaan 
staat in de 3e klasse. Niet voor niets, 
zo bleek, want de gasten uit 
Enschede bleken over veel 
individuele kwaliteiten te 
beschikken. Gelukkig hadden de 
withemden hier het juiste antwoord 
op. In de eerste helft zat de 
thuisploeg er met een gezonde dosis 
ijver lekker fel op en creëerde het 
een aantal mooie kansen. Hieruit 
wisten Jasper Scholten en Mervin 
Jansman het net te vinden: 2-0.  Aan 
de andere kant ook een dreigend 
gevaar, waarbij met name  Niels 
Ensink (meerdere rebounds), Bas 
Peters (veel uiterste ingrepen) en 
Matthijs Callenfels (bal van de lijn) 
verdedigend belangrijk waren. Op 
het moment dat de thuisploeg net 
even wel wat ruimte prijsgaf, 
werden de Enschedeërs gelijk 
gevaarlijk.  

Het was dus duidelijk dat het nog 
lang niet gespeeld was en dat bleek. 
Tot tweemaal toe glipte Sportlust 

Glanerbrug er na rust door over 
haar rechterflank en beide keren 
was het raak, 2-2. Echter bleef 
ATC'65 ook creëren in deze open 
wedstrijd. Zo hadden Jasper 
Scholten en Mike Gigengack alleen 
tegenover de keeper de voorsprong 
op de schoen. Dat ging ook op voor  
Kevin van den Brug een kwartier 
voor tijd en hij werd in de 
zestienmeter neergelegd met een 
strafschop als gevolg, netjes benut 
door de hardwerkende Mike 
Gigengack, 3-2. In de slotseconde 
had Badr Hamdaoui de 4-2 nog op 
de schoen, maar schoot in het zijnet. 
Gelijk hierna floot de scheidsrechter 
voor het einde van de wedstrijd. 

Hiermee wint ATC'65 op ijver en 
teamwork van een individueel sterk 
Sportlust en bekert het een ronde 
door. 

 

 

 

 



 

 

eract Achilles 

  
 

   

 

 

 

 

 

           

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Juwelier Knoef 
                 Nieuwstrraat 15  -   Hengelo 

                                tel.  074 – 2912315 

                             www.juwelierknoef.nl 

 



 

 

     Daniël Elmas 

      Team: Brazilië 
 

 

 

Hoi! 

Ik ben Daniël Elmas,  

ik ben 6 jaar en speel al bij ATC vanaf de kabouters. 

    Ik zit in team Brazilië in de interne 
    competitie en speel daar als  
    verdediger. Mijn trainer is Joost en 

    mijn vader Gabriel en Rubel (de 
    vader van Doniel) zijn mijn leiders. 

    Mijn hobby's zijn voetbal en  
    breakdancen! Een andere  
    sport die ik heel erg leuk vind is 

    kickboksen. 

Mijn favoriete club in Nederland is  

Feyenoord en mijn favoriete club in het  

buitenland is FC Barcelona  

De beste speler bij ATC? poeh dat weet ik zo niet hoor, heel 
veel spelers zijn goed! De beste speler van de wereld vind ik 
Messi. 

Mijn lievelingseten is patat en ik luister heel graag naar 

Drake. Als ik TV kijk dan kijk ik heel graag naar films en 
series op Netflix. 

Als ik later groot ben wil ik kickbokser worden  



 

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                   Middenvelder 

          Jaap Grondman 
     Voetbal, Voetbal en Bali 
 
 

‘Leuk feestje gehad Jaap?’   
‘Zeker, meer dan leuk,  
het was super gezellig met  
alles dr op en dr an,  
het was een volle bak thuis. 
 

Dit was de aftrap van een leuk gesprekje met nieuwkomer Jaap 
Grondman uit Oldenzaal. Feestvieren kun je wel aan die Boeskolen 
overlaten.   
   Deze 20-jarige student Commerciële Wetenschappen’ 
   maakte dit seizoen de overstap van Quick’20 naar 
   ATC’65 en was daarmee een welkome versterking. 
   Jaap heeft een opbouwend groeiproces meegemaakt 
   bij Quick’20.  Via de D3 en C2 ging hij naar de B1 en 
   later A1, waar hij z’n huidige trainer Roy de Vos leerde 
   kennen. In z’n eerste jaar bij de senioren speelde Jaap 
   in het 2e elftal, daar vond hij echter  onvoldoende 
uitdaging en maakte de stap naar de hoofdmacht van ATC’65. ‘Via  ex ATC-er 
Tommy Nuchelmans kreeg ik veel positieve geluiden over de club en daar ben 
ik lekker blanco ingestapt. Ik train en speel met een  
leuke groep en had daardoor m’n draai snel gevonden.  
Ik ben een middenvelder met de drang naar voren,  
graag prik ik er af en toe ééntje in. Thuis tegen SDC’12  
kon ik m’n eerste officiële doelpunt noteren. 



 

 

    Even terug naar jouw feestje…. ‘Ja, dat stond 
    in het teken van een tijdelijk afscheid en het 
    vieren van m’n 20e verjaardag. Binnenkort 
    vertrek ik voor 2,5 maand naar Bali om er een 
    stage af te werken bij een surfschool. Niet 
    bepaald een straf. Omdat de winterstop ook 
in die periode valt, mis ik weinig wedstrijden. Op Bali zal ik m’n conditie op 
peil houden, ondanks het feit dat het daar zeer verleidelijk is om andere 
dingen te doen …. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Jaap in actie 
           tegen SDC’12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
                     Albert Heijn Slangenbeek 
         wenst iedereen een prettige 

             wedstrijd 
 

       Everybody Appie 



 

 

 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
                              Winkelcentrum Slangenbeek  tel.  074 - 2775530 

 
 
 
 
 
 
 
 
          ZOEK JE EEN NIEUWE UITDAGING ? 
     HANOS zoekt voor haar nieuwe vestiging in Hengelo 

       NIEUWE MEDEWERKERS     
                                 www.werkenbijhanos.nl 


