
 

 

       Welkom bij de wedstrijd op 
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Voorwoord 
 

Donkere 
dagen voor Kerst 
 
De tijd gaat snel, de weken vliegen

 voorbij. Sinterklaas is nog maar net 
het land uit of de Kerstdagen dienen 
zich alweer aan. 
  Vroege vogels hebben 
  hun thuis en tuin 
  alweer fanatiek 
  versierd. 
Nog 2 wedstrijden en de voetbal- 
winterstop dient zich alweer aan en 

 kan de tussenbalans worden 
opgemaakt. ATC speelt vanmiddag 
z’n laatste thuiswedstrijd voor de 
winterstop. Een interessante wed- 
strijd. Een mooie graadmeter om 
te kijken hoe de ploeg er voor staat. 
FC Suryoye-M is een sterke tegen- 
stander met ambitie om door te groeien  
naar een hoger plan. Bij winst zal 
ATC zich stevig in de middenmoot 
vestigen. 
De weersvoorspellingen voor dit 
weekend kloppen redelijk. Veel regen 
en grijs weer. De donkere december- 
maand met weinig lichturen heeft z’n 
intrede gedaan. Deze wedstrijd zal 
daar niet in meegaan en zal zeker 
geen grijze vertoning worden. 
De 2 ploegen zullen het maximale van 
hun kunnen laten zien. Iedereen een 
vermakelijke wedstrijd toegewenst. 



 

 

 
 

De selecties 

  Rob Heerink         Bas Peters     Lucas Aydin            Marco Aydin 
  Jaap Grondman         Rutger Bijl                    Sharbel Abouzeid       Christiaan Cicek 
  Martina Michernaldi Jasper Scholten    Teghlat Eilyo                Nemroud Eliyo 
  Gijs Noltes         Brandt Peters    Sakay Esen            Christiaan Ercan 
  Mike Gigengack         Bart Keuler       Carlo Karakas            Job ter Horst 
  Badr Hamdaoui         Jasper Mulders    Jerman Sjauw en Wa  Bart Reinds  
  Sten Lubberink          Kubilay Coban    Lahude Lahdo            Marnix Verschoor             
  Jasper Mulder          Mervin Jansman    Mohammed Lalouchen  Achmed Sargini 
  Kevin vd Brug         Max Krake       Stefan Turkan            Markos Saylik 
  Matthijs van Stein Callenfels                        Samir von Pieterson Dani Korkis 
  Niels Ensink     Stefan Youssef 
  Trainer:           Roy de Vos     Walter Weghorst                     
  Ass. trainer:         Peter Slotman                         
  Keeperstrainer:         Frank Ensink      
  Fysiektrainer:         Elliott Isenia             
  Teammanagers:        Bert Bolwerk    Abrahim Isik                          
          Martin Baake    Fadi Malko 
  Grensrechter:         Frank Ensink     Gabriel Malki    
  Medisch:          Bart Geuzendam            Kim van Dijk en Diana Yanguc        

 

     Stand en programma 2e klasse J 
         gesp. punt saldo     Programma: 
       1. Achilles’12   10   25 37  – 13     Columbia -   WSV 
       2. Bon Boys       10   23 26  – 12     Voorwaarts     -   Barbaros 
       3. Barbaros   10   21 28  – 12     Luctor et E. -   Bon Boys 
       4.     Schalkhaar   10   17 20  –   7     Achilles’12 -   Schalkhaar                  
.      5. Voorwaarts     10   17 19  – 16     Vogido -   MVV’29. 
       6. FC Suryoye M     9   15 20  – 21     Overwetering -   SDC’12 
       7. Columbia   10   15 20  – 11     ATC’65 -   Suryoye M. 
       8. ATC’65      10   13 23  – 18 
       9.    SDC’12      9   11 20  – 22 
     10. Vogido    .   9   10   14  – 24 
     11. WSV    10   10 18  – 27 
     12. MVV’29       10     6  13   - 24                           
     13 Overwetering     9     3   9   - 23  
     14 Luctor et E.   10     2   9   - 46   



 

 

Voorbeschouwing           
 

We heten onze gasten van vandaag, FC Suryoye-Mediterraneo, 
van harte welkom op ons sportcomplex Slangenbeek 

 
 

Eén ding hebben ATC’65 en FC Suryoye-
Mediterraneo in ieder geval gemeen, beide clubs 

zijn opgericht in 1965.  FC Suryoye werd op 1 mei 
1965 opgericht door immigranten van vooral 

Italiaanse afkomst. Het was destijds één van de 
eerste ‘buitenlandse’ sportverenigingen in 

Nederland die Koninklijke goedkeuring verkreeg. 

Naamswijziging 
Rond het decennium maakten de 
eerste leden van de Suryoye-
gemeenschap de overstap naar SV 
Mediterraneo. In de loop der jaren 
kwamen daar steeds meer Suryoye 
bij en nam het aandeel spelers van 
Mediterraanse komaf verder af. In 
2011 bestond ongeveer negentig 

procent van het ledenbestand uit 
Suryoye. Daarop werd in goed 
onderling overleg en met 
goedkeuring een handvol 
overgebleven Italianen bij de club, 
besloten tot een naamswijziging. De 
vereniging ging in het seizoen 
2011/2012 verder onder de 
naam FC Suryoye-Mediterraneo. 

   Trainer Roy de Vos: ‘We kunnen vanmiddag een 
   goede stap voorwaarts maken. FC Suryoye heeft veel 
   individuele kwaliteit binnen de ploeg wat bepalend 
   kan zijn.  Onze ploeg begint steeds meer als team te 
   presteren en ook dat kan bepalend zijn.  Leuke  
   bijkomstigheid is dat oud-ATC-er Teghlat Eilyo dit 
   seizoen het elftal van FC Suryoye heeft versterkt. Zal 
   hij extra gas geven en z’n ex-ploeggenoten een zware 
   middag bezorgen?  Het gaat in ieder geval een leuk 
   potje voetbal worden. 



 

 

  

 
 
 
 
 
                 

          makelaars 
            hengelo 
    
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
            Grotestraat 162 A   -   Borne   -   tel  074 - 266542 

                     



 

 

         Harald Rekers 
         ‘Voetbal is gewoon 

                    een leuk spelletje 
 
Het zijn de nuchtere woorden van Harald Rekers, 

leider van de JO12-1. Via zoon Lars is Harald 
verbonden aan ATC’65 en vanaf de mini’s is hij in 

de loop der jaren daarin meegegroeid. 

    Motivaties om actief te zijn  
    binnen de club zijn er voldoende. 
    Zijn belangrijkste motivatie is om 
    de begeleiding van de teams, de 
    sfeer, gezelligheid en   
    verbondenheid zo goed mogelijk 
    te laten verlopen. Met name de 
    verbondenheid met ouders heeft 
    zijn aandacht.  

‘Samenwerken is vaak de basis, iets doen voor de club. 
Iedere club of sportvereniging is dan ook afhankelijk van 

een leger vrijwilligers.’ 

‘De sfeer binnen het team is prima, het is een leuke enthousiaste 
groep waar veel spirit in zit. En ze kunnen nog goed voetballen 
ook. Je moet echter blijven stimuleren en motiveren. Wanneer 
iets goed loopt geeft dat voldoening en geeft stimulans om verder 
te gaan.’ 



 

 

Naast teambegeleiding is Harald 
ook actief geweest als mede-
coördinator van de mini’s en 
Interne competitie.  Daarnaast 
biedt hij de helpende hand bij  
jeugdtoernooien die worden 

georganiseerd. Bijzonder 
enthousiast is hij over de nieuwe 
aanwas van de jeugd . Ook de 
ontwikkeling en doorstroming 
daarvan ziet hij positief in. 

 

‘We moeten zuinig zijn 

op iets wat mooi is binnen de club 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Er is echter meer dan voetbal…  ‘Gelukkig maar….’ was 
  een directe reactie.  Deze 43-jarige marketingman bij 
  autobedrijf Baan Twente heeft een voorliefde en passie 
  voor auto’s. ‘Vanaf m’n jeugd is dat zo gegroeid en is 
  nooit meer weggegaan. Des te fraaier dat ik deze hobby 
  deels in m’n dagelijkse werk voorbij zie komen…



 

 

Terugblik MVV’29 uit 
In miezerige weersomstandigheden startte om 
14.00 uur het gevecht tussen MVV'29 en ATC'65. 
De gasten vlogen de wedstrijd met een gewijzigd 
strijdplan tegemoet tegen de traditioneel lastig te 
bespelen thuisploeg.  

Hoewel de uitvoering de 1e helft 
zwak was, klopte de organisatie in 
die zin dat de angelpunten van 
MVV'29 werden geneutraliseerd. 
Echter hadden de supporters de 1e 
helft beter via teletekst kunnen 
volgen, want er viel weinig te 
beleven. 

In de tweede helft was de 
uitvoering beter, waardoor de 
withemden domineerden 
bovendien werden er geen kansen 

weggegeven. Het was Kevin van den 
Brug die de ban brak na ongeveer 
een uur spelen met een rush 
gevolgd door een schot laag in de 
hoek. Deze voorsprong werd vlak 
voor tijd verdubbeld door Badr 
Hamdaoui. In de slotseconde 
pareerde Niels Ensink de enige 
grote kans van de thuisploeg met 
verve. 

Een zeldzame en daardoor lekker 
smakende zege in Mariaparochie. 

 

 

                                             

            
  



 

 

eract Achilles 

  
 

   

 

 

 

 

 

           

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Juwelier Knoef 
                 Nieuwstrraat 15  -   Hengelo 

                                tel.  074 – 2912315 

                             www.juwelierknoef.nl 



 

 

jeugd in actie..    

   Team:  Spanje       
 

 

Hoi! 

Ik ben Liam Sepp, 

ik ben bijna 7 jaar en speel al 2 jaar bij ATC’65 

   Ik zit in team Spanje in de interne competitie 
   en speel daar als middenvelder en aanvaller. 
   Ik ben even vergeten wie mijn trainer is 
   maar mijn leiders zijn Kerim en Marcel. Mijn 
   hobby's zijn voetbal, zwemmen, muziek 
   luisteren en spelen met mijn vriendjes!  
   Andere sporten die ik heel erg leuk vind zijn 
   tennis en zwemmen. 

Mijn favoriete club in Nederland is Ajax en mijn favoriete club in 
het buitenland is FC Barcelona.  
De beste speler bij ATC? Dat is toch zeker Sep uit mijn team! De 
beste speler van de wereld vind ik Ronaldo. 

   Mijn lievelingseten is spaghetti en ik vind 
   alle soorten muziek heel leuk maar het 
   leukst vind ik toch wel dance muziek.  
   Als ik TV kijk dan kijk ik heel graag naar Mr. 
   Bean en Freek Vonk maar eigenlijk kijk ik 
   veel meer filmpjes op YouTube dan dat ik TV 
   kijk. 

Als ik later groot ben wil ik graag DJ op de televisie of op 
YouTube worden. 

 

Liam Sepp 



 

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

             Aanvaller    Max Krake 

   heeft voldoende ambitie …… 
 

 
Wekelijks pendelt hij van 
Groningen naar Hengelo om 
zoveel mogelijk trainingen te 
kunnen bezoeken en wedstrijden 
te kunnen spelen. 
 
    We praten bij met Max Krake, 21 jaar,  
    voetballer en student ‘Marketing’ in de 
    studentenstad van de Martinitoorn. Na het 
    behalen van z’n zwemdiploma (!) mocht Max 
    op voetbal bij de mini’s van ATC’65.   
    Al snel  bleek dat Max aanleg had voor het 
    spelletje en doorliep alle selectie elftallen om 
    uiteindelijk voor de hoofdmacht uit te komen. 
    ‘Vorig seizoen ben je gaan sfeerproeven bij 
    Rigtersbleek in Enschede, vertel: Ík wilde 
    graag een stapje hogerop. “De Bleek” zoals de 
    club als bijnaam heeft, speelde 1e klasse en 
    dat leek me een geweldige uitdaging met 
    allemaal onbekende spelers. Ik had al snel een 
    basisplek en voor de winterstop draaiden we 
bovenin mee. Daarna liep het wat stroever. De technische staf hield het voor 
gezien en er ontstond wat onrust binnen en buiten de kleedkamer.  Het is 
voor mij een zeer leerzaam jaar geweest en heb mooie ervaringen opgedaan.  
Het gedoe aan het eind van de competitie was voor mij reden om terug te 
keren naar de club waar ik m’n hele jeugd heb doorgebracht.  Inmiddels is er 
een mooie concurrentiestrijd gaande. De selectie heeft veel goede aanvallers 



 

 

    en daardoor worden de spelers automatisch 
    gemotiveerd.  Het is niet vanzelfsprekend dat 
    iemand een vaste basisplaats heeft.’ 
 

    Gezonde ambitie 
    Max Krake heeft ambities genoeg, zowel op 
    sportief als maatschappelijk vlak. Zo wordt er 
    de komende 2 jaar stage gelopen bij een 
    bedrijf waar hij z’n marketingideeën ten 
    uitvoer kan brengen. Deze stage valt prima te 
    combineren met z’n  voetbalactiviteiten.  
    Bovendien wil Max graag eens uitkomen voor 
    een oostelijke top-amateurploeg.  ‘Eerst maar 
    eens met ATC promoveren naar de eerste 
    klasse, dat zie ik wel een keer gebeuren,  
    daarna zien we wel verder…….’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            Twee doelpunten tegen Bon Boys            



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
                     Albert Heijn Slangenbeek 
         wenst iedereen een prettige 

             wedstrijd 
 

       Everybody Appie 



 

 

 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
                               

 
 
 
 
 
 
 
 
  


