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Voorwoord 
 

Het is alweer 
2 maanden 
geleden dat 
onze hoofdmacht z’n laatste thuiswedstrijd 

 heeft gespeeld. Deze periode werd 
 overbrugt door de winterstop, een 
 afgelasting en 2 uitwedstrijden. Dit geduld 
 wordt beloond met een interessante 

wedstrijd tegen Achilles’12. 
Een derby, wat heet… een echte derby 

 tussen 2 stadsgenoten. 
Gemakshalve is er een avondwedstrijd 

 van gemaakt en dat zal wellicht extra 
 bezoekers trekken. Sfeervol 

zal het zeker worden.  
     Achilles’12 staat met stip op 1 
     terwijl gastheer ATC’65 zich 
     keurig in de middenmoot heeft 

      genesteld. 
Naast het actieve voetbal zijn er de nodige 
extra werkzaamheden. In het najaar is de 

 buitenkant van de kantine van een frisse 
verflaag voorzien en inmiddels is ook be- 
gonnen met de renovatie en nieuwbouw 
van de kleedkamers. Het is even behelpen 
maar uiteindelijk zal iedereen er profijt van 
hebben. 
Ook kunnen we terugkijken op een 
traditioneel druk bezochte nieuwjaars- 
bijeenkomst. 
Op vrijdag 4 januari was ATC’65 met 
maar liefst 110 jeugdspelers vertegen- 
woordigd op het 1e Huiskes-Kokkeler 

Wintertoernooi wat gehouden werd in 
het Heraclesstadion in Almelo. 
 
Iedereen een geweldige, 
sportieve en spannende 
wedstrijd toegewenst. 



 

 

 
 

De selecties 

  Rob Heerink         Bas Peters     Dante Warner            Michel Leerkotte 
  Jaap Grondman         Rutger Bijl                    Jesper te Marvelde     Danny Assink 
  Martina Michernaldi Jasper Scholten    Sverre Grondman        Mert Baglar 
  Gijs Noltes         Brandt Peters    Reinier Wilmink           Alex van Geldrop 
  Mike Gigengack         Bart Keuler       Frits Wiersma            Nick Harberink 
  Badr Hamdaoui         Jasper Mulders    Robert Wilens              Mark Wolters 
  Sten Lubberink          Kubilay Coban    Mart Boersma            Mart Heidemann            
  Jasper Mulder          Mervin Jansman    Thijs van Gessel           Koen van Norel 
  Kevin vd Brug         Max Krake       Tim ten Dam            Martijn Schrik 
  Matthijs van Stein Callenfels                        Thijs Albers Mike Huiskes 
  Niels Ensink     Bram Bijen 
  Trainer:           Roy de Vos     Jeffrey de Visscher                    
  Ass. trainer:         Peter Slotman    Andreas David                  
  Keeperstrainer:         Frank Ensink     Jody van de Berg 
  Fysiektrainer:         Elliott Isenia           Thomas Harms (materiaal)  
  Teammanagers:        Bert Bolwerk    Henry Tijhuis                          
          Martin Baake    Norbert Terhalle 
  Grensrechter:         Frank Ensink     Willem Jan Ritmeester    
  Fysio:           Bart Geuzendam            Gydo Ticheloven en Anton Pepers       

 

     Stand en programma 2e klasse J 
         gesp. punt saldo     Programma: 
       1. Achilles’12   11   28 41  – 15     ATC’65 -   Achilles’12 
       2. Voorwaarts T       14   27 29  – 19     Vogido    -   Overwetering 
       3. Bon Boys   11   26 29  – 14     MVV’29 -   SDC’12 
       4.     Barbaros   13   24 33  – 22     WSV      -   Barbaros                  
.      5. Columbia    12   21 26  – 12     Bon Boys -   Columbia 
       6. FC Suryoye M   12   21 31  – 32     Voorwaarts -   Luctor et E. 
       7. Schalkhaar   13   21 26  – 14     FC Suryoye M -   Schalkhaar 
       8. ATC’65      13   16 28  – 28 
       9.    Vogido    13   14 24  – 35 
     10. SDC’12    . 11   12   23  – 27 
     11. WSV    13   10 22  – 36 
     12. Overwetering     12     9 19   - 29                          
     13 MVV’29     11     6 15   - 29  
     14 Luctor et E.   13     5 19   - 53   



 

 

Voorbeschouwing           
 

We heten onze gasten van vandaag, plaatsgenoot Achilles’12, 
van harte welkom op ons sportcomplex Slangenbeek 

 
Achilles’12 draait tot dusver een prima seizoen en laat zien 
dat het mee gaat dingen om de prijzen. De eerste periode 

werd al binnengesleept en ook de titel ‘Winterkampioen’ 
kan op het lijstje worden bijgeschreven. De ploeg van 
trainer Jeffrey de Visscher is een serieuze titelkandidaat. 

 
We herinneren ons de 
openingswedstrijd van dit seizoen 
nog goed. In een sfeervolle 
avondwedstrijd op ’t Wilbert 
verspeelde ATC’65 een 2-0 
voorsprong en stond er uiteindelijk 

een 3-3 eindstand op het scorebord. 
Het was een wedstrijd om van te 
genieten, met alles dr’op en dr’an, 
een stadsderby zoals die behoort te 
zijn.

Hoe kijkt trainer Roy de Vos naar de wedstrijd van vanavond: ‘Een derby 
heeft altijd iets speciaals en geeft extra lading. Achilles zal z’n koppositie 
willen verstevigen en zal dus voor de winst gaan. Wij zullen ons echter niet de 
kaas van het brood laten eten. De ploeg is gemotiveerd en gaat voor de winst. 
Er zijn geen noemenswaardige personele problemen, kleine blessures zijn 
verholpen en we kunnen ons dus revancheren op de nederlaag van de vorige 
week tegen hoogvlieger Voorwaarts Twello. Ik kijk uit naar de wedstrijd van 
vanavond.  Spannend!’ 

         Materiaalman Thomas Harms en ‘zijn’ club 
         Achilles’12 zijn in één adem te noemen.  

         Een echte clubman in hart en nieren. 
  



 

 

  

 
 
 
 
 
                 

           
             
    
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
            Grotestraat 162 A   -   Borne   -   tel  074 - 266542 

                     



 

 

          Geslaagd 

      Wintertoernooi 
 

Terwijl de meeste voetballers in een diepe 
winterslaap waren verzonken en op die manier 

optimaal genoten van de ‘voetbalwinterstop’ vond 
op vrijdag 4 januari het 

1e Huiskes-Kokkeler Wintertoernooi plaats. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Maar liefst 170 JO17-junioren 
speelden 6 tegen 6 partijtjes op een 
kwartveld. ATC’65 was met 110 
voetballers uitstekend 
vertegenwoordigd. Zij konden 
sfeerproeven in het Polmanstadion 
zoals de voetbalprofs van Heracles 
dat doen in hun thuiswedstrijden. 22 
teams bezorgden het kunstgras een 
zware dag. Initiatiefnemer van dit 
wintertoernooi was Huiskes-
Kokkeler. Dit autobedrijf sponsort de 
JO17 categorie van ATC’65 – 

Achilles’12 – Holten en Losser. Alle 
clubs waren dan ook aanwezig. Het 
was de eerste keer dat dit toernooi 
werd georganiseerd en was bedoeld 
als een try-out. Gezien het 
enthousiasme van de voetballers, de 
goede organisatie, het 
randgebeuren en gastvrijheid van 
Heracles is de kans groot dat dit 
evenement een vervolg zal krijgen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Terugblik Voorwaarts uit 
In Twello mocht ATC'65, na een weekje natte 
sneeuw, opdraven tegen Voorwaarts 1. Een goede 
tegenstander waarvan thuis werd gewonnen.  

Dit keer was het andersom in de 
uitslag en dat kwam met name door 
een 1e helft waarin Voorwaarts de 
gasten domineerden, met name 
fysiek. Alle goals vielen uit situaties 
die met meer kwaliteit in de 
individuele handelingen voorkomen 
hadden kunnen worden, ruststand 
3-0. 

In de tweede helft een ATC'65 dat 
niet alleen karakter toonde, maar 

ook gewoon beter speelde dan 
Voorwaarts. Door hard te blijven 
werken werden naar gelang de 
wedstrijd vorderde kansen 
afgedwongen. De Hengeloërs, die 
conditioneel in het voordeel 
raakten, misten de aansluiting door 
de paal, de lat en andere 
veelbelovende situaties niet om te 
zetten in doelpunten. 

 

 

                                             

            
 

 

 

  



 

 

eract Achilles 

  
 

   

 

 

 

 

 

           

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Juwelier Knoef 
                 Nieuwstrraat 15  -   Hengelo 

                                tel.  074 – 2912315 

                             www.juwelierknoef.nl 



 

 

jeugd in actie..    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Druk bezochte  

Nieuwjaarsbijeenkomst 
Zondag 6 januari vond onze nieuwjaarsbijeenkomst 
plaats. Op de druk bezochte bijeenkomst werd 
naast de kampioenen van afgelopen jaar ook een 
aantal jubilarissen gehuldigd. Andere hoogtepunten 
waren de nieuwjaarstoespraak van onze voorzitter 
en natuurlijk de tombola. 

 

 

Verdraagzaamheid en respect 
In zijn nieuwjaarstoespraak deed 
onze voorzitter Martin Weghorst 
onder meer een oproep voor 
meer verdraagzaamheid en 
respect in het nieuwe jaar. En 
deed vooral een beroep op 
ouders en toeschouwers om zich 
niet met de wedstrijdleiding en 
het spelverloop te bemoeien: 

"Respect naar elkaar toe, naar 
de scheidsrechter is vaak 
onvoldoende. En laten we daar 
eerlijk zijn, daar begint vaak het 
gedoe. Ouders en toeschouwers 
bemoeien zich met de scheids, 

met de tegenstander of met de 
eigen staf en wat betekent dat 
richting onze kinderen? Zijn wij 
als ouders niet vaak het 
voorbeeld van onze kinderen. 
Dus als wij als volwassenen 
geen respect tonen, waarom 
verwachten wij dat van onze 
kinderen dan wel? Winnen is fijn 
maar niet ten koste van alles. 
Laten we kijken naar het 
spelletje, onze kinderen positief 
begeleiden en aanmoedigen. 
Ons leven gaat na de wedstrijd 
gewoon door!" 

 



 

 

 

Huldigingen 
Maar liefst 15 teams werden er 
gehuldigd tijdens de 
nieuwjaarsbijeenkomst, waarvan 
2 twee keer kampioen geworden 
zijn. In totaal hebben we 
afgelopen jaar dus 17 
kampioenschappen mogen 
vieren, bijna allemaal in de 
recreatietak. Vermeldenswaard 
is de huldiging van het G-team 
dat na het laatste 
kampioenschap helaas gestopt 
is. De kampioenen werden 
gehuldigd door de aanvoerders 
van ons eerste, ons tweede, 
dames 1 en zaterdag 1. 

Daarnaast werden oud-
penningmeester en lid van 
verdienste Hans Nijhof en Gerrit 
Nyhof in het zonnetje gezet en 
van een erespeld voorzien 
vanwege het  50 jarig 
lidmaatschap van onze 
vereniging. Net als Rob Geerdink 
overigens, die niet aanwezig  kon 
zijn.  25 jaar lid van onze 
vereniging waren afgelopen jaar 
Sander Vermeulen, Rens 
Langkamp en Hennie Lucas. 
Jannes Beltman bereikte vorig 
jaar deze mijlpaal al. 

 

 

Altijd prijs 
De sponsorcommissie had 
onder leiding van Rudi Pillen 
ruim 350 prijzen verzameld, 
dus voor iedereen die een 
setje van 3 loten kocht was 
het prijs. Alle loten zijn 

verkocht en binnen mum van 
tijd waren alle prijzen weg! 
Dank aan alle sponsoren.  

  
                



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
                     Albert Heijn Slangenbeek 
         wenst iedereen een prettige 

             wedstrijd 
 

       Everybody Appie 



 

 

 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
       
                      Winkelcentrum Slangenbeek  -  Tel.  074 - 2775530 

 
 
 
 
 
 
 
  


