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Voorwoord 
 

Vanmiddag is de eerste wedstrijd uit 

een serie van drie thuiswedstrijden! 

Weet onze hoofdmacht de ingeslagen 

weg voort te zetten en deze 3 wed- 

strijden te winnen?  In dat geval kan 

er een serieuze gooi worden gedaan 

naar een periodetitel wat recht geeft 

op een toetje in de vorm van promotie- 

wedstrijden. De gretige jonge groep is 

in volle ontwikkeling en er zijn  

ambities genoeg om een periodetitel 

in de wacht te slepen. 

ATC’65 bevindt zich op de ranglijst 

van de 2e klasse in de drukke midden- 

moot, het verschil tussen plaats 5 en 9 

bedraagt slechts 3 punten. In de 

bovenste regionen wordt er volop 

strijd geleverd om het kampioenschap. 

Plaatsgenoot Achilles’12 heeft wat 

steekjes laten vallen maar is nog 

steeds een grote kanshebber. 

Vogido, onze gasten van vanmiddag 

heeft de punten hard nodig om uit de 

onderste regionen weg te komen. Zij 

zullen hun huid duur verkopen. 

Vanmiddag staan er 2 jonge ploegen 

op het veld wat beloofd een leuke 

 strijd te gaan worden. 

Iedereen een spannende en 

sportieve voetbalmiddag 

toegewenst. 



 

 

 
 

De selecties             
  Shaien Sediqi         Bas Peters       Bennie ten Velde          Lasse Zoetman 
  Jaap Grondman         Rutger Bijl                    Sjors Migchelbrink       Ruben Berkel 
  Martina Michernaldi Jasper Scholten    Fabio Paol                      Tim Pothast 
  Max Krake                   Brandt Peters    Rowied Basheer            Sander Wiggers 
  Mike Gigengack         Bart Keuler       Eusebio Paol              Lennard Dilling 
  Badr Hamdaoui         Jasper Mulders    Rob Woltering               Rob Doornbos 
  Sten Lubberink          Kubilay Coban    Rick Keizers              Niek Moonen            
  Jasper Mulder          Mervin Jansman    Joel Inan                         Berwout Arends 
  Kevin vd Brug                    Dion Kel       
  Matthijs van Stein Callenfels                           
  Niels Ensink      
  Trainer:           Roy de Vos     Marcel Degenaar                 
  Ass. trainer:         Peter Slotman                      
  Keeperstrainer:         Frank Ensink      
  Fysiektrainer:         Elliott Isenia            
  Teammanagers:        Bert Bolwerk    Arno Wip                         
          Martin Baake     
  Grensrechter:         Ewout de Boer    Mark Helmink    
  Fysio:           Bart Geuzendam                  

 

     Stand en programma 2e klasse J 
         gesp. punt saldo     Programma: 
       1. Voorwaarts T     18   39 47  – 21     ATC’65 -   Vogido 
       2. Achilles ‘12       16   34 55  – 28     Schalkhaar   -   SDC’12 
       3. Bon Boys   16   34 37  – 19     Bon Boys -   Achilles’12 
       4.     Barbaros   18   32 41  – 29     MVV’29      -   Columbia                  
.      5. FC Suryoye M.    17   28 39  – 40     WSV  -   Voorwaarts 
       6. Schalkhaar   17   26 32  – 19     FC Suryoye -   Luctor et E. 
       7. Columbia   17   26 33  – 23     Barbaros -   Overwetering 
       8. ATC’65      18   26 43  – 36 
       9.    SDC’12    16   25 36  – 33 
     10. WSV    . 18   19   29  – 41 
     11. Vogido    18   17 32  – 47 
     12. Overwetering     17   15 24   - 40                          
     13 MVV’29     16     9 19   - 46  
     14 Luctor et E.   18     6 23   - 68  



 

 

Voorbeschouwing           
 

We heten onze gasten van vandaag, rksv Vogido uit Enschede 
van harte welkom op ons sportcomplex Slangenbeek 

 
Zoals in het embleem is af te lezen is Vogido 
opgericht in 1931 en kan zich zachtjesaan 
opmaken voor het 90-jarig jubileumfeest.   

Met zo’n 1100 leden gaat dat zeker goedkomen. 
 
De ploeg kent een moeizaam 
seizoen en zal alle zeilen bij moeten 
zetten om de nacompetitie te 
ontlopen. Het zit de Enschedeërs 
dan ook niet mee. Twee zeer trieste 
gebeurtenissen binnen de selectie 
en een ware blessuregolf, 6 
basisspelers zijn langdurig 
geblesseerd, zijn hoofdzakelijk de 
oorzaak geweest van het stroeve 
seizoen. De ploeg zal in de komende 

wedstrijden haar rug gaan rechten 
en de nodige punten weten te 
pakken. De eerste ontmoeting in 
Enschede op sportpark Het 
Wooldrik eindigde in een 2-3 
overwinning voor ATC’65. Vogido 
staat met 17 punten op de 11e 
plaats terwijl ATC’65 met 26 punten 
8e staat. Zie ook de actuele stand en 
programma op de linker pagina. 

 
   ATC-trainer Roy de Vos over deze wedstrijd: ‘Vogido 
   is de club waar ik mijn jeugd heb doorgebracht en 
   koester hier dus warme gevoelens bij. Het geeft mij 
   altijd een goed gevoel wanneer er een wedstrijd 
   tegen Vogido op het programma staat, ik kijk er altijd 
   naar uit.  Over de wedstrijd van vandaag kan ik kort 
   zijn…. We gaan met vol vertrouwen de strijd aan. Het 
   goede spel van de laatste weken proberen we voort 
te zetten. We trainen hard en werken goed samen, de stijgende lijn zit er 
duidelijk in. Doelstelling is om in deze lopende 3e periode goed mee te 
draaien en om dat te bereiken zal er vanmiddag gewonnen moeten worden. 
Het gaat in ieder geval weer een leuke wedstrijd worden…



 

 

  

 
 
 
 
 
                 

           
             
    
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
            Grotestraat 162 A   -   Borne   -   tel  074 - 266542 

                      



 

 

            
                   Groepscoördinator 
 

Deze 53-jarige ‘projectleider gebouwinrichting’  
praat graag over voetbal. ‘Omdat het een leuk  
spelletje is met alles wat er nog meer bij komt  
kijken…’ aldus Jan ten Hove.  Jan is getrouwd  
met Ingrid en trotse vader van voetballer Lennard. 
 
Z’n hele jeugdperiode heeft hij bij 
Wilhelmaschool gevoetbald.  
Hardnekkige blessures brachten 
echter een voorlopig einde aan z’n 
voetbalactiviteiten. ‘Op m’n 38e heb 
ik toch weer de draad weten op te 
pakken en heb 6 jaar lang in het 
derde elftal van Wilhelminaschool 
gespeeld. Daarna kwam ATC’65 in 
beeld. Er was een derde elftal in 

wording met o.a. John van Miert en 
Roel Dikken. Bijzonder leuk was het 
om in de veteranen te voetballen 
met spelers uit m’n eigen jeugd-
periode.  Ik ben nog steeds actief in 
de 45+ competitie waar op een half 
veld de partijtjes worden afgewerkt.  
Ik laat nog steeds met veel plezier 
het balletje rollen met regelmatig 
een gezellige derde helft! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    Binnen de club is Jan actief als   
    groepscoördinator en leider van de JO17-1.   
    In de loop der jaren is hij met z’n zoon  
    meegegroeid naar een oudere groep.   
    ‘Ik ben nu 8 jaar groepscoördinator en heb de 
    nodige ervaring opgedaan.  Voor trainers en 
    leiders ben ik een vraagbaak geworden. Ik 
    vind het dan ook belangrijk dat een  
    coördinator meeverhuisd met z’n lichting, 
    voor de club is dat bijzonder prettig.’  ‘De 
    laatste jaren is er veel veranderd. Zo zijn er 
    geen spelerspasjes meer en geen of weinig 
    papierwerk. Het ‘gedoe’ is beduidend minder 
geworden en daardoor is er een betere structuur in de organisatielijnen.  Een 
goede zaak is ook dat jongeren steeds meer binding hebben binnen hun elftal 
en daardoor eerder samen blijven als vriendenteam en uiteindelijk met 
nagenoeg hetzelfde team de sprong kunnen maken naar de senioren.  
Allemaal positieve ontwikkelingen. 

 

 

 

 

 



 

 

    Terugblik                uit 

 

In Deventer begon om 14.00 uur de strijd tussen 
Schalkhaar  en ATC'65 . Ondanks een harde wind 
slaagden de Hengeloërs erin om in de 1e helft bij 

vlagen goed voetbal op de mat te leggen. 

 

De ploeg had meestal de juiste 
oplossing, de strategie werd 
uitstekend uitgevoerd en de 
gasten domineerden de spelers 
van Schalkhaar ook op 
agressiviteit. Het initiatief werd 
uitgedrukt in de openingstreffer 
Jasper Scholten, die op aangeven 
van Max Krake de bal in het net 
werkte, 0-1. Ondanks dat ATC'65 
niets weggaf, kwam 
Schalkhaar toch op gelijke 
hoogte vanuit een hoekschop die 
onvoldoende verdedigd werd. 
Hiermee een jammerlijke 1-1 
ruststand. 

De tweede helft was een heel 
stuk rommeliger. Veel 
omschakelmomenten in korte 
tijd doordat beide ploegen, en 

met name de gasten, moeite 
hadden de bal in bezit te 
houden. Het was ATC'65 dat via 
een loepzuiver afstandsschot van 
Peters op een hernieuwde 
voorsprong kwam, 1-2. Kansen 
op 1-3, met daarbij veel 
buitenspelmomenten, volgden. 
Echter bleef de marge minimaal, 
waardoor Schalkhaar in de 
laatste 25 minuten (wat ook de 
sterke fase van de thuisploeg 
was) weer op 2-2 kwam. Hier 
bleef het bij, waardoor de 
punten werden verdeeld. 
Vervelend was het uitvallen van 
Coban. We hopen dat de 
blessure meevalt. 

    
                



 

 

eract Achilles 

  
 

   

 

 

 

 

 

           

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Juwelier Knoef 
                 Nieuwstrraat 15  -   Hengelo 

                                tel.  074 – 2912315 

                             www.juwelierknoef.nl 



 

 

jeugd in actie..    

         Interne competitie 

           Team:  ARGENTINIE  

     

Hoi!  

Ik ben Mehdi Zerairia, ik ben 6 jaar en speel al 2,5 
jaar bij ATC.’65 

 

 
Ik speel in team Argentinië bij de 

interne competitie. Mijn leiders zijn Bas 

Derkink en Joost Bekkink, hoe mijn 

trainer heet ben ik even vergeten. 

Mijn hobby’s zijn voetballen !!, tekenen 

en ik mag ook heel graag met lego 

mooie dingen bouwen.  Tennis vind ik ook leuk. 

   Mijn favoriete club in Nederland is 

   Feyenoord en in het buitenland is dat 

   Atletico Madrid. De beste speler bij ATC vind 

   ik Jaap Grondman uit het eerste en Pogba is 

   de beste voetballer van de wereld. 

   Pasta met zalm vind ik het lekkerste 

   eten. Ik luister graag naar dance- 

muziek en op tv kijk ik graag naar 

‘Freeks wilde wereld’ en ‘Klaas kan alles’ .   

Later wil ik graag profvoetballer worden.  

  

 

 



 

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

   Martina Michernaldi 
    voldoende ambitie 
 
Net voor de interland  
Nederland – Wit Rusland praten we  
bij met Martina Michernaldi,  
19 jaar jong en dus eerstejaars senior.  
Martina kan nu al terugkijken op een 
bewogen voetballoopbaan. 
 
   Deze verdediger is nu 5 jaar actief voor ATC’65. Scouts 
   van de FC Twente-jeugdacademie hadden zijn  
   voetbaltalent opgemerkt en plukten hem weg bij hvv 
   Hengelo.  Uiteindelijk heeft hij vier jaar kunnen 
   profiteren van deze voetbalopleiding alvorens hij de 
   stap naar de B1 van ATC’65 maakte. Martina kan 
   zowel linksback als rechtsback uit de voeten en 
   heeft daarnaast af en toe ‘de drang naar voren’ en 
   pakt daardoor af en toe een goaltje mee.  Z’n  
   opleiding ‘Sport en Beweging’ sluit mooi aan bij z’n 
   voetbalactiviteiten. Met gemengde gevoelens kijkt hij 
   terug op z’n FC Twenteperiode.  ‘Natuurlijk heb ik 
   daar veel geleerd en mooie ervaringen opgedaan, het 
   was echter een tegenvaller dat ik niet werd  
   geselecteerde voor de B-jeugd van FC Twente.   
   Hoogtepunt in die mooie periode was de overwinning 
   op Arsenal D1 tijdens een internationaal toernooi, 
   mooie herinnering.’  
   Martina vervolgt: ‘Met ATC wil ik zo hoog mogelijk 
   eindigen en misschien wel de 3e periode veroveren en 
   promoveren. Maar ik heb nog meer ambities, graag 



 

 

wil ik weer voor een profclub 
spelen…… maar eerst met ATC 
hogerop…..’    Ga je vanavond nog 
voor de buis zitten en ‘oranje’ 
kijken?  ‘Zeer zeker.  Het is een 

Nederlands elftal in wording waar 
we de komende jaren veel plezier 
aan gaan beleven….’ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
                     Albert Heijn Slangenbeek 
         wenst iedereen een prettige 

             wedstrijd 
 

      Everybody Appie 



 

 

 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
       
                      Winkelcentrum Slangenbeek  -  Tel.  074 - 2775530 

 
 
 
 
 
 
 
  


