
 

 

     Welkom bij de stadsderby op 
Vrijdag 7 februari 2020 
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    ATC'65 - Achilles'12 
     Wie kent ze niet? De Fla-Flu (CR Flamengo- 
    Fluminense FC), de Ruhrpottderby (Schalke-
    Dortmund), de Merseysidederby (Liverpool-
    Everton) of de Old Firm (Rangers-Celtic).  
    Allemaal onvervalste derby's, waarbij elke  
    voetballiefhebber precies weet waarover we 
    het hebben. In Hengelo hebben we in deze  
    voetbaljaargang ook diverse stadsderby's,  
    waarbij vanavond de derby tussen ATC'65 en 
    Achilles'12 op de rol staat. Daarbij zal de  
    brigade van Jeffrey de Visser  alles in het werk 
    stellen om hoger op de ranglijst te blijven  
    staan. Tegelijkertijd zullen de thuisspelende 
    mannen van Roy de Vos verwoede pogingen 
    doen om de aansluiting met de subtop te  
    behouden. Na 14 speelronden heeft  
    Achilles'12 op een 7e plaats 23 punten bijeen 
    gespeeld en staat ATC'65 op de 8e plaats met 
    19 punten. Er staat dus veel op het spel en de 
    derby's, die in de afgelopen jaren afwisselend 
    op 't Wilbert en aan de Torenlaan   
    plaatsvonden, laten ook telkens veel  
    spektakel zien. Twee jaar geleden wist ATC'65 
    thuis met 3-2 te winnen en vorig jaar werd  
    het zelfs 5-4! 
     Vorige week zaterdagavond liep het heel goed 
    af met de uitwedstrijd van ATC'65 in  
    Glanerbrug, waarbij met 1-3 van Eilermark  
    werd gewonnen en de drie punten mee naar 
    Hengelo werden genomen.  
    Dit jaar wordt voor het eerst deze stadsderby 
    op de vrijdagavond gespeeld. Dat is nieuw  

    voor zowel ATC'65 als voor Achilles'12. Daarbij 
    zou je bijna zelfs vergeten dat beide  
    verenigingen onvervalste zondagclubs zijn... 
 
     Het ATC-bestuur wenst iedereen deze  
    vrijdagavond een sportieve derby! 



 

 

                                                                                                 

De selecties             
  Kevin van den Brug    Koen Beuting     Danté Warner               Sami Kasim 
  Jaap Grondman          Niels Ensink       Matay Akfidan                Rick Dekkers 
  Michernaldi Martina  Max Krake     Jesper te Marvelde          Eddie v Zetten 
  Mervin Jansman         Bart Keuler     Sverre Grondman            Danny Assink 
  Job HoogeVenterink  Sten Lubberink     Martijn Schrik                   Mert Baglar 
  Rens oude Veldhuis   Lars Nijland        Alex v Geldrop                Brandt Peters 
  Bas Peters          Kubilay Coban    Nick Harberink                  Robert Wilens         
  Shaien Sidiqi           Lucas Selfhout    Jasper Scholten             Mart Boersma       
 Jasper-Ewout van Bremen              Thijs van Gessel Badr Hamdaoui  
                    Mart Heidemann Rick Keizer 
                                    Krijn Terink  Mike Huiskes 
        
  Trainer:           Roy de Vos     Jeffrey de Visscher                 
  Ass. trainer:         Harald Kreijns    Bas Wieffer              
  Keeperstrainer:         Frank Ensink     Jody vd Berg 
  Fysiektrainer:         Elliott Isenia            
  Teammanagers:        Bert Bolwerk    Henry Tijhuis                       
          Martin Baake    Norbert Terhalle 
  Grensrechter:         Richard van Oenen    Bernard Wennink   
  Fysio:           Bart Geuzendam            Anton Pepers en Jaimy Ridderhof 
               

     Stand en programma 2e klasse J 
         gesp. punt saldo     Programma 
       1. Columbia   14   39 47-14       ATC’65 -   Achilles’12 
       2. FC Suryoye M.   14   32 30-12       Columbia   -   WSV 
       3. NEO    14   25 25-16     Bon Boys. -   Barbaros 
       4.     SDC’12    14   24 29-19     NEO      -   BWO                 
.      5. Achilles’12   14   23   37-28     Wijhe’92 -   Eilermark 
       6. WSV    14   23  23-20     FC Suryoye -   Schalkhaar 
       7. Schalkhaar   14   23 21-20     SDC’12 -   Vogido 
       8. ATC’65     14   19 25-31      
       9.    Bon Boys   14   15 23-20    
     10. Barbaros   13   14 23-29  
     11. Wijhe’92   13   14 21-30    
     12. Eilermark   14   13 34-39 
     13 Vogido    14     7 10-35 
     14 BWO    14     4 13-38 



 

 

Voorbeschouwing           
 

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

Een stadsderby…… je voelt de spanning ! 
 
Op deze sfeervolle vrijdagavond 
brengt het duel een extra lading 
met zich mee! Enerzijds wil ATC’65 
zich revancheren op de verloren 
uitwedstrijd, waarin het in het begin 
van de wedstrijd werd weggespeeld 
en binnen een kwartier twee 
doelpunten om de oren kreeg en 

uiteindelijk een 4-2 nederlaag kreeg 
te verwerken, anderzijds het 
weerzien van een paar goede 
bekenden die vorig seizoen nog in 
een wit shirt het balletje lieten 
rollen en nu hun voetbalkunsten in 
een rood shirt vertonen.

. 
Beide teams kenden een 
matige start van de competitie.  
Na 4 wedstrijden werden slechts  
3 punten bij elkaar gespeeld,  
echter in de loop van de weken  
hervonden de ploegen zich en  
pakten de nodige punten.   
ATC’65 is de meest grillige ploeg. 
Zo werd koploper en kampioens- 
kandidaat Columbia met 6-3 naar  
huis gestuurd. Echter twee weken  
geleden werden deze 3 bonus- 
punten weer ingeleverd door met  
0-1 te verliezen van laagvlieger  
Vogido. Het gaat een enerverende en      Robert Wilens, hier nog mét baard 
spannende wedstrijd worden.                    ervaren routinier bij Achilles’12 
De ploegen zullen zich niet de kaas van het brood laten eten en gaan vol gas 
geven en daarmee ook het publiek vermaken. 



 

 

  

 
 
 
 
 
                 

           
             
    
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
            Grotestraat 162 A   -   Borne   -   tel  074 - 266542 

                      



 

 

                               
                 In de mangel tegen Vogido               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

  

 

  Dé specialist in de 

   totaalinrichtingen van 

   kleedruimtes en 

  sanitaire ruimtes 

 
 
 
 

   
 

 

 
      www.leerkotte.nl 
      info@leerkotte.nl 
      074-2430885 

http://www.leerkotte.nl/
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Terugblik 
 

De hoofdmacht van ATC'65  heeft op bezoek bij concurrent 
Eilermark  een prima overwinning behaald. In Glanerbrug 
wonnen de Hengeloërs verdient met 1-3.  

Op het spel viel weinig aan te merken, behoudens een lastige openingsfase 
was het initiatief voor de gasten. De thuisploeg had moeite om ATC'65 
conditioneel bij te benen. In de eerste helft bleef de brilstand op het 
scorebord. 

      Na rust opende ATC'65 sterk 
      waarbij v/d Brug met een 
      uiterste inspanning de keeper 
      verschalkte, 0-1. Vlak hierna 
      peerde De Vries van Eilermark 
      een vrije trap van 35 meter 
      onberispelijk op de paal, 
      waarbij het in de rebound 
      alsnog raak was: 1-1. De 
      withemden gingen niet bij de 
      pakken neer zitten en  
      dwongen via opnieuw v/d 
      Brug en invaller Nijlant alsnog 
      de zege af: 1-3, waarmee de 
      aansluiting met de grote 
      middenmoot is gevonden 

     1-3 winst 
Kevin van den Brug, hier in actie tegen Vogido, nam twee doelpunten voor 

zijn rekening.



 

 

chilles 

  
 

   
 
 
 
 
 

           
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Juwelier Knoef 
                 Nieuwstrraat 15  -   Hengelo 
 
                                tel.  074 – 2912315 
                             www.juwelierknoef.nl 



 

 

jeugd in actie..    

             JO13-3 

        

       
 Hoi !     
 Ik ben Bence Apro.  
 ik ben 11 jaar en vorig jaar lid geworden van ATC’65. 
  
   Ik speel in de JO13-3 op het middenveld en in de 
   aanval. Ons team wordt getraind door Niels 
   Echtermeijer en we zijn lekker fanatiek. 
    
   Mijn hobby naast het voetbal?  Die is niet zo 
   bekend: TEQBALL, een soort tafeltennis waarbij 
   je de bal over het net moet zien te krijgen,  
   zonder je handen te gebruiken. 
 
   Mijn favoriete clubs in Nederland zijn ATC’65 en 
   Heracles.  In het buitenland zijn dat Real Madrid 
   en Crena Zvezda (Red Star Belgrade). 
 
   De beste speler bij ATC? Alle spelers van het 
   eerste elftal!  En de beste speler ter wereld? Dat 
   vind ik Luca Jovic. 
 
   Mijn lievelingseten? Gebakken bacon, gezellig 
   eten met z’n allen rond een groot vuur en  
   marhapörkölt, een runderhachee,  heerlijk! 
 
   Leuke muziek? 
   Hungarian Gipsy Songs 



 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

      Pechvogel 

        Mike Tanke 
          Grijpt z’n kans………. 
 

Z’n teamgenoten werken de laatste 
training af en bereiden zich voor op 
het treffen met Achilles’12. 
Voor Mike Tanke voorlopig geen 
trainingen en wedstrijden… 
 
 
We praten bij met deze ROC-student waar hij 
de opleiding ‘vestigingsmanager’ volgt. 
Door een vervelende blessure kan hij z’n voetbalschoenen voorlopig 
opbergen en kan hij de komende maanden vol voor z’n studie gaan, wat hem 
goed uitkomt want hij zit in het examenjaar. 
 
In de wedstrijd tegen Vogido, twee 
weken geleden, sloeg na een half 
uur spelen het noodlot voor hem 
toe. Na een kopduel kwam hij 
verkeert neer en zakte gelijk door 
z’n linker knie, een ingescheurde 
knieband was het gevolg. Dikke pech 
heet dat. Vier tot zes maanden aan 
de kant. Einde seizoen en begin van 
een lange revalidatie.. 
 
Vanaf de mini’s speelt Mike bij 
ATC’65 en is de club altijd trouw 

gebleven. De eerste jaren niet in 
selectie elftallen, dat verhaal kwam 
pas later. Met een smile vertelt hij 
over het kampioenschap van de F4. 
Over 7 jarige voetballertjes die een 
prachtige beker en een flinke portie 
patat in ontvangst konden nemen. 
Dat hij goed kon voetballen bleef 
binnen ATC niet onopgemerkt. 
Na een jaar in de C2, volgde de B1 
en A1 om vervolgens z’n opwachting 
in de hoofdmacht te maken.



 

 

Uitje naar Engeland 
‘Samen met m’n vader ging ik naar een Engelse topwedstrijd kijken in 
voetbalstad Liverpool. Een FA-Cupwedstrijd Liverpool-Arsenal. De stad 
Liverpool, niet alleen bekent om de legendarische band ‘The Beatles’ 
maar ook de aarts voetbalrivalen Everton en Liverpool. Het werd een 
fantastisch doelpuntrijke  
wedstrijd: 5-5.  Later op de  
avond kreeg ik een bericht  
van Roy de Vos dat ik m’n  
mail even moest checken.  
Direct gedaan en wat een  
verrassing: ‘Ik  werd  
uitgenodigd om een test- 
wedstrijd te spelen voor  
GA Eagles samen met  
andere geselecteerden.  
Geweldig!  Ik speelde een  
goede testwedstrijd en 
 werd direct geselecteerd  
voor het nieuwe seizoen.  
Prachtig, maar deze  
blessure is natuurlijk een  
flinke domper.  
Conditioneel krijg je een  
flinke achterstand, maar ik  
wordt goed begeleid ook  
door GA Eagles.  
    Over vier maanden kan ik de looptraining 
    weer intensief hervatten en twee  
    maanden  later moet ik er weer staan.  Na  
    ROC-examen ga ik me een jaar fulltime 
    op het voetbal richten. Ik had me wel een 
    ander afscheid bij ATC voorgesteld. 



 

 

oernooien en een kleedkamer behoren tot de mogelijkheden. De  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Albert Heijn Slangenbeek 
         wenst iedereen een prettige 
             wedstrijd 

      Everybody Appie 



 

 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
       
                      Winkelcentrum Slangenbeek  -  Tel.  074 - 2775530 

 
 
 
 
 
 
 
  


