


Welkom op Sportpark ’t Wilbert,

Vandaag staat de wedstrijd tegen Quick ’20 op het programma. De ploeg uit Oldenzaal staat op het moment van
schrijven op de 1ste plaats in de competitie. Het team van René Nijhuis heeft te maken met een aantal blessures,
wat ze op dit moment geen parten speelt, kijkende naar de ranglijst.

KVV Quick’20, opgericht op 12 oktober 1920, werd oorspronkelijk ‘De Tukkers’ genoemd. De omni-vereniging met
naast voetbal, ook een gymnastiek- en korfbalafdeling kreeg in 1962 bij Koninklijk Besluit zijn huidige naam. 
Recente hoogtepunten op sportief vlak zijn promotie naar de Derde Divisie in 2016 en meerdere deelnames aan
bekerfinales. 

De vorige onderlinge wedstrijd op sportpark Vondersweide eindigde in een 6-0 nederlaag. Een overmoedig Achilles
'12 begon aanvallend en vol vertrouwen aan de wedstrijd. Helaas kreeg Achilles in de eerste helft het deksel op de
neus in de counter. Kan Achilles ’12 vandaag met een nieuw strijdplan een goed resultaat behalen?

De wedstrijd van vanmiddag staat onder leiding van dhr. A.W.G. van Kraay

Voorwoord

Balsponsor
De wedstrijdbal van vanmiddag werd geschonken door de volgende sponsor:



1.   Joris Raanhuis  (K)                                                                                                                                
2.   Rick Dekkers        
3.   Jesper te Marvelde ©       
5.   Martijn Schrik       
6.   Luuc Stoelinga         
7.   Mike Huiskes                                      
8.   Nick Harberink        
9.   Mart Heideman        
10. Jeroen Visscher        
11. Rick Keizers                                  
12. Ruben Raanhuis
13. Reinier Wilmink
14. Robert Wilens
15. Jikke Damink
16. Brandt Peters
17. Koen van Norel
18. Tim ten Dam
19. Kian Wind
21. Bram Bijen  (K)
22. Thijmen Gigengack

Hoofdtrainer: Omar Wennink
Assistent trainer: Bas Wieffer
Spitsentrainer: Berry Kleine
Hersteltrainer: Jasper de Weerdt
Keeperstrainer: Jody v/d Berg
Fysiotherapeut: Olivier Bredero
Grensrechter: Frank Wennink
Materiaalverzorger: Thomas Harms
Teammanagers: Koen Timmer & Tom Wennink

 

Chiel ter Braak  (K)
Justin Juffer       (K)
Maarten Meijer  (K)
Furkan Akova
Tim Breukers
Cas Goorhuis Oude Sanderink
Yannick Heskamp
Bart Huyts
Loed Keizer
Ryan Snelders
Joris Snijders
Mike Tanke
Tim Zwienenberg
Milan Braam
Youri Coolen
Willem Huitink
Gijs Olde Scholtenhuis
Hessel Oude Hengel
Thomas Bosch
Frank Eulderink
Peter Ilia
Lennart Jansink
Jip Kemna
Jesse Kip
Yusuf Koroma
Niels Vis

Hoofdtrainer: René Nijhuis
Assistent trainer: Jaap Hoveling
Keeperstrainer: Tom van der Ree
Fysiotherapeuten: Ger Kamphuis & Henk Kraste
Grensrechter: Hans Niemer
Materiaalverzorger: Jan Vrijkorte
Teammanagers: Frank Brummelhuis & Alex
Olde Nordkamp

Selecties



Wedstrijdprogramma



Competitiestand



Mijn naam is Brandt Peters, 23 jaar oud en ik woon in
Hengelo. 

Ik heb mijn hele jeugd bij ATC’65 gespeeld. Ondanks
een hele mooie tijd daar, heb ik na een aantal jaren in
het eerste elftal van ATC’65 besloten om de overstap
te maken naar het eerste elftal van Achilles’12. Hier
speel ik inmiddels alweer vier seizoenen. Doordat de
Coronaperiode mijn eerste twee seizoenen bij
Achilles’12 onderbrak en ik in mijn derde seizoen een
zware knieblessure opliep, heb ik persoonlijk nog niet
veel successen bij Achilles’12 behaald. Dat wordt dit
seizoen hopelijk anders! 

Naast het voetbal (als belangrijkste bijzaak in het
leven) werk ik als advocaat in Enschede. In mijn vrije
tijd doe ik graag leuke dingen met mijn vriendin of
drink ik graag een biertje met vrienden. 

Geniet van het mooie affiche vanmiddag!

Mijn naam is Jikke Damink, 20 jaar jong en ik ben een
geboren en getogen Hengeloër. Vanaf mijn vierde speel
ik bij Achilles '12, een jaartje vroeger dan mocht maar
omdat ik niets anders wilde dan voetballen en groot
genoeg was mocht ik alvast beginnen. Ik heb zo'n beetje
alle selectie elftallen doorlopen bij Achilles. Op mijn 15e
debuteerde ik in Achilles 1. Achteraf was dat misschien
wat te vroeg. Ik ben toen weer een jaar terug gegaan
naar de jeugd maar na Corona weer aangesloten bij het
1e elftal

Ik volg bij ROC Twente de opleiding Sport en Bewegen,
welke ik dit voorjaar afrond. Mijn eind stage loop ik bij
Achilles in de jeugd. Ik train hier de onder 8-2 en de
onder 9-3. Hierna wil ik verder gaan met een opleiding
op het sociale vlak. 

Hoogtepunt in mijn nog korte voetbalcarrière is
ongetwijfeld de promotie afgelopen jaar naar de
Zaterdag 1e klasse. Het team van vorig jaar is
grotendeels hetzelfde gebleven, een mooie mix van
ervaring en jeugdig optimisme. 
Met de steun van ons Achilles publiek zijn we goed op
weg om onze doelstelling om ons zonder nacompetitie te
handhaven in deze klasse te bewerkstelligen.

Even voorstellen...

Elke thuiswedstrijd zullen er 2 selectiespelers van het eerste elftal van Achilles’12 zich voorstellen.
Dit maal is het woord aan Jikke Damink en Brand Peters.



Dit programmaboekje werd mede mogelijk gemaakt door onze hoofdsponsor:

Achilles'12 1 wenst u een prettige voetbalmiddag toe!


