


Welkom op Sportpark ’t Wilbert,
 
Vandaag staat de wedstrijd tegen asv Dronten op het programma. De ploeg van Patrick Posthuma staat op het
moment van schrijven op een verdienstelijke 4de plek.  

Op 25 juni 1962 werd omni-vereniging ASVD vanuit de oude barakken van de polderpioniers in Dronten opgericht.
ASVD bestond uit gymnastiek en voetbal. Waarna de voetbaltak in 1998 zelfstandig verder ging als asv Dronten. De
club uit Dronten heeft in recente jaren meermalen stuivertje gewisseld tussen de eerste- en de hoofdklasse.  
Bekende oud spelers van asv Dronten zijn onder andere Patrick Pauwe en Hakim Ziyech.  

In de eerste competitiehelft verloor Achilles’12 met 3-2. Het was een zenuwslopende pot voetbal waarbij asv Droten
uiteindelijk lachend het veld verliet. Doelpuntenmakers aan de kant van Achilles’12 waren Reinier Wilmink en Kian
Wind. Conclusie die dag was, dat er genoeg veerkracht in de ploeg zat. Dit zagen we later in het seizoen vaak
genoeg terug bij de ploeg van Wennink. Achilles '12 kent een nagenoeg fitte selectie. Navraag leert ons dat asv
Dronten enkele blessuregevallen kent en dat reservekeeper Dave van Velthoven, ook wel 'mister Dronten'
genoemd, ontbreekt wegens wintersport. 

De wedstrijd van vandaag staat onder leiding van Alberts en grensrechters Vermeer & Wouters van den
Oudenweijer. 

Kan Achilles’12 vandaag revanche nemen en de 3 punten houden op Sportpark ‘t Wilbert? 

Voorwoord



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

 

Selecties

1.   Alex Bindenga (K)                                              
2.   Kelson Raven         
3.   Florijn Diepstraten
4.   Niek Telgen      
5.   Laurens Brouwer       
6.   Rémon Kroes         
7.   Yanick Leichtenberg                                      
8.   Rihairo Meulens        
9.   Kevin van der Vlag         
10. Jodi de Boer       
11. Martijn Timmer                                 
12. Nick Siebelink
13. Jordy Verburg (K)
14. Yordi Schols 
15. Mark Veldman
16. Pim Breukelman
17. Cliff de Brons
18. Dylan van der Stoel
19. Maikel Bosch 
21. Dave van Velthoven  (K)
22. Jordan Frankvoort

Hoofdtrainer: Patrick Poshuma 
Assistent trainer: Stephan Lesmeister
Videoanalist: Lowie Stam
Keeperstrainer: Rutger IJmker
Fysiotherapeuten: Jacco Hammer & Conny
Oosterkamp
Grensrechters: Gerrit Bos & Gerlof de Roo
Materiaalverzorger: Johnny Posthuma
Teammanagers: Lloyd Meijboom & Roelof Bakker

 



Wedstrijdprogramma



Competitiestand



Mijn naam is Koen van Norel, 23 jaar oud en geboren
en getogen in Hengelo. Sinds 2 jaar ben ik werkzaam
bij Nobian (voormalig AKZO) als Security Specialist.
Mijn vrije tijd spendeer ik graag met vrienden of in de
sportschool. 
 
Vanaf mijn 7e voetbal ik al bij Achilles. Hier heb ik ook
de hele jeugd doorlopen tot ik in 2017 voor het eerst
aansloot bij het 1e elftal. De 3 seizoenen daarop ben
ik overgestapt naar het zaterdag team, maar sinds dit
seizoen weer terug bij het 1e.  
 
Dit jaar hebben we een erg leuk team. Een mooie mix
tussen jong en oud waarin iedereen goed met elkaar
overweg kan. Ook merk ik dit jaar dat iedereen voor
elkaar door het vuur gaat en dat we een ploeg hebben
met werklust. Ik heb daarom alle vertrouwen dat we
dit jaar onze doelstelling gaan halen, namelijk
handhaving! 
 
Veel plezier vandaag! 

Goedemiddag supporters,

Mijn naam is Tim ten Dam, 28 jaar en geboren en
getogen in Hengelo. In het dagelijks leven ben ik
accountmanager bij isolatie bedrijf Pluimers. En
buiten werk en de voetbal om doe ik graag leuke en
sportieve dingen met vrienden en m’n vriendin.

Sinds mijn vijfde voetbal ik onafgebroken bij
Achilles’12. Het had echter weinig gescheeld of ik
was 4 jaar geleden vertrokken naar een andere club
om op zaterdag te voetballen, maar toen begon
Achilles gelukkig ook een prestatie team op
zaterdag.  

Na een wat stroeve start zijn we op de goede weg
voor directe handhaving. De zeer terechte 3-0
overwinning op Quick’20 laat zien dat we een ploeg
zijn om rekening mee te houden en dat we voor
niemand bang hoeven te zijn. 

Geniet van de wedstrijd en drink straks een drankje
met ons op de (hopelijke) overwinning!

Even voorstellen...

Elke thuiswedstrijd zullen er 2 selectiespelers van het eerste elftal van Achilles’12 zich voorstellen.
Dit maal is het woord aan Tim ten Dam en Koen van Norel.



Dit programmaboekje werd mede mogelijk gemaakt door onze hoofdsponsor:

Achilles'12 1 wenst u een prettige voetbalmiddag toe!


