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Vlak voor het begin van de feestmaand december weer een Voetangel met verslagen en belevenissen
van seniorenelftallen en gelukkig ook van de jeugdteams en wel onze Fjes. De redactie bedankt de lei-
ders voor hun medewerking. Hierbij nodig ik de E elftallen uit het goede voorbeeld te volgen en voor de
volgende uitgave al teksten en foto’s te verzamelen  Natuurlijk weer een kilbgerut. In deze vijfde uitga-
ve van jaargang 10 wordt u uitgenodigd voor diverse gezellige activiteiten. Wilt u de handen uit de mou-
wen steken? Geef u op voor de klusjesdag, dat is zinvol en gezellig te gelijk! De voorzitter heeft vanuit
het Verre Oosten een informatieve bijdrage geleverd. Inmiddels nieuwsgierig?

Veel leesplezier met deze Voetangel!!
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Ietwat onwennig pak ik deze ‘pen’ op
om een stuk te schrijven voor ons
cluborgaan De Voetangel, wetende
dat Hans Riewald mij menig keer
heeft aangesproken dit initiatief op te
pakken. Hij niet alleen, ook andere
leden binnen onze vereniging vinden
dat er te weinig informatie vanuit de
bestuurskamer richting de leden
vloeit. Dat terwijl ik altijd pretendeer
makkelijk bereikbaar te zijn en de
drempel naar het bestuur toe zeker
laag te noemen is. 
Welnu, met mijn spreekwoordelijke
aftrap trap ik meteen een paar open
deuren in. Sportief gezien gaat het,
kijkend naar de stand, niet best met
ons ‘uithangbord’, het eerste elftal. 
Om ook maar direct olie op het vuur
te gooien. Het is tijd, dat zowel de
spelers als de technische staf  de
negatieve spiraal waar ‘wij’ ons spor-
tief in bevinden, weten te doorbre-
ken. Misschien een stukje zelfreflectie
of misschien vertrouwen? Het feit
blijft, dat zij het moeten doen, want
zij hebben de verantwoordelijkheid
als complete groep. Deze ploeg zou
toch in deze klasse tot haar recht
moeten kunnen komen? 
Vertrouwen, ja dat heb ik zeker wel,
maar wij kunnen de factor tijd helaas
niet beïnvloeden. Het seizoen glijdt
langzaam tussen de vingers door.
Pluspunt is dat de vereniging veel elf-
tallen heeft die wel lekker meedraai-
en in hun competitie. 

Als elke andere vereniging hebben
wij met een paar knelpunten te
maken. 
Ik zal er een paar belichten. 

Accommodatie: 
Ons gebouw laat nogal wat te wen-
sen over. Het is te klein en in  een
slechte staat van onderhoud. Is dit
geheel aan ons zelf toe te schrijven?
Neen, hierin speelt de gemeente een
belangrijke en doorslaggevende rol!
Neem hierin het privatiseringsverhaal
mee en de groei van de vereniging

en de oorzaak is gedeeltelijk bloot
gelegd. 
Wij willen graag stappen maken!
Kleedkamers erbij en voor de
scheidsrechters een beter onderko-
men, maar direct moeten wij weer op
de rem trappen vanwege het
genoemde privatiseringsverhaal. 
Wel hebben wij ter verbetering van
onze accommodatie al een initiatief
genomen door een accommodatie
check te laten uitvoeren. Maar om
met echt iets concreet te komen,
daarvoor is het nog veel te vroeg en
zijn er nog te veel hindernissen te
nemen.

Vrijwilligers:
Heet hangijzer, zoals bij elke vereni-
ging, zijn de vrijwilligers. 
Wij zijn gezegend met een geweldige
groep vrijwilligers en ik wil niemand
te kort doen, maar toch blijkt de
groep te klein te zijn. Wij blijven op
meerdere uiteenlopende posten men-
sen te kort komen. Zoals de huidige
problemen bij personele bezetting
van de kantine. Het resultaat is  wel-
licht, dat de kantine niet meer open
te houden is op de gewenste en
alom bekende tijden.
Net als de accommodatie willen wij
graag in alles blijven faciliteren,
maar hebben wij hiertoe de mogelijk-
heden? Op dit moment moeten we
constateren van niet. 
Wat doen wij hieraan? Wij gebruiken
alle communicatiemiddelen om men-
sen te enthousiastmeren,  maar het
resultaat is helaas nihil.

Financiën:
Daar wil ik kort over zijn, daar is vol-
doende tijd aan besteed tijdens de
laatste ledenvergadering en onze ver-
eniging mag hierover niet klagen. Of
misschien toch een beetje? Wij heb-
ben een schare trouwe sponsoren en
dat is buitengewoon belangrijk voor
onze club. Zij zorgen voor een stuk
onmisbare financiële input of bijvoor-
beeld kleding voor een team. Deze

trouwheid van deze sponsoren hel-
pen ons op de been te blijven,
ondanks het feit dat zij misschien niet
altijd alle aandacht krijgen,die zij ver-
dienen. Hierin schieten wij zeker te
kort. Wij hebben dan ook mensen
nodig, die binnen onze sponsorcom-
missie deze belangrijke taken willen
oppakken. 
Tijdens de laatste ledenvergadering is
terecht vastgesteld, dat er een fout is
gemaakt in het proces van opvolging
van zittende bestuursleden. Ik treed
niet in detail, daar dit ter sprake is
gekomen op deze ledenvergadering.
Iedereen heeft hiervan kennis kunnen
nemen. Misschien is het een idee om
een dergelijke avond te bezoeken,
want er spreekt een stukje betrokken-
heid en waardering uit voor iedereen,
die zich inzet voor onze vereniging.
De vergadering heeft unaniem aan-
geven dit te accepteren en komende
ledenvergadering in de juiste banen
te leiden. Dit houdt in dat ieder lid bij
zichzelf te raden mag gaan of hij/zij
zich beschikbaar zou willen stellen
voor een eventuele bestuursfunctie.
Het is belangrijk dat wij alle functies
bezet houden en niet alleen binnen
het bestuur. Hier ligt een grote ver-
antwoordelijkheid voor al onze leden.
Schuif het niet af, maar pak het op!  
Maar we zijn toch voetballers en wij
of onze kinderen willen toch gewoon
voetballen! Natuurlijk, dit is het
mooiste spelletje dat er is, er naar te
kijken of om het zelf te doen. Maar
wij zijn ook een vereniging en dat
betekent, dat wij deze club met z’n
allen draaiende moeten houden en
niet alleen dat groepje, dat er toch
altijd is! Iedereen heeft hierin een
verantwoordelijkheid. Ben je speler of
ouder van een jeugdlid, het geldt
voor iedereen. Duidelijke betrokken-
heid, laat het zien. Niet alleen binnen
de lijnen, maar binnen onze hele ver-
eniging.

Voorzitter van Angerlo Vooruit,
Michael van den Berg
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Angerlo Vooruit verliest eerste
thuisduel kansloos met 0-4
van 't Peeske
De eerste thuiswedstrijd tegen het
gepromoveerde 't Peeske liep voor
het eerste elftal op een fiasco uit. In
een onthutsend zwakke eerste helft
hielp het eerste elftal tegenstander 't
Peeske reeds voor rust aan een com-
fortabele voorsprong. Drie fouten
zorgden ervoor dat de gretige ploeg
uit Beek bij rust reeds zeker was van
de eindoverwinning. Na de pauze

Angerlo Vooruit - ’t Peeske (0-4)

werd het spel iets beter, maar tot
grote kansen resulteerde dit niet. De
tegenstander scoorde nog eenmaal,
zodat de eindstand 0-4 werd. Hoe
het in hemelsnaam zo ver kon
komen, zal altijd wel een raadsel 

Angerlo Vooruit-VVG’25    0-2
Angerlo Vooruit, dat al twee wedstrij-
den verloren had, moest tegen kop-
loper VVG’25, hetgeen een mooie
affiche was om er een mooie wed-
strijd van te maken. Het liep echter,
zoals ook in de andere twee wedstrij-
den, weer niet goed af met de man-
nen van Pim Scholten. Maar liefst zes
geblesseerden zorgden ervoor dat het
een hele puzzel was om elf mannen
de wei in te sturen. Angerlo begon
goed en reeds in de zesde minuut
schoot de rappe linker spits Robbin
Thuss via de lat over. Na twintig
minuten namen de gasten uit
Gaanderen, via een afstandschot,
een 0-1 voorsprong. Toen een kwar-
tier voor het einde de 0-2 op het
scorebord stond, was het een
gelopen wedstrijd voor VVG’25.
Angerlo kreeg in de tweede helft nog
wel enkele kansjes, waaronder een
schot van René Berends via de kee-
per tegen de paal. De warrig leiden-
de scheidsrechter Pit uit Arnhem deel-
de drie gele kaarten uit aan de
Angerlo spelers, te weten Peter
Teunissen, Jip Smeets en Wesley
Althoff. Ook twee spelers van VVG
kregen een gele prent.

Angerlo Vooruit verliest 
competitieouverture tegen
OBW met 3-0
Het eerste elftal is er de eerste com-
petitie wedstrijd niet in geslaagd om
de competitieouverture tegen OBW
te winnen. Het eerste elftal begon
voortvarend en wist zich in de eerste
20 minuten enkele prima kansen te
creëren. De beste was voor Robin
Thuss, die alleen op de OBW doel-
man af ging, maar hem niet kon ver-
schalken. Na de pauze kreeg OBW
een licht overwicht en na 54 minuten
ging de bal op de stip en Niels
Bergevoet scoorde namens OBW de
1-0. Hierna moest trainer Pim
Scholten risico’s nemen en achter
ging men 1 op 1 spelen. Ook wer-
den er twee wissels toegepast en
René Berends en Rogier Pelgrim wer-
den doorgeschoven. Van de ontstane
ruimte die het eerste hierdoor achter-
in weggaf, profiteerde OBW gretig.
Men scoorde nog twee doelpunten,
zodat na 90 minuten 3-0 op het sco-
rebord stond. Op basis van de twee-
de helft was de nederlaag verdiend
al is de uitslag wel enigszins geflat-
teerd. We hebben het ons in deze
wedstrijd zelfs moeilijk gemaakt en
met de rust hadden we eigenlijk met
2-0 voor moeten staan! Bovendien
gingen bij de eerste goal gingen
diverse spelers in de fout.

Angerlo Vooruit - VVG (0-2)
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kopte de voor Jip Smeets ingevallen
René Berends de 3-1 tegen het net.
Nadat Duchan Sommers de stand tot
3-2 terug bracht, golfde het spel op
en neer. Hierbij kregen beide teams
verschillende mogelijkheden om een
doelpunt te scoren. Angerlo Vooruit

was hierin effectiever dan RKPSC.
René Berends scoorde 4-2, ver in
blessure tijd maakte Robbin Thuss het
mooiste doelpunt van de wedstrijd.
Van 30 meter lobde hij de bal over
de Pannerdense doelman, die bij
deze aanval ver uit zijn doel was
gekomen. Een mooie overwinning,
misschien ietwat te hoog uitgevallen.
Het experiment in de achterhoede is
voor herhaling vatbaar en de trainer
kan weer een weekje rustig slapen.

Eerste elftal verliest bij 
hekkensluiter VVO met 2-0
Het eerste elftal is er niet in geslaagd
om in Rozendaal, tegen het nog zon-

Angerlo Vooruit - RKPSC (5-2)

der overwinning spelende VVO, het
goede resultaat van de vorige week
tegen RKPSC te continueren.
In de eerste helft was Angerlo van
meet af aan meer in de aanval dan
de gastheren, maar het duurde tot de
38e minuut eer de VVO doelman, na
een afstandschot van Jip Smeets,
gestrekt naar de hoek moest. De
thuisploeg was op slag van rust pas
gevaarlijk via een verre vrije trap, die
Dirk-Willem prima over de lat tikte.
Na de pauze moest Dirk-Willem al
direct weer in actie komen, wat hij
overigens prima deed. Tussen de 55e
en 60e minuut hadden de spelers
van trainer Pim Scholten een ople-
ving. Eerst kwam een bal van René
Berends op de lat, daarna wist men
enkele corners te forceren, die voor
enkel hachelijke situaties voor het
VVO doel zorgden. Hierna werd VVO
iets gevaarlijker en in de 75e minuut
wist men door een dekkingsfout in de
Angerlo achterhoede te soren 1-0.
Angerlo probeerde het daarna nog
wel, maar de voorhoedespelers
gaven niet meer thuis. Vlak voor het
verstrijken van de officiële speeltijd
werd het door dezelfde speler nog 2-
0 voor VVO. Jammer, we hadden
vandaag zo mooi afstand van VVO
kunnen nemen, maar we hebben te
weinig gebracht om voor de overwin-
ning in aanmerking te komen.

Angerlo Vooruit verliest ook
bij VV Doetinchem
Het eerste elftal verloor voor de 4e
keer op rij. Nu was Doetinchem met
4-1 te sterk voor de spelers van trai-
ner Pim Scholten. Dit keer ging het
tot de 22ste minuut goed, maar
daarna was er toch weer een fout
van onze achterhoede nodig om
Doetinchem aan de leiding te hel-
pen. Een kwartier later kwam
Doetinchem door een snel uitgevoer-
de counter op 2-0. Twee minuten
later scoorde Robbin Thuss op aan-
geven van Jip Smeets tegen, 2-1. Na
wat omzettingen in de rust, gingen
we de 2e helft voortvarend van start.
Nico Brugman ging in de 50e minuut
alleen op de keeper af, maar hij
wachtte te lang en de keeper kon
redding brengen. Daarna ging het
snel! Doetinchem scoorde binnen
twee minuten twee keer, zodat het na
60 minuten 4-1 stond. Een debacle
kondigde zich aan, echter
Doetinchem ging wisselen en het
ritme was uit de ploeg. Het laatste
kwartier kreeg Angerlo Vooruit
zowaar kansjes en kansen, zes stuks
welgeteld. We wisten er jammerlijk
geen raad mee. René Berends kreeg
wegens commentaar op de leiding
nog een gele kaart. Zondag wacht
RKPSC dat zondag 't Peeske met 5-1
afdroogde en hiermee de eerste
overwinning boekte. Laten we hopen
dat we dan aan de goede kant van
de streep staan.

Eerste overwinning Angerlo
Vooruit in duel tegen RKPSC
Na vier nederlagen was het dan zon-
dag eindelijk raak. RKPSC moest in
het duel in de kelder van de 4e klas
D met 5-2 het onderspit delven. Het
eerste elftal was door trainer Pim
Scholten op enkele plaatsen gewij-
zigd en vooral de achterhoede kreeg
een metamorfose. Reeds na 4 minu-
ten kon de aanhang juichen, Robbin
Thuss ging op links goed door en de
voorzet die hij gaf werd door Simon
Rasing prima binnen getikt 1-0
Hoewel de gasten het betere van het
spel hadden, kwam Angerlo Vooruit
na een half uur uit een corner van
Rick Mintjes door Robbin Thuss op
een 2-0 voorsprong. Uit een vrije
trap verkleinde Koen Aarntzen de
achterstand tot 2-1, echter de tijd
voor de pauze was te kort om nog
meer gevaar te stichten. Het eerste
kwam na de thee goed uit de start-
blokken en binnen twee minuten

Het eerste kwam

na de thee
goed uit de

startblokken...
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zoen toch al niet zo dik in de selec-
tiespelers. Er zal wel een schorsing
van vier wedstrijden aan zitten te
komen.
Het zal trainer Pim Scholten weer de
nodige hoofdbrekens kosten om er
een representatieve achterhoede neer
te zetten.  

Verdiende overwinning
Angerlo Vooruit tegen 
SC Westervoort 4-1
Het eerste elftal behaalde zondag 8-
11-2009  een verdiende 4-1 over-
winning op SC Westervoort. Na de
deceptie van vorige week tegen SC
Rijnland, waarbij Pim Hermans een
rode kaart opliep, moest trainer Pim
Scholten weer sleutelen om een uit-
gebalanceerd elftal op het veld te
zetten. Peter Albers toonde zich weer
eens bereid om in noodgevallen op
te komen draven en uit het tweede
elftal werd eveneens de 18-jarige
laatste man Mark Schlaghecke opge-
trommeld. Deze  debutant  deed het
op deze belangrijke positie goed en
Peter was een belangrijke rustbrenger
op het middenveld. Na twee minuten
stond er echter al 0-1 op het score-
bord, waarbij de gehele achterhoede
er niet goed uit zag. Na 25 minuten
kreeg het eerste pas de eerste kans
en die kwam van de voet van Mark
Haver. De Westervoortse keeper
redde echter bekwaam. Na 38 minu-
ten gaf Rick Mintjes een afgemeten
voorzet op de tot dan toe "onzichtba-
re"  René Berends, die de bal prima
binnenkopte  1-1 en  dit was tevens
de ruststand.
In de pauze werden de puntjes nog
maar eens even op de i gezet  en dit
resulteerde na 8 minuten al in een
doelpunt. Peter Albers gaf vanaf de
achterlijn een strakke afgemeten
voorzet, waar René Berends alleen
zijn hoofd nog maar tegenaan hoef-
de te zetten, 2-1. Hierna duurde het
tot de 80e minuut alvorens er weer
gejuicht kon worden.  Een vrije trap
van de rechter kant van Robbin Thuss
werd door Christiaan van der Meulen
met het hoofd beroerd, 3-1. Hierna
werd er nog een keer tegen paal en
lat geschoten alvorens in de slotmi-
nuut René Berends, uit een voorzet
van Mark Haver met het  hoofd, de
eindstand op 4-1 bracht. Een ver-
diende overwinning en hopelijk kun-
nen we  hierop doorborduren, zodat
we van de onderste plaatsen af
komen. 

Wim van Uum

Verdienstelijk gelijk spel 
eerste elftal tegen SV Loil 1-1
In de eerste helft tegen buurman SV
Loil zag het er niet naar uit, dat het
eerste elftal nog een gelijk spel zou
behalen. De eerste helft was duidelijk
voor de gasten, die beter de vrije
man vonden en in de eerste helft een
duidelijk overwicht hadden. Tussen
de 30e en 35e minuut raakten de
groen/witten twee maal de paal c.q.
lat en eenmaal werd er vrije kans
voor keeper Dirk-Willem Tiecken
langs de voor hen verkeerde kant
van de paal geschoten. Dat het bij
de rust nog 0-0 stond was dan ook
een wonder. Na de thee werd het al
na twee minuten 0-1 door een fouten
festival van verschillende Angerlo
spelers. Loil vergat hierna door te
drukken en heel langzaam kreeg het
eerste elftal enkele kansjes,
Christiaan van der Meulen kreeg de
grootste, maar op drie meter voor
het doel vond hij alsnog de Loil doel-
man op zijn weg. Omdat Loil ver
terug viel, bleef Angerlo geloven in
een gelijkspel. Dat viel in de 85e
minuut. Het eerste kreeg een indi-
recte vrije trap op ongeveer 20 meter
van het doel. Robbin Thuss ging ach-
ter de bal staan en schoot deze in de
bovenhoek. De Loil keeper had
waarschijnlijk, net als Robbin, niet in
de gaten, dat het om een indirecte
bal ging en tikte de bal tot corner. Uit
deze corner kwam de bal weer bij
Robbin, die van gote afstand de
gelijk maker in de bovenhoek schoot
1-1. Een laat en onverwacht punt,
dat op basis van de tweede helft mis-
schien toch wel verdiend was.

Eerste elftal Angerlo Vooruit
geeft wedstrijd vlak voor rust
uit handen
Het eerste elftal begon voortvarend
aan de wedstrijd in Tolkamer tegen
SC Rijnland. Reeds in de eerste
minuut ging Peter Teunissen er aan
de linker kant vandoor. Hij gaf een

afgemeten voorzet op de ingekomen
Simon Rasing, die de bal over het
doel in plaats van er in kopte.  
Angerlo bleef het betere van het spel
houden en dit werd in de 16e minuut
beloond met een treffer van Robbin
Thuss. Robbin plaatste zich achter de
bal bij een directe vrije trap en
schoot deze onberispelijk in de
bovenhoek 0-1. Hierna kwam
Rijnland  beter in de wedstrijd en
werd het een gelijkopgaande wed-
strijd. In de 27e minuut viel dan ook
de gelijkmaker uit een afgeslagen
corner 1-1. Vlak voor rust probeerde
Pim Hermans een bal, die in het doel
dreigde te gaan, te achterhalen, hij
struikelde  en sloeg hierbij met de
hand de bal uit het doel. Het resul-
taat was een gele kaart voor Pim, die
hiermee goed weg kwam en een
strafschop voor Rijnland. Ineens ging
de aanvoerder van Rijnland er zich
mee bemoeien en vroeg de scheids-
rechter om een rode kaart. Dit werkte
op Pim als een rode lap op een stier
en in het tumult dat hierna ontstond,
zou hij de desbetreffende aanvoerder
geschopt hebben en kreeg hij dus
een rode kaart. De strafschop werd
door oud Angerlo’er Raymond
Giesen benut 2-1. Na de pauze
moest Angerlo met tien man verder
en proberen zolang mogelijk deze
stand te handhaven, om zo in de
slotfase met enkele wissels nog een
mogelijk gelijkspel eruit te slepen. In
de 64e minuut werd het uit een cor-
ner 3-1 door wederom Raymond
Giesen die ongehinderd raak kon
schieten. We kregen hierna nog wel
enkele kansjes o.a. door een vrije
trap van Robbin, maar verder dan de
3-1 liet Rijnland het toch niet komen.
Jammer van de onnodige rode kaart
van Pim. We moeten eens leren om
ons niet te laten provoceren door de
tegenstander, want we zitten dit sei-
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De commissie Vrijwilligers gaat de komende weken een start maken met de indeling
van vrijwilligers voor de volgende taken:

Kantinebezetting
Omschrijving: Op een zaterdag of zondagmiddag helpen in de kantine. Alle voorkomende 
kantinewerkzaamheden zoals dranken, koffie en snoep verkopen, eventueel frituren en 
afrekenen. 

Haldienst Sporthal De Panoven
Tijdens de pupillen zaalvoetbalcompetitie in december/januari is Angerlo Vooruit verplicht 
een aantal dagen de haldienst te organiseren. De werkzaamheden bestaan uit het bijhouden
van het scorebord, het aangeven van het begin- en eindsignaal van de wedstrijden en het 
verzamelen van de uitslagen en inleveren bij Paul Borchers.

Klusjesdag 29 december
Tijdens deze klusjesdag zullen onder aansturing van de accommodatiecommissie diverse
onderhoudsklusjes worden uitgevoerd. Denk aan schilderklusjes, timmerklusjes en schoon-
maakklusjes.

Degenen die niet hebben aangegeven de vrijwilligersverplichting te willen afkopen zullen voor
een taak worden ingedeeld. Heb je een duidelijke voorkeur voor een taak, geef dit dan aan 
bij de commissie Vrijwilligers. Als wij niets van je horen maken we zelf een indeling.

Je kunt reageren. Mondeling bij een van de commissieleden (Hans Wieggers, Tonny Meyer,
Esther Roelofs, Yvonne Bisseling, Marianne Derksen en Kees Nederhoff.
Eventueel via de e-mail: c.nederhoff@chello.nl of telefonisch bij Kees: 0313-476920.

ACCOMMODATIECOMMISSIE

De tijd vliegt voorbij en we gaan al
weer naar het einde van het jaar. Dus
tijd om met elkaar voor onze vereni-
ging een dagje de handen uit de
mouwen te steken. Op dinsdag 29
december  a.s. houden we onze
jaarlijkse klusjesdag. Dit wordt al
weer de vijfde keer. In een oergezelli-
ge sfeer verrichten we met elkaar veel
werk. U hoeft echt geen vakman of
vakvrouw te zijn, alle hulp is welkom.
Ieder jaar is er het nodige schilder-
werk, sauzen en veel schoonmaak
werkzaamheden.   
De Accommodatiecommissie huldigt
ook het gezegde " vele handen
maken licht werk".
De Commissie zorgt voor de inventa-
risatie van de werkzaamheden en

uiteraard de nodige materialen. Er
wordt voor de inwendige mens
gezorgd . We drinken
op z’n

tijd met
elkaar koffie en in de

lunchpauze is er heerlijke erwtensoep
met broodjes.  
Met andere woorden, de gehele dag
dient in een ontspannen sfeer te ver-
lopen en gezamenlijk doen we wat
voor onze club. Het verhoogt boven-

dien het saamhorigheidsgevoel. Ook
jongeren vanaf 14 jaar zijn uiteraard
van harte welkom om mee te komen
helpen. 
Het is de bedoeling om ’s morgens
om 8.30 uur te beginnen tot onge-
veer 16.00 uur en na afloop geza-
menlijk wat napraten en drinken. Het
is geen verplichting om de gehele
dag aanwezig te zijn. 
U kunt zich opgeven bij Frans Witjes
(tel.475134 )of  Hans de Jager
(tel.420647).
Wij hopen dat u ons niet teleurstelt
en laten we er gezamenlijk een leuke
clubdag van maken.

Commissie Accommodatiebeheer

DINSDAG 29 DECEMBER

KLUSJESDAG

Aanmelden bij Frans Witjes of

Hans de Jager



vof Hendriks en te Beest

Simonsplein 4, 7001 BM Doetinchem
Telefoon 0314 32 44 77 - Fax 0314 36 37 75

DD OO EE SS BB UU RR GG
Nieuwstraat 3   Tel. 0313 - 47 23 65

voor uw complete 
INRICHTING en VENSTERDECORATIE

Ooipoortstraat 55-57, 6981 DT Doesburg, telefoon 0313 47 20 77

ALTHOFF
WOONMODE

EN
ZONWERINGSPECIALIST

Voor afspraken:
tel. 0313 47 45 42

Ooipoortstraat 24-26

Openingstijden:
di t/m vrij 08.30-20.00 uur

za 08.00-16.00 uur

Aanleg en onderhoud elektrische installaties
Verkoop elektrische apparaten

6987 AV  Giesbeek
De Gemeint 6
Telefoon : 0313 - 631297
Fax : 0313 - 632040

H A G E N O U W
FINANCIEEL ADVIES

HYPOTHEKEN - VERZEKERINGEN - PENSIOENEN

0313   -   482000

Pensioentekort?
AOW-gat?

Lijfrenteaftrek?

Dorpshuis”de Meent “ Angerlo

Als U in ”de Meent” bent geweest,
wilt u nergens anders meer een feest

Een receptie, bruiloft, of wordt U b.v. tachtig,
een feest bij ons is altijd prachtig

Dus, hebt U iets te vieren,
kom dan naar ”de Meent”, ‘t zal U plezieren

Een uitgebreid buffet of een hapje tussendoor,
ook daar zorgen wij voor

Uw gastheer:
Heer René Meulenbeek

Prinses Magrietlaan 3a  
6986 AP Angerlo

Tel.: 0313 47 34 18
Mobiel: 06-53 44 80 33



De Voetangel jrg. 11-nr. 2-2009

VAN HET 2e ELFTAL

9

1952

De voorbereiding
Doordat er de nodige mutaties had-
den plaatsgevonden, waren er tijdens
de eerste trainingen veel nieuwe,
vooral jeugdige gezichten te ontdek-
ken. Het is een goede ontwikkeling als
er voldoende doorstroming is van spe-
lers vanuit de A -junioren richting
selectie. Er was nu echter sprake van
een noodgreep omdat we voor twee
elftallen maar 26 spelers overhielden.
Dit aantal is lang niet genoeg om met
een gerust hart aan de competitie te
kunnen beginnen. Voor de meeste
junioren is de stap naar de selectie
een pittige overgang. Helemaal als ze,
zoals nu het geval was, vanuit de A2
worden doorgeschoven.
Handelingssnelheid, persoonlijke
duels, omschakeling, alles gaat net
even sneller maar vooral fysiek wordt
er behoorlijk wat van ze gevraagd. De
bekerwedstrijden verliepen met wisse-
lend succes. Er werd gewonnen van
RKHVV en Brakkenstein. De wedstrijd

tegen DCS ging verloren. Deze goed
voetballende tegenstander met veel
oud-eerste spelers stuurde ons van het
kastje naar de muur. Vooral de ruimte
tussen de linies bleek steeds erg groot.
Deze slimme uitgekookte tegenstan-
der maakte hier dankbaar gebruik van
door telkens een mannetje door te
schuiven waardoor ze overal een
man-meer- situatie creëerden. Echter,
een bekende oud-voetballer zei ooit
dat ieder nadeel zijn voordeel heeft,
zo ook nu. Door deze verliespartij
kreeg de technische staf dan ook een
goed beeld waar de zwakke plekken
zaten. 

De competitie
Beker- en oefenwedstrijden zijn leuk
maar het gaat uiteindelijk om de knik-
kers. De jonge garde had in de voor-
bereiding laten zien dat het ze aan
inzet niet ontbrak. De trainingsop-
komst was prima en ook over de bele-
ving en motivatie was iedereen erg te

spreken. Maar met alleen jeugd lukt
het op dit niveau niet. Gelukkig
beschikken we nog over enkele routi-
niers zoals de onverslijtbare Peter
Albers en natuurlijk Alexander
"Speedy" Derksen. Een aantal nieuwe-
lingen was nogal verbaasd waarom
Alexander nog steeds zo genoemd
wordt……. Net voor de start van de
competitie kregen we te maken met
een meevallertje. Twan Gores kreeg
na een "sabbatical" toch weer de krie-
bels en kwam de groep completeren.
Tenminste, dat dachten we. Herko
toverde namelijk nog een verassing uit
de hoge hoed. Niemand minder dan
Marcel Roording alias "De Stofzuiger".
De speler die jarenlang in het eerste
de prijzen aaneen reeg bleek toch nog
te fanatiek om zijn oude dag in het
vijfde te slijten. Deze "oudjes" doen het
nog steeds goed zo is gebleken uit de
eerste wedstrijden van de competitie.
Hun ervaring, coaching en natuurlijk
hun voetbalkwaliteiten zorgen er voor
dat de jonge gretige honden verder
worden opgeleid om hopelijk in de
toekomst van toegevoegde waarde te
kunnen zijn. We staan na zeven wed-
strijden op een vierde plek. De tegen-
standers zijn pittig maar dat zullen ze
ook van ons zeggen. Als we aan het
einde van de rit staan waar we nu
staan hebben we het met deze groep
prima gedaan. Maar,….. voor een
echte sportman telt er maar één plek!

Jan Bert van Zadelhoff,
leider 2e elftal

Een korte terugblik
Het weekendje Valkenburg leek nog maar kort geleden maar de
kicksen werden door de spelers van het tweede begin augustus
weer uit het vet gehaald. De seizoensafsluiting in het zuiden des
lands  was zeer geslaagd, mede door de prima organisatie van de
selectie-activiteitencommissie. Vooral de grottentocht per moun-
tainbike viel bij de meesten goed in de smaak hoewel het voor een
enkeling wel erg benauwd was daar beneden. Of had dit meer te
maken met het bezoeken van de plaatselijke horeca de avond er
voor? De gids moest in ieder geval een paar keer in de remmen
knijpen omdat deze achterblijver last had van brandend- en snelop-
komend maagzuur. Tevens werd dit weekend gebruikt om afscheid
te nemen van de leiders van het eerste. Teun en Wim werden na
jarenlange trouwe dienst welverdiend in het zonnetje gezet.
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06/09
Angerlo V. 2 - Bataven 3    1-1
Op bezoek de mannen uit Gendt een
nieuwe tegenstander voor ons. Peter
gaf al aan dat hij er enkele van kende
uit zijn Babberich tijd dus een ervaren
en geslepen ploeg. De eerste helft was
nog wat aftasten maar de tweede helft
bracht wat meer vuur. Wij kwamen op
1-0 door Loek maar slecht verdedigen
zorgde er voor dat Bataven snel weer
op 1-1 kwam. Hier konden we mee
leven hoewel een kans voor open
goal voor Kenny in blessuretijd er best
in had gemogen. De kop was eraf.

13/9
Trias 2 - Angerlo Vooruit 2  3-1
Een terechte nederlaag tegen een titel
kandidaat en een tegenstander die
vorig jaar op hun kunstgras ook te
sterk waren. Vooral fysiek schoten we
veel tekort bij dode spelmomenten.
Kenny wist voor ons het net te vinden.

20/09
Viod 2 - Angerlo V. 2          0-1
Vandaag een opsteker, we konden
een uur heel goed meekomen met
VIOD maar daarna ging het bekende
kaarsje heel snel uit, wat de ploeg
sierde in deze fase was dat we bleven
knokken, winst t.o.v. vorig jaar. We
waren dan ook blij dat we in blessure
tijd een corner kregen we de rust kon-
den pakken en de organisatie konden
neerzetten. Peter nam de corner en
ongelooflijk Terenze de kleinste man
van onze kant kopte met zijn hele
gezicht de bal achter de VIOD keeper.
Misschien niet hlemaal terecht maar
wel lekker.

27/09
Angerlo V. 2 - Babberich 2  1-0
Een rommelige wedstrijd waar wij de
hele wedstrijd de betere ploeg waren,
we scoorden via Loek een fantastische
goal en hielden zo de punten in
Angerlo. De gasten uit Babberich vie-
len alleen op door hun verbale aan-
wezigheid zowel in het veld als door
hun trainer.

04/10
HSC 3 - Angerlo Vooruit 2   0-1
Vandaag weer op kunstgras in
Haaksbergen. We speelden een prima
wedstrijd en hadden eigenlijk meer
moeten scoren, helaas blijft dit ons
grote manco zolang Angerlo 1 met 6
spitsen blijft spelen (hahaha). We

scoorden door Alexander omdat hun
keeper zijn voorzet verkeerd beoor-
deelde, verder kunnen we conclude-
ren dat er aan onze wedstrijdmenta-
liteit vergeleken met vorig jaar hele-
maal niets mis is.

11/10
Angerlo Vooruit 2 - DCS 2   0-1
Een wedstrijd tegen een van de beste
ploegen uit deze klasse, we begonnen
angstig maar herstelde ons na 20
minuten. Helaas stonden we toen al
door slecht verdedigen op een 0-1
achterstand. In de rust hebben we
elkaar nog eens aangekeken wat we
hadden het gevoel dat we wat konden
halen tegen deze ploeg.
Waarschijnlijk had dit niet geholpen
want we begonnen slecht en kwamen
de eerste tien minuten goed weg.
Hierna ging de wedstrijd gelijk op en
viel alleen hun grensrechter op door
een aantal discutabele beslissingen.
Na een rode kaart voor hun spits in de
80 minuut kregen we ineens de geest
en dit resulteerde in een prima goal
van Christiaan alleen vond hun grens
het weer nodig om ons evenals vorig
jaar ons weer    een goal af te nemen
(en we scoren al zo moeilijk).
Schandalig maar helaas gebeurd het
nog wekelijks. Gelukkig houden wij bij
Angerlo 2 vast aan eerlijks duurt het
langst, hoewel we  daar steeds meer
onze twijfels over beginnen te krijgen.
Jammer maar waar, ondanks het ver-
lies toch weer een prima team presta-
tie.

18/10 vrij

25/10 Loil 2 - Angerlo 2  2-2
Een slechte wedstrijd van onze kant
hoewel je ook kunt zeggen een ver-
dienste van hun dat ze ons het voet-
ballen onmogelijk maakte. We kregen
ondanks slecht spel wel een aantal
kansen en gaven weinig weg, een van
deze kansen na een prima aanval
over rechts werd door Kenny inge-
schoten. Helaas werd deze voor-
sprong teniet gedaan door geklungel
van onze kant 1-1.
Na de rust bleef het een slechte wed-
strijd en kreeg Loil toch een aantal
mooie mogelijkheden. We waren dan
ook tevreden als we punt zouden
halen, tot Mark uit het niets ons naar
een 1-21 voorsprong schoot. Herko
schreeuwde nog attent zijn nu die
laatste minuten maar Jelle was waar-

schijnlijk nog met zijn gedachte bij zijn
huiswerk of de verjaardag van die
middag want hij liet de invaller van
Loil 4 die van het veld ernaast geplukt
was kinderlijkeenvoudig passeren en
voorzetten 2-2. Al met al konden we
leven met een punt maar je mag het
eigenlijk niet meer weggeven als je de
voorsprong zo in de schoot geworpen
krijgt vlak voor tijd.

01/11
Angerlo V. 2 - SDOUC 2     2-2
Het wedstrijd tegen een prima tegen-
stander die vandaag tegen ons over
twee spitsen en een middenvelder uit
de eerste selectie konden beschikken.
Deze "gastspelers" vertelde hun trainer
hadden dit seizoen alle goals
gescoord. We kwamen achter doordat
hun spits slecht ingrijpen van onze
kant fantastisch afronden. Vlak voor
rust scoorde we 1-1 door Christiaan
en we voelde ons zeker niet minder. In
de tweede helft stonden we bij een
afgeslagen corner bij de tweede paal
niet goed in de organisatie en scoor-
de hun eerder genoemde middenvel-
der 1-2 gelukkig was het de aanval
erop uit een corner door Peter alweer
2-2. Toen hun 7 minuten voor tijd met
tien man kwamen te staan leken we
nog 3 punten te kunnen verdienen
maar ons slot offensief leverde niets
op helaas. Meest opvallende man was
de scheidsrechter uit Gendt die warrig
floot en totaal niet capabel was.

Deze 9 wedstrijden, zorgen er voor,
dat we op een achtste plek staan. We
zullen dan ook nog de nodige punten
moeten halen om uit de onderste
regionen weg te blijven, maar met een
juiste inzet, passie en teamgeest zullen
we nog de nodige punten halen. We
hebben er dan ook alle vertrouwen in
en om de woorden van Jeroen te
gebruiken "het komt allemaal goed".

Tweede Elftal Angerlo Vooruit

VAN HET 2E ELFTAL

TWEEDE ELFTAL OP TOUR SEIZOEN 2009-2010
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Na 2 goede jaren met Eric-Jan
Bakker is het 3de dit seizoen gestart
met een behoorlijk gewijzigd elftal.
Door het vertrek van enkele spelers
naar Zat 6 bleef er een te kleine
selectie over voor het derde! Maar
door enkele aanmeldingen op het
laatste moment en na menige discus-
sie is door de commissie besloten om
toch door te gaan met 3 , 4 en 5.
Dit met dank aan de medewerking
van de jeugd afdeling (A) en de
enige optie die restte was een trainer
voor het 3e en 4e.
Omdat dit niet binnen Angerlo
Vooruit te vinden was heeft onderge-
tekende de draad opgepakt, om
samen met Fred Boogman en Jonny
(sixpack) van Amerongen het 3e door
de zware 4e klasse te loodsen.

Na de vele trainingen en de eerste
(en enige) oefenwedstrijd, werden we
blij verast met het keurkorps van A2.
Door spijtige omstandigheden is de
A2 opgeheven en misschien maar
goed ook. Gezien het feit dat een 6e
elftal onherroepelijk voor een speler-
stekort bij 2 en 3 had gezorgd.
Nu zijn we, zowel het 3e als ook het
2e met ruim voldoende spelers
gestart en hebben we helaas dan
weer de luxe van soms wel 22 man
voor het 3e elftal te hebben.
Dit is tot nu toe naar redelijke tevre-
denheid en positief voor de vereni-

ging opgelost, met uiteraard af en
toe een teleurgesteld gezicht op of
langs de velden.
Bijkomend voordeel is dat Willem
Lucassen als trainer meegekomen is
en de donderdag training verzorgt,
zodat de A2 spelers toch een ver-
trouwd gezicht mee hebben en niet in
het "diepe" terecht komen.  

De start begon hoopvol en ondanks
dat er niet met het complete elftal
getraind was, werd er zeker niet
kansloos verloren van het vooraf
gevreesde ’t Peeske 2.  De uitslag
was 0-2, maar dit was niet  een
weerspiegeling van gekregen kansen.
De daaropvolgende wedstrijd tegen
de mix van oud OBW 3 en ervaren
mannen van OBW 4 verloren we
kansloos, doordat onze jeugdige
overmoed en passie het moest afleg-
gen tegen de ervaring en oudewetse
klasse. (0-4)
Dit herhaalden we nogmaals tegen
het vergelijkbare Viod 3 en DCS 4,
waarbij we blijkbaar onze offday
hadden.
Na een goed gesprek en gelukkig
veel trainingen met een goede
opkomst werd tegen Erica, op een
vroege middag met wel erg veel
enthousiast Angerlo publiek, de
draad opgepakt.
In een dolle 4 minuten werd de stand
in de eerste helft van 1-0 naar 1-1

naar 1-2 naar 2-2 geschoten, onder
andere dor de mooie penalty van
Frank "Gijs" en een PRACHT goal van
Tom "Boemer"! 
De 2e helft was binnen 5 minuten
voor Angerlo Vooruit,  door weer
Tom "Boemer" en met de 3-2 zag het
er goed uit.
Na 20 minuten spelen lieten we ons,
hoe onwennig, toch verassen en
binnen 5 minuten was het 4-3.
Maar 5 minuten voor tijd glipte Tim
de 16 binnen, werd gepakt en zo
mocht "Gijs" zijn 2e binnen schieten

Helaas kreeg dit succes de week er
op geen voortzetting door een 1-6
nederlaag tegen het altijd lastige
DVC 5.
Met een vrij weekend voor de boeg,
gaan we er in november weer met
zijn allen er tegen aan en komen er
vast meer goede wedstrijden en pun-
ten.
Voor een mooi en uitgebreider ver-
slag verwijs ik iedereen door naar
angerlovooruit3.ditismijnteam.nl
waarop alles en iedereen wordt
genoemd en geroemd van het 3e
inclusief de kleurplaten met de kop-
pen.

De sportieve groeten namens team 3,
Willem, Fred, Jonny en Hans

DE START VAN 3 IN HET SEIZOEN 2009-2010

Elftalfoto van Het Broek 1949-1951
Elftalfoto van Het Broek tussen 1949-
1951. Dit elftal kon wel eens de voorlo-
per van Angerlo Vooruit kunnen zijn,
meerdere spelers kwamen ook in de
begin jaren voor het eerste elftal van
Angerlo Vooruit uit. Het tenue waarin Het
Broek speelde was precies het zelfde als
waarin Angerlo Vooruit in de eerste com-
petitie jaren speelde.

Staand v.l.n.r. Geert Smeltink, Bennie
Hendriks, Gerrit Lamers, Bernard Jansen,
Theet Lamers.
Gehurkt v.l.n.r. Jan Lamers, Harrie Groen,
Willem Berendsen, Theet Donkers, Anton
Wissink.

Met dank aan Jan Bruynderink die voor de
info zorgde.

UIT DE OUDE DOOS



FRITS VOSSEN

INT. TRANSPORTBEDRIJF
ANGERLO

TEL.: 0313 47 62 50

Bent u zuinig op uw spullen, verzeker het dan goed

vraag geheel vrijblijvend een offerte aan op onze
internet pagina, of bel even 0313-484186.

www.leenders-assurantiën.nl

Graag tot ziens bij:

Cafetaria REINDERS
Kraakselaan Doesburg

Tel. 0313 47 21 74
alle dagen geopend

Breedestraat Doesburg
Tel. 0313 47 65 48

Maandag de gehele dag gesloten

L icht-en Krachtinstallaties, Computernetwerken,

Brandbeveiliging en Telecommunicate

Voor al uw vragen en werkzaamheden op elektrotechnisc
gebied is dit uw vertrouwde adres.
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RIJKSWEG 34a, DREMPT - TEL: 0313-472933 - FAX: 0313-472005
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ELEKTROTECHNISCH BEDRIJF
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Voor reparatie van bruin- en witgoedapparaten
Bel:

Leeflang Reparatie Service

Magnolialaan 7 - 6982 DJ Doesburg
Tel: 0313-471801 - Fax: 0313-482333

Mobiel: 06-53785596

Storingen voor 10 uur gemeld, dezelfde dag huisbezoek



DE KILBGURET (25) FRED BOLLE
Hoogtepunten:
De twee promoties, waarvan de eer-
ste onder trainer Hans Zwartkruis na
het behalen van het kampioenschap
van de vierde klas en de tweede
onder de huidige trainer Pim
Scholten na het winnen van de
nacompetitie door in de finale ruim
te winnen van Concordia Wehl.
Een persoonlijk hoogtepunt heeft
Fred beleefd als vrijwilliger tijdens de
WK voor de jeugd onder de 21 in
2005, dat destijds in ons land
gehouden werd. Fred glimt helemaal
als hij verteld wat voor een geweldige
ervaring dit voor hem is geweest. Zijn
taak was official begeleider van vier
landenteams, te weten
Spanje,Honduras, Chili en Oekraïne.
Bovendien begeleidde hij scheids-
rechters. Later in het toernooi bege-
leidde hij het Nederlands elftal o.l.v.
Foppe de Haan op de Vijverberg in
Doetinchem. Voorwaar een schitte-
rende ervaring en vol trots toont Fred
foto’s van hem met spelers uit
Spanje, die nu bekend zijn uit de
Spaanse Primera Division. 

Dieptepunten: 
Natuurlijk de twee degradaties en de
competitie-indeling van het vorige
seizoen in de derde klas B, waar wij
steeds tegen onbekende en verre
tegenstanders moesten spelen in wei-
nig sfeervolle ambiance. Bij thuiswed-
strijden brachten de tegenstanders
pijnlijk weinig supporters mee,
waardoor ook op ons sportpark de
sfeer minder was in vergelijking met
de derby’s in de vierde klas van
voorafgaande jaren. Ook financieel
heeft dit een onnodige strop opgele-
verd.

Wat wil je blijven doen? 
Zoals al eerder vermeld wil Fred, na
dit jaar als leider, weer terug naar
zijn oude werkzaamheden. Het is dus

zaak dat er nu al naar goede opvol-
gers wordt uitgekeken, daar ook Wim
van Uum, die reeds was gestopt,
voor een jaar heeft "bijgetekend" en
dit alleen op aandringen van Fred.

Wat vind je van de huidige
selectie?
Het is een groep zondereen echte lei-
der. De oorzaak zit hem volgens Fred
vooral in de jeugdige leeftijd van de
groep. De as van het elftal wordt
node gemist. Als oorzaak ziet hij het
stoppen van belangrijke en ervaren
spelers vanwege leeftijd, verhuizing,
studie en meningsverschillen.
We zitten in een tussenfase en hope-
lijk is de teamopbouw over enkele
jaren weer stabieler. Nu zit er te wei-
nig overleg en voetbalslimheid in de
groep. De geslepenheid ontbreekt en
daardoor worden wedstrijden onno-
dig verloren.
Fred vindt Pim Scholten een prima
trainer en misschien is hij wel te goed
voor deze spelersgroep. Hij denkt
tactisch en technisch verder dan de
spelers aankunnen en de varianten
vinden geen voedingsbodem bij de
jonge groep.

Wat vergeten of nog toe te
voegen?
Fred vertelt, dat hij al vanaf 1990 bij
diverse verenigingen leider is geweest
door zijn samenwerking met Peter
Tillmann. Via Rheden, waar hij met
plezier werkte met allochtone jeugd-
spelers in de landelijke competitie,
naar DCS en daarna met Peter bij
GSV 38. En toen gelukkig voor ons
bij Angerlo Vooruit. 

Fred, bedankt voor dit interview.

Hans Riewald  

Even vvoorstellen: FFred BBolle, al wel
63 jaren oud, wat je hem niet geeft
en pas 39 jaar getrouwd met zijn
Johanna. Vader van twee kinderen en
wel een zoon en een dochter en
bovendien de dolle opa van vier
kleinkinderen. Woonachtig in Huissen
en nog werkend als videotheekhou-
der te Duiven.

Al acht jaar is Fred een "Heer van
Stand(en)" en PR is zijn kwaliteit.
Gekomen gelijk met trainer Hans
Zwartkruis ten tijde van Jo Tammel en
Henk Polman als bestuursleden. Na
scoutingwerk van Dick Spies en Wim
van Uum, die hij kende van hun
gezamenlijke Rheden tijd, wegge-
kaapt bij GSV 38, waar ze nu nog
pissig om zijn. Binnengehaald als
omroeper, scheidsbegeleider, het bij-
houden van de standen en wedstrijd-
coördinator. Als zodanig is Fred al
acht jaar een vaste waarde voor
Angerlo Vooruit. In die acht jaren
heeft hij trainers drie trainers meege-
maakt te weten Hans Zwartkruis
gedurende drie jaar, Maarten
Wolvetang twee jaar en nu Pim
Scholten in zijn derde jaar.
Hij is nog steeds met veel plezier bij
Angerlo Vooruit actief en is gechar-
meerd van onze vereniging door de
kleinschaligheid en de sfeer c.q.
gezelligheid.
Dit seizoen is hij, samen met Wim
van Uum, leider van ons eerste elftal
voor de periode van een jaar.
Volgend seizoen is Fred voornemens
zijn oude functies weer op zich te
nemen en nog lang aan onze vereni-
ging verbonden zijn.



INSTALLATIEBEDRIJF

Aanleg, onderhoud en reparatie
van water- en warmtetechnische installaties

en loodgieterswerk

Telefoon 0313 47 41 32, Fax 0313 47 66 37

Dorpsstraat 30
6986 AM Angerlo

DE WORSTEPINNE

keurslager

Bij ons scoort U altijd!

Ooipoortstraat 30, 6981 DV Doesburg

Telefoon: 0313 47 23 14

Fax: 0313 47 91 66

dinsdag t/m donderdag : 8.45 - 17.30 uur
vrijdag : 8.45 - 18.00 uur
zaterdag : 8.00 - 15.00 uur

Voor het hele gezin, knippen zónder afspraak

Kraakselaan 95
Telefoon 0313 47 57 38 Doesburg

KAPSALON

Meipoortstraat 42 - Doesburg

Tel.: 0313 - 484616

Accountancy
Belastingzaken

Administratieve diensten
Bedrijfseconomische- en
Automatiseringsadviezen
Startersbegeleiding

SPORTBALLENFABRIEK

Houtmolenstraat 23, 7008 AP Doetinchem
Telefoon: 0314 - 32 56 24, Fax: 0314 - 36 11 96
E-mail: kwd@kwd.nl, Website: www.kwd.nl

Uw adres voor:

• voetballen
• volleyballen
• handballen
• doelnetten, afschermnetten
• shirts, broeken, kousen
• trainingspakken
• keepershandschoenen
• doelen, kalk
• vele andere artikelen

Vraag naar onze gratis catalogus

ondernemen als sport

GIBO Accountants en Adviseurs Postbus 385,
6900 AJ Zevenaar, tel. 0316 58 16 81

■ Elke sporter heeft een doel voor ogen. Hoger, sneller of
sterker. Soms moet hij daarvoor risico’s nemen en bereid zijn
tot het uiterste te gaan. Wat dat betreft kunnen we sporten wel
vergelijken met ondernemen. Want ook ondernemers nemen
iedere dag risico’s om het maximale resultaat te behalen. Als
het kan verantwoorde risico’s en met de nodige voorzorgs-
maatregelen. En dan is het goed om te weten dat er een
accountant en adviseur is, die thuis is in de sport die onder-
nemen heet.
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KLAVERTJE 4
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Na een wel verdiende zomervakantie
gingen we het nieuwe seizoen met
hele frisse moed van start.
De coach, te weten Twan Worm, had
vlak voor het sluiten van de transfer-
markt nog een versterking/goaltjes-
dief weten te strikken en wel  Sander
Weustink, die in Angerlo beter
bekend staat als Van Loen en die
vroeger al furore maakte in de jeugd
van Angerlo.
Verder werd de selectie versterkt met
Mark Vlemingh, Pascal en Martijn
Hermans en niet te vergeten Remco
Polman als nieuwe vaste waarde.
Maar helaas zonder Jan "de aanvoer-
der" van de Berg, want die wilde
graag op het hoogtepunt stoppen en
gaat nu talenten scouten voor het
4de.

De voorbereiding was erg goed en
waar het 5de ons vorig nog jaar een
flink pak slaag gaf, was het dit jaar
andersom, door een droomdebuut
van Sander "van Loen"Weustink, die
na dik 10 jaar weer eens op het
voetbalveld stond en er binnen een
kwartier 3 in had liggen.
De tweede wedstrijd tegen het 5de
werd een gelijk spel  en wel een
bewust om het 5de  niet met een
giga dip aan het seizoen te laten
beginnen1

Viod 6 - Angerlo V. 4         3-2
De eerste tegenstander van deze
competitie was Viod 6, dat vorig jaar
in de middenmoot eindigde van de
6de klasse
Dus een mooie test voor ons.

Na een sprankelend begin gaven we
het heft uit handen en de 1-0 rust-
stand was logisch. Maar na twee
minuten in de 2de helft was het 1-1.
Helaas moesten we conditioneel
afhaken en na de 3-2 perste het
Klavertje er nog een heus slotoffen-
sief uit, maar een verdiend puntje
leverde dat niet op.

Angerlo V. 4 - GSV38 5      1-2
Er stond voor het Klavertje weer eens
een heuse derby op het programma.
Op een uitverkocht Mariëndaal
begonnen we heel goed aan de wed-
strijd en kwamen we verdiend op 1-0
En na wat mooie kansen gemist te
hebben, was dat ook de ruststand.
Na de thee was het een heel ander
verhaal! Giesbeek gooide alle
schroom van zich af en maakte vlak
voor tijd 1-2 en weer stond het
Klavertje onverdiend met lege han-
den.

RKPSC 3 - Angerlo V. 4       2-2
In een echte wedstrijd voor MANNEN
werd er met vechtlust een puntje uit
het vuur gehaald, ondanks het feit
dat  Klavertje de tweede helft met
tien man moest spelen. Hans Menke
gaf een "corrigerende"tik. Volgens de
paus mag dat wel, maar de scheids
zag dat anders
Maar na de 1-2 ruststand in ons
voordeel, was dat weer te weinig.

Pax 5 – Angerlo V. 4         10-1
Zonder 9 basisspelers gingen we
naar Hengelo om, na wat later bleek,

HET VERVOLG VAN EEN GLORIEUS SEIZOEN MET EEN DITO KAMPIOENSCHAP

Gezocht oude Voetangels voor het archief van 
Angerlo Vooruit.

Met de oude Voetangel wordt bedoeld de eerste uitgave van rond 1990 t/m de laatste uit-
gave van het seizoen 1997-1998. Het gaat om het kleine A5 formaat, dus niet de huidige
blauwe op A4 formaat. Mochten jullie er wat thuis hebben liggen en er toch niets meer
mee doen dan kunt u ze geven aan Wim van Uum.
Mochten er ook nog mensen zijn die nog in het bezit zijn van oude clubbladen genaamd de
inswinger dan houd ik mij ook aanbevolen.

GEZOCHTGEZOCHTGEZOCHTGEZOCHT

een portie smeer te krijgen.
Het enige positieve van deze wed-
strijd is dat we erg effectief met de
kansen omgingen en  1 kans 1 goal.
Een ha, ha, maar wel een met boe-
ren kiespijn.

Angerlo V. 4 - Erica 5         3-1
Met nieuwe shirts om onze schouders
en de nieuwe sponsor als supporter
gingen we, met Arjan van Someren
als gelegenheids aanvoerder met het
gesponsorde shirt van zijn baas aan,
vol goede moed een heuse interland
spelen. Met een uitblinkende scheids
werd er een hele slechte 1ste en een
hele goede 2de helft gespeeld en uit-
eindelijk werden de 3 punten behou-
den voor de kampioen van vorig
jaar!

OBW 6 - Angerlo V. 4         6-0 
Anders dan dat de uitslag doet ver-
moeden, was het een heel gelijk
opgaande wedstrijd. De 1-0,
ondanks een geheid buitenspel, maar
in uitwedstrijden vergeten ze daar wel
eens voor te fluiten,  kwam vlak voor
rust. Na rust drongen wij aan, maar
zoals zo vaak en op elk niveau geldt
dat, als je hem zelf niet maakt……
Een scherpe counter van OBW en de
2-0 en daarna was het verzet van
Klavertje gebroken.

Tot slot:
In een erg leuke competitie, waar
iedereen van elkaar kan winnen en
leuk gespeeld wordt, staat Klavertje 4
nu nog onderaan, maar wij beloven
u dat daar verandering in komt.
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Slaapspecialist Drempt
CBW Erkend

Slaapspecialist

Rijksweg 20 Doesburg-Telefoon 0313-476218
Matrassen-Lattenbodems-Spiralen-Dekbedden

1952

Ten Veen
Dick Spies
Videoland Duiven/Velp
Gerard ter Voert
Franny - Hans
Familie Nederhoff
Wim van Uum
Peter Smeets
Trudy en Ton Klaassen
Rob en Marianne Derksen
Gerard Nijland
Ludy Peters
Leo en Truus
Peter Albers
Gerard en Wilma
Rammelaartjes
Jurgen en Cindy & Jeroen en Debby
Simone, Oskar, Stan en Axel
Jan-Bert
Teun en Kleine
Duo
GSV '38 4e elftal
Geert Balduk 
Friesland Foods
Werner "Arm Omhoog"
Ton Seegers
Hans van de Spoel
Riek Tiecken-Salemink
Bennie & Jeroen Kock
Han en Joke Schel
Cor Zweers en Wim Kuster
Mustafa Arik en Robbin Thus
Paul Borchers

Henk van den Berg
Piet Albers
Angerlo Vooruit 4e elftal
Ben Berendsen
Fred Kamperman
Tonny en Anita
Henk Polman en Harold Smulders
Jan en Yolanda Roelofsen
Sterre, Syb en Sil Roording
DJ2 S
Fred Senhorst
Jan Tiecken
Wim en Thea Zwaan
Maikel van den Anker
Wim Kamphuis
Karin Heemskerk
Miljor Holding b.v.
Jos Wieggers Onderhoud en Renovatie
Jan Sweers
Erik-Jan Bakker
John Hagenouw
Appie's Place Duiven
Nico Klomp Machineverhuur
De Tuynderie
Da Vinci Code
Dolf Wieggers Giesbeek
BUD
Wim en Annemarie Timmermans
Willy Albers
3e Elftal Bakker 3 (Hans van de Berg))
Zalencentrum De Onderbouw
Robert Wonnink
Henrie Boogman
Rene Berends en Dirk Willem Tiecken
Jan Staring
Johan Peters
Michael van den Berg
Peter Arns
Aro groep (jurgen roes)
Familie Buurkes

Bennie's Barbershop
Schoonheidssalon "Clarrisse"
Frank Knüppe
Gerbert Bieleman
Guido Steintjes
Herco Engelsman
John Brouwer
Robert Teerink
Henk Kolzer
Patrick Raben
Rene Lamers
Pim Scholten
Alexander en Christian Derksen
Chris Peelen
Hans de Jager
Theo Heemskerk
Trudy Nijland
John Vedder
Mark Klomp
Roel Greutink
Peter Meurkes
Bas Sweers
C.S.V. De Beugels '96 
Frits Zwaan
Wim en Diana Kuster
Guido Eulink
Henk en Willy Sweers
Hans Steintjes
Maikel van den Anker en Geurt v/d Kuit
Henk Verheij
Richard Elissen
Fred Koeman
Jip Smeets en Pim Hermans
Jan van de Berg
Mark Vlemingh
Wim en Tineke Strabbing
Toon Albers en Toon Derksen
Jerry van de Bosch en Nico Brugman
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13-09-09
Concordia - A.V.5                4-3
De eerste wedstrijd van een nieuw sei-
zoen. De voorbereiding en oefenpar-
tijen waren vlekkeloos verlopen, dus
laat maar komen die tegenstanders!
Nou dat viel even mooi tegen, de eer-
ste lag er na 5 minuten al in en met
de rust stonden we met 3-0 achter.
Na een donderpreek van de leiders
en enige tactische omzettingen werd
het eerst nog 4-0. Daarna begon het
motortje van ons te lopen en kwamen
we toch nog op 4-3. Onder andere
door een in tikkertje van Jan H , die
na een jaar blessureleed, weer ouder-
wets verbaal en voetballend actief
aanwezig was.
Al met al duurde de wedstrijd te kort
of kwamen wij te laat op gang.

20-09-09
AVC - Angerlo V. 5             3-2
Het ging net als  de vorige week! Na
nog geen  2 minuten lag de eerster er
al weer in. Ondanks taai verzet en
veel balbezit, waarin er langdurig
werd rondgespeeld, toch weer een
ruststand van 3-0. Vervolgens een 2e
helft, waarin we twee keer scoorden
en niets meer weggaven, doch alleen
een penalty tegen kregen. Maar ook
die werd uitstekend gestopt door onze
keeper. 
Helaas  , ondanks het feit dat we om
half 12 moesten voetballen, waren we
toch weer te laat wakker.

27-09-2009
Angerlo V. 5 - Carvium       4-1
Eindelijk een tegenstander met een
iets hoger gemiddelde leeftijd, ergens

rond de 27 ½  jaar en die konden we
dus wel hebben.
Daar het doelpunten maken ook voor
ons een hele toer is, duurde het vrij
lang voor we op voorsprong kwamen,
maar een slim kop balletje van
Vincent en een samba doelpunt van
Jan H., zorgden toch voor een 2-0
ruststand. 
Na de rust op de zelfde voet verder,
dus veel balbezit en veel kansen,
maar weinig doelpunten. Toch wisten
wij nog twee keer te scoren en zij nog
één keer, dus ook de 2e helft gewon-
nen.
Conclusie: als de gemiddelde leeftijd
van de tegenstander niet meer dan
ongeveer 20 jaar met de onze scheelt
en die jongelui bereid zijn zaterdag ’s
avonds nog even flink te gaan stap-
pen, kunnen we ze nog wel hebben. 

4-10-2009
Viod- Angerlo Vooruit 5      1-3
Voor het eerst op het nieuwe complex
van deze club en alles mooi en
prachtig! Alleen wij moesten natuurlijk
op het achterste veld spelen. Daar er
geen busverbinding was, moesten we
alles lopen, dus met de warming-up
zat het deze keer wel goed.
Een tegenstander, waar niet al te veel
voetbal in zat en geen 7 of 8 sprintka-
nonnen of hardlopers in de ploeg
heeft, die kunnen we meestal wel heb-
ben.
Voor rust een veldoverwicht en een
prima doelpunt van Eric en na rust
nog een van Jan H. en Harry. Toen
iedereen even een andere kant
opkeek, wist de tegenstander ook nog
éénmaal te scoren. 

Opletten dus in het vervolg!
Aldus toch weer 3 punten mee naar
huis genomen, de swing begint er in
te komen jongens!

11-10-2009
Angerlo V. 5 - OBW            3-0
De swing zit er nog steeds in, alleen
met ongeveer 20 goede kansen zou-
den er wel wat meer doelpunten
mogen vallen. De hele wedstrijd heb-
ben we gedomineerd! Over links, over
rechts en door het midden en de ene
kans nog mooier dan de andere en
toch maar 3 doelpunten.
Ja, ja , een mens is nu eenmaal niet
snel tevreden, de nul houden en win-
nen is soms niet genoeg voor de ver-
wende toeschouwer van zowel
Angerlo 5 en ploegen zoals Ajax en
Feyenoord.

18-10-2009 
Babberich - Angerlo V. 5     0-3 
Babberich uit, altijd lastig, ook voor
het 5e . Dit jaar zat het ons weer eens
mee. Een tegenstander, zonder de
door ons gevreesde jonge honden en
met afgezwaaide 1e elftal spelers,
kunnen wij, als we het op onze heu-
pen (of andere lichaamsdelen) heb-
ben, wel de baas.
Dit jaar dus ook! En de eerste goal
was er een uit de oude doos van
Gerard te V. Dus 5 à 6 man passeren
en dan een droge knal in de hoek.
In de 2e helft was er eerst nog een
angstig moment bij ons voor het doel,
maar toen er simpel 2 en 3-0
gescoord werd, was de bui wel over
en gingen we weer naar huis met 3
punten.
12 uit 6, niet slecht toch?

HET VIJFDE ELFTAL DOOR DE OGEN VAN ARENDSOOG

Angerlo Vooruit helpt het Nationaal Fonds Kinderhulp
Als voetbalvereniging willen we behalve voetballen ook af en toe een stuk maatschappelijke verant-
woording nemen. Om die reden omarmt Angerlo Vooruit het Nationaal fonds Kinderhulp.
Wat doet het Nationaal Fonds Kinderhulp? Dit fonds steunt kinderen in de jeugdzorg, die wel een
steuntje in de rug kunnen gebruiken. Vakantie, Sinterklaas, lidmaatschap van een sportclub etc. Met
bescheiden, kindgerichte bijdragen maakt Kinderhulp dit soort zaken mogelijk en zorgt het heel tast-
baar voor een beetje geluk.
Om dit te financieren organiseert het Nationaal fonds Kinderhulp jaarlijks een collecte.
In 2010 zal deze collecte eind april plaatsvinden. Het fonds heeft het CBF keur. Dit keurmerk garan-
deert, dat uw bijdrage op de juiste plaats terecht komt.
Omdat er nog geen landelijke dekking is met collectanten, willen wij als voetbalclub een steentje bij-
dragen. Wij hebben met Kinderhulp de afspraak gemaakt, dat we gaan helpen met collecteren. Leden
van Angerlo Vooruit, die hun zelfwerkzaamheid nog niet hebben gedaan, 
worden gevraagd zich aan te melden. 
Als je dus helpt, hoef je de  vrijwilligersbijdrage van € 25,- niet te betalen.
Wat gebeurt er met het geld?
Angerlo Vooruit mag een deel van het opgehaalde geld toewijzen aan een project 
van kinderhulp, dat past binnen de primaire doelstellingen van het fonds.
Geïnteresseerd? Meld je dan aan bij de commissie Vrijwilligers. Via de mail aan
c.nederhoff@chello.nl of telefonisch op 0313-476920.
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Angerlo Vooruit F1

3 oktober 2009: Angerlo
Vooruit F1 - VVO F2
Op 3 oktober moest de F1 van
Angerlo Vooruit aantreden tegen de
F2 van VVO.
De keeperstaak moest deze keer ver-
deeld worden onder de spelers van-
wege de afwezigheid van Luc, maar
dat was geen probleem en afgespro-
ken werd dat Rick Schrader de 1e
helft zou keepen en Matthias de 2e
helft. Er was weer voldoende publiek
aanwezig om de  F1 aan te moedi-
gen. Onder de leiding van Fred (lei-
der) en Pieter (scheids) werd een zeer
goede wedstrijd gespeeld, waarbij we
zeer goed samenspeelden. Door dit
goede samenspel stonden we dan
ook met de rust al met 3-0 voor en
gingen we met een fijn gevoel de
kleedkamer in voor het bekertje

ranja. Na de rust vlogen de ballen
om de oren van de keeper van VVO
en was Sem topscorer van de wed-
strijd met wel 4 doelpunten. Hij had
op  tv de avond er voor gezien wat je
moest doen als je gescoord had en
dat werd dan ook veelvuldig na
gedaan. Met doelpunten van
Charan, Kosha, Rick S., Bas en Sem
werd de wedstrijd met 11-1 gewon-
nen. Dit natuurlijk dankzij het goede
samenspel en goede voorzetten van
alle andere spelers van de F1 van
Angerlo Vooruit.

10 oktober 2009
Concordia F2 - Angerlo V. F1
Vandaag moesten we in Wehl tegen
Concordia F2 spelen. Deze wedstrijd
werd gekenmerkt door een sterke
verdediging aan beide kanten,
waardoor we ook weinig konden sco-
ren. Toch wist Charan via een speler
van Concordia de eerste goal voor
Angerlo te maken. Voor de rust

maakte Concordia gelijk en gingen
we met een ruststand van 1-1 rich-
ting kleedkamer. Na de rust lukte het
beide ploegen niet meer om te sco-
ren, wel een paar schoten op de
paal of er net langs. Eindstand 1-1.

17 oktober 2009
Angerlo Vooruit F1 - VIOD F2
Vandaag waren we weer helemaal
compleet en de groepsfoto kon
gemaakt worden. 
Vol goede moed begonnen we aan
de wedstrijd, maar in de 3e minuut
kwam er al een goede kans van
VIOD, maar de bal kwam gelukkig
op de paal. In de 5e minuut kwam
de super corner van Charan, die de
bal via de keeper in een keer in de
goal schoot.
Daarna was er nog een kans voor
Bas maar door de sterke verdediging
van VIOD kwam hij er niet door
heen. Hierna kregen we van VIOD 2
doelpunten om de oren. Door het
slechte verdedigen van Angerlo,
waardoor Luc er helemaal alleen
voor stond,  wist VIOD hierna nog
een keer te scoren. Eindstand 1-4.

ANGERLO VOORUIT E5 COMPLEET IN HET NIEUW

Zaterdag 10 oktober 2009 is op sportpark van Angerlo Vooruit het pupillen 
team E5 compleet in het nieuw gestoken. Er werd door hoofdsponsor Optiek
Hillenaar uit Doesburg een nieuw tenue uitgereikt in de vorm van shirts en 
broeken. 
Na te zijn benaderd gaf deze sponsor opnieuw aan wat te willen doen voor de
jeugd van Angerlo.
Het resultaat mag er dan ook zijn. Een prachtig tenue geschonken door 
Hillenaar optiek. 
Hillenaar optiek is gevestigd aan de Kerkstraat te Doesburg 

Namens spelers en begeleiding van Angerlo Vooruit E5 willen we deze sponsor
hartelijk danken. 
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Angerlo Vooruit F2
3 oktober 2009
Angerlo Vooruit F2 - OBW F3
Angerlo begon goed aan de wed-
strijd, wat al snel leidde tot een goal
van Mathijs, 1-0.Het lukte OBW
maar niet om de bal weg te krijgen,
daardoor kreeg Angerlo veel kansen,
maar deze bleven onbenut. In de
tweede helft begon Angerlo goed en
al snel scoorde Milan de 2-0, na een
mooie actie van Raven. Na de 2-0
dachten de jongens van Angerlo dat
zij de overwinning al in de pocket
hadden, wat dus niet bleek te
zijn.OBW werd steeds beter en scoor-
de ook 2-1 en 2-2. De druk voerden
zij op en er werden veel mooie kan-
sen gecreëerd.Dankzij de uitstekende
keeper Rijk, bleef Angerlo overeind
staan. Na goed wakker geschud te
worden door trainer en publiek ging
Angerlo weer voetballen, wat resul-
teerde in een 3-2 van Raven en 4-2
van Milan. Dus eindstand 4-2 voor
Angerlo. Tip voor de jongens van
Angerlo: Volgende week lekker op
tijd naar bed, zodat jullie goed zijn
uitgeslapen. Veel succes met de vol-
gende wedstrijd!

10 oktober 2009
Wolfersv. - Angerlo V. F2   2-9
Eerste helft:
Rustig begin en gelijkwaardig met
veel balverlies aan beide kanten. Na
een mooie actie van Kosha viel de

eerste goal na 8 minuten. De druk
was er af en al snel valt het tweede
doelpunt door Raven met links. Door
niet opletten in de verdediging valt
de 1-2, maar 2 minuten daarna 1-3
door opnieuw spits Kosha. Verder
een goede wedstrijd met veel tegen-
stand in de eerste helft.

Tweede helft:
Angerlo begon goed (na een goed
gesprek in de pauze) aan de wed-
strijd. Verdedigend staat alles goed
op z’n plaats en geven we bijna geen
kansen meer weg.
Met nog doelpunten van Rijk en
Kosha (4) en 1 van Milan was het
eigenlijk een gelopen wedstrijd voor
Angerlo, maar we stonden toch nog
even onder druk toen de keeper van
Wolfersveen gewisseld werd. Martijn
stond even niet op te letten en daar
was het tegendoelpunt. Verder nog
een paar mooie reddingen van
Caine, die in de goal stond.

Eindconclusie: goede wedstrijd met
veel kansen voor Angerlo ,verdedi-
gend goed, middenveld goed, spitsen
uitstekend en zelfs het overspelen
ging op rolletjes.

17 oktober 2009
Angerlo V. F2-Concordia W. F3
Eerste helft:
Een rustig begin met veel balverlies
(weer) en weinig acties van beide
kanten.

Verdedigers speelden een beetje
voorin mee, maar vergaten te verde-
digen. Er werd weinig over gespeeld
en iedereen liep maar een beetje
voor zich uit te spelen .Wel een paar
kansjes onbenut gelaten. Ongeveer
5 minuten voor het einde van de
eerste helft was er een mooie kans
voor Concordia die, gelukkig voor
ons, langs de verkeerde kant van de
paal ging. 3 Minuten later kwam er
een mooi schot van Raven: 1-0 en
daar bleef het bij de eerste helft.

Tweede helft :
Na weer een goed gesprek in de
rust, stond alles weer op zijn plaats
en werd er vanaf het begin
weer goed gevoetbald. Er werd over-
gespeeld en de tegenstander werd
onder druk gehouden.
Het hele veld werd gebruikt en er
werd goed overgespeeld en na een
paar minuten was het weer raak. Een
mooie pas van Rowan naar Raven
en het was weer raak:  2-0. Vanaf
dat moment kwam de tegenstander
bijna niet meer aan bod.  Milan
maakte met  een schitterend afstand-
schot (16m)
In de kruising 3-0.  Corner voor
Angerlo: Rowan schoot de bal tegen
de keeper± 4-0. Met nog 5 minuten
te gaan maakte Raven het voor
Caine mogelijk om de 5-0 te scoren.

Conclusie :
Eerste helft weinig acties,gelijk-
waardig
Tweede helft goed spel, veel over-
zicht, samenspel uitstekend.

UIT HET JEUGDHONK
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Angerlo Vooruit F5 
on Tour
Even voorstellen: Angerlo F5 een elf-
tal dat bestaat uit jongens waarvan
het grootste deel voor het eerst op
voetbal zit. Onder de bezielende lei-
ding van Benny, Johan en Stefan
werd er na 1 training begonnen aan
het bekeravontuur. De eerste wedstrij-
den stonden in het teken van elkaar
beter leren kennen en het leren voet-
ballen in teamverband. De beker-
wedstrijden gingen daardoor helaas
verloren met 11-2 en met 7-1. Dit
kwam ook omdat er gespeeld werd
tegen jongens die al voor het tweede
jaar in de F-jes voetbalden. 
De competitie begon voortvarend, er
werd namelijk gewonnen met maar
liefst 11-0 van HC’03 F4. Voor het
eerst werd er gespeeld in een opstel-
ling zodat iedereen een beetje wist
waar en hoe ze moesten lopen. Dit

wierp direct zijn vruchten af met rede-
lijk goed combinatievoetbal. 
De tweede wedstrijd in alle vroegte
ging de F5 met 7 auto’s en 8 spelers
naar Zevenaar om daar te spelen
tegen OBW F6. De start begon stroef
maar na 10 minuten resulteerde een
combinatie van goed samenspel en
hard werken in de 1-0 voorsprong.
Deze lijn werd de rest van de wed-
strijd doorgetrokken.  Een 6-0 over-
winning was het gevolg van veel
speelvreugde, enthousiaste suppor-
ters en goed voetbal.
De derde wedstrijd moesten onze
kanjers tegen Liol F3. Dit is een twee-
de jaars  F-elftal dat goed voetbalde
en fysiek sterker was. Vooral in het
begin van de eerste helft werd er
goed verdedigd.
Helaas kon een nederlaag niet wor-
den voorkomen. Het klasse verschil
resulteerde in een 10-0 nederlaag.
In de vierde wedstrijd tegen De
Sprinkhanen wilden we de nederlaag

Angerlo Vooruit F6
Begin van het seizoen 2009-2010 is
ook het begin voor de allerjongste
om op voetbal te gaan. De jongens
van de F6 zijn allemaal rond de 6
jaar. Er zijn er al een paar die bij de
mini F'jes zaten maar voor hen is het
nu de eerste keer op het grote veld. 
Ze zijn allemaal hoog gemotiveerd
en willen allemaal doelpunten
maken, maar keepen willen ze eigen-
lijk ook allemaal. 

Pieter Bulsink en Onno 't Hart heb-
ben de eer om als begeleiders de
jongens onder controle te houden tij-
dens de wedstrijden. De meeste
tweekampen zijn met vele ouders en
ook enkele opa's en oma's omgeven,
dus het coachen komt uiteindelijk
niet alleen op de schouders van deze
2 papa's. Het betekend wel het einde
van het uitslapen op de zaterdagen.
Om kwart over 8 aanwezig is nog te
doen bij de thuiswedstrijden maar er
zijn uitwedstrijden waar het al om
half 8 verzamelen is. Maar uiteinde-

lijk hebben de kinderen zoveel plezier
dat dat het vroege opstaan weer
rechtvaardigd. 
Op dit moment zijn er 10 jongens:
Koen, Siem, Enrique, Kai, Noah, Lex,
Bram, Sammy, Luuk en recent ook
Nordin. Het voetballen gaat steeds
beter maar sommige tegenstanders
zijn toch al wat ouder zodat het soms
lijkt of de uitslagen meer met
American Football dan met voetbal te
maken hebben. Maar Pieter en Onno
zijn vol vertrouwen dat de jongens er
nog wel komen. 

Pas maar op: hier zitten de komende
sterren van de toekomst!

van de week ervoor wegpoetsen. De
wedstrijd begon sterk waarin de bal
goed werd rond gespeeld door onze
super helden. We waren fysiek net
iets sterker dan de tegenstander.
Mede daardoor werd de eindstand
bepaald op 11-0.
In wedstrijd vijf tegen Rijnland was
het samenspel tussen onze jongens
een ding dat erg positief aan het
licht kwam. Dit is mede het resultaat
van de vele trainingen die er
gevolgd zijn door onze spelers. Het
goede voetbal resulteerde dan ook
in een duidelijke 12-1 overwinning.
Al met al is Angerlo F5 een leuke
groep jongens, die goed combinatie-
voetbal probeert te laten zien en het
belangrijkste van alles het voetbal-
plezier spat er van af.                       

GA ZO DOOR KANJERS. 

De leiders,
Benny, Johan & Stefan

UIT HET JEUGDHONK
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Angerlo Vooruit C2
Toernooivoetbal aan het einde van
het seizoen blijft erg leuk. Zeker als
je zoals de C2 eind vorig seizoen op
elk toernooi een prachtige beker
wint. In het toernooi Baak/Wichmond
speelden we de finale tegen de C1
van Reunie (hoofdklasser) die we
gelijkspeelden, waarna we 13 straf-
schoppen moesten nemen en .... die
uiteindelijk net niet wisten te winnen.
Prima 2e plaats in een goed bezet
toernooi. Klasse gedaan. Ook het
toernooi in Renkum en Diepenveen
was even succesvol. Grote compli-
menten. Hieronder een foto-impres-
sie. En wie het vergeten was... de
barbeque was een leuke afsluiting
van het prima seizoen. Namens de
begeleiding Han Koks en Wim
Kamphuis jongens bedankt!!

De C2 spelers zijn: Dennis van
Asselt, Koen van den Borden, Sjors
Kamphuis, Jelle Kuster, Tim
Lammertse, Aksel Celibi, Floris
Duimayer, Jan Koks, Machiel
Hermans, Teun Maas, Ivar van Geel,
Quinten Fung a You en Ward
Eekhoudt.

Wim Kamphuis

Angerlo Vooruit D2
Vorig seizoen werden op de toernooi-
en van Rijnland, Baak-Wichmond en
Diepenveen prachtige bekers gewon-
nen met bijzonder goed voetbal. 2
keer werd de 1e prijs in de wacht
gesleept en 1 keer 2e. In Rijnland
wisten we een spannende finale met
een strafschoppenserie te winnen.
Dimitri scoorde de winnende penalty.
Geweldige prestatie na een uitste-
kend seizoen. Namens de begelei-
ding, Frits Faber, Marcel ten Have en
Wim kamphuis bedankt!

De spelers die op de foto's staan zijn:
Jorghino Bechan, Martijn Bisselink,
Brian Donderwinkel, Jurgen Faber
(Machiel Hermans verving Jurgen),
Sabri Kalati, Frits Kamphuis (aanvoer-
der), Jeroen Kets, Mitchel van Mierle,
Jasper Pastoor, Jonathan Pietersz,
Mick Schinkel, Dimitri Trentelman,
Teun van Uum en Martijn Veegers.

Wim Kamphuis

UIT HET JEUGDHONK
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GOUDEN GEDRAGSREGELS

Angerlo Vooruit hanteert een aantal "Gouden Gedragsregels" met betrekking tot het gedrag van
leden, supporters, vrijwilligers en ouders vóór, tijdens en ná de wedstrijden en trainingen.

Deze regels zijn:

1. Wees zuinig op je eigen spullen en die van een ander. Ook op eigendommen van onze vereniging en
de vereniging waar je te gast bent.

2. Meld je persoonlijk en tijdig af bij verhindering bij je leider of trainer.
3. Zorg ervoor dat je op tijd bent voor een wedstrijd of training, zoals door de leider aangegeven wordt;

vraag zo nodig je leider of medespeler om informatie.
4. Zorg ervoor dat je taalgebruik en non-verbaal gedrag geen aanleiding geven tot irritaties en commen-

taar van anderen.
5. Kom als ouder afspraken na; bijvoorbeeld het wassen van tenues of het vervoer van spelers. Als dit

niet mogelijk is door omstandigheden zorg dan zelf voor vervanging of spreek met de leider/trainer
en help een oplossing te bedenken.

6. Gedraag je sportief ten opzichte van medespelers, begeleiders, trainers, scheidsrechters, tegenspe-
lers en supporters.

7. Volg aanwijzingen van scheidsrechters, leiders en trainers op.
8. Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden: met respect
9. Supporters moedigen de spelers aan en geven geen aanwijzingen; daar zijn immers de coaches voor.

Wij gaan er vanuit dat iedereen die dit leest zich aan deze gedragsregels houdt zodat we het met ons
allen leuk hebben bij Angerlo Vooruit!! 

VISIE EN DOELSTELLINGEN JEUGD

V.V. Angerlo Vooruit is een gemoedelijke vereniging waarbinnen het voetbal en alles wat daarmee samen-
hangt een belangrijke rol speelt. Waar ieder lid, recreatief of prestatief, voldoening kan vinden. Een club
in beweging, met veel positieve inbreng en beleving van leden en ouders. Niet alleen het sportelement
heeft een prominente plaats binnen de vereniging, maar ook gezelligheid en vriendschap. Ook de wijze
waarop we met elkaar omgaan is minstens zo belangrijk. Waarden als fatsoen, respect en verantwoor-
delijkheidsgevoel staan hoog in het Angerlo vaandel.
Wij willen als vereniging dat zowel de leden zich bij ons thuis voelen als ook de partner, ouder(s)/ver-
zorger(s) van onze leden.

Bij Angerlo Vooruit geven we alle spelers een goede voetbalopleiding. De ontwikkeling van de individue-
le speler staat centraal in relatie tot zijn/haar talent en ambitie. 

In de eerste voetbaljaren (F, E en D) wordt de nadruk gelegd op de ontwikkeling van de technische
vaardigheid (door de Wiel Coerver methode), wennen aan posities, maken van acties, enthousiasme en
plezier centraal. Vanaf de C wordt meer nadruk gelegd op tactische vaardigheid, samenspel, discipline,
concentratie, eigen verantwoordelijkheid en karakter. 

Om een goed niveau in de begeleiding van de teams te behouden gaan ieder jaar enkele trainers op trai-
nerscursus bij de KNVB. Ook organiseert Angerlo Vooruit voetbalclinics van De Graafschap en Rene
Meulensteen, die volledig gebaseerd zijn op technische vaardigheid. We hebben 5-6 keer per jaar over-
leg met de trainers, onder leiding van de Technisch Coördinator. Dit Technisch Overleg streeft ernaar de
trainingen per leeftijdscategorie op elkaar af te stemmen en om tot goede indeling van de teams te
komen. 

Vanaf de tweedejaars F-jes t/m de A worden de spelers op basis van kwaliteiten en capaciteiten in de
verschillende teams ingedeeld. Per leeftijdscategorie maken we zoveel mogelijk onderscheid in eerste-
en tweedejaars spelers.

Prestatief of recreatief: Elke speler blijft altijd in beeld bij Angerlo Vooruit.
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3 P's (Plezier, Prestatie en Presentatie)

In de jeugdafdeling staan in algemene zin de 3 P's centraal; Plezier, Prestatie en Presentatie.

Hoe gaan we voor 'Plezier' zorgen?
" door een positieve en enthousiaste benadering van de begeleiding
" door te zorgen voor een goede sfeer 
" door met respect met elkaar om te gaan
" door consequent en geloofwaardig handelen van de begeleiding
" door spelenderwijs te leren; leren door te spelen
" door veel te voetballen, veel balcontacten, iedere speler een bal op de training
" door leuke activiteiten naast het voetbal te organiseren

Hoe gaan we voor 'Prestatie' zorgen?
" door een goede opleiding en begeleiding
" door goede trainingsfaciliteiten
" door kennis van de leeftijdskenmerken (erin kunnen verplaatsen)
" door kennis van de opleidingsdoelstellingen
" door kennis van de vorm waarin het voetballen wordt bijgebracht
" door goede en gerichte oefenstof passend bij de leeftijd en het niveau 
" door kennis en inzicht in voetbalsituaties bij te brengen (balbezit, balbezit tegenstander en 

omschakeling) 
" door het ontwikkelen vaardigheden (techniek en inzicht)
" door een goede sfeer
" door de teams goed in te delen

Hoe 'Presenteren' we ons bij Angerlo Vooruit (in en buiten het veld)
" door respect (spelers, begeleiders, arbiters, tegenstander etc.)
" door fatsoen
" door plezier 
" door eerlijkheid 
" door enthousiasme 
" door positief te zijn

HOE GEDRAGEN WE ONS LANGS DE LIJN?

Zoals u uit het bovenstaande heeft kunnen opmaken heeft Angerlo Vooruit 'Plezier en Prestatie' hoog in
het vaandel. Onze voetbalvereniging heeft daar 'Presentatie' aan toegevoegd. Deze drie P's zijn de
belangrijkste pijlers waarop het gedachtengoed van onze vereniging is gebaseerd. De derde pijler
'Presentatie' wil ik hiermede extra onder uw aandacht brengen. 

Bij onze vereniging zijn vele ouders van voetballende jeugdspelers actief betrokken. Ze zijn enthousiast
en volgen de verrichtingen van hun kind of kinderen op de voet. Regelmatig worden wedstrijden van onze
jeugd bezocht door ouders en moedigen zij hun kind en team daarbij aan. Het overgrote merendeel van
onze supporters kan daar goed mee omgaan. Dat waarderen wij als vereniging enorm. 

Voor enkelen gaat de emotionele betrokkenheid bij wedstrijden wel eens te ver. Aanmerkingen op de
scheidsrechter, commentaar op de leider, of het geven van aanwijzingen aan uw kind of andere mede-
spelers keuren wij af. Voor het geven van aanwijzingen zijn immers de begeleiders van het team verant-
woordelijk. Na de wedstrijd kunt u hen daarop eventueel aanspreken. Tijdens de wedstrijd werkt dit
negatief. Onze spelers gaan daar zeker niet beter door voetballen. 

Met 'Presentatie' van onze vereniging wordt zoals u begrijpt heel wat anders bedoeld. Aanmoedigingen
van supporters als bijvoorbeeld; "goed gespeeld", "prima gezien", "mooie actie", "klasse samenge-
speeld", "wat een mooie goal" of "jammer volgende keer beter" waarderen wij des te meer. Deze doen
volledig recht aan 'Presentatie' van onze supporters. Goed dat u daar rekening mee houdt.

NIEUWS
Momenteel vindt overleg plaats met trainers en voetballiefhebbers om de activiteiten rondom de voet-
baltechnische organisatie over meer Angerlo Vooruit leden te verdelen. Dit is nodig zodat de beheers-
baarheid bij deze groeiende vereniging te overzien blijft. We verwachten u deze nieuwe organisatie in de
volgende Voetangel te kunnen meedelen. 3 november en 17 november vinden daarover nog besprekin-
gen plaats om tot nadere concretisering van de invulling te komen.

Binnenkort starten we bij de A en B jeugd met het invoeren van een derde training per week. Deze trai-
ning vindt op de vrijdagavond plaats van 19.00 uur tot 20.15 uur. In deze extra training staan specifie-
ke thema's centraal en wordt wedstrijdgerichte oefenstof aangeboden. Ook voor de D en C Jeugd willen
we deze extra training introduceren.



 



JUBILARISSEN
Op de jaarvergadering van 7 september j.l.
zijn de volgende mensen gehuldigd vanwege
hun 40-jarig lidmaatschap.

1952

V.l.n.r. TTonny MMeijer, LLudy PPeters, RRené LLamers, HHenk vvan dde BBerg, GGerard tter VVoert een HHarry WWillems. 
Teun PPolman wwas hhelaas vverhinderd.

Op de jaarvergadering van 7 september j.l.
zijn de volgende mensen gehuldigd vanwege
hun 40-jarig lidmaatschap.
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(ONDER VOORBEHOUD)

BALSPONSOREN 1E ELFTAL 09/10

Programma 1e elftal Angerlo Vooruit seizoen 2008-2009 4e klasse D

Datum wedstrijd aanvang uitslag
06 sseptember OBW - AAngerlo VVooruit 14.00 uuur 3 - 00
13 sseptember Angerlo VVooruit - ''t PPeeske 14.30 uuur 0 - 44
20 sseptember Angerlo VVooruit - VVVG ''25 14.30 uuur 0 - 22
27 sseptember VV DDoetinchem - AAngerlo VVooruit 14.30 uuur 5 - 11
04 ooktober Angerlo VVooruit - RRKPSC 14.30 uuur 5 - 22
11 ooktober VVO - AAngerlo VVooruit 14.00 uuur 2 - 00
18 ooktober Angerlo VVooruit - SSV LLoil 14.30 uuur 1 - 11
25 ooktober Beker/inhaal
01 nnovember SC RRijnland - AAngerlo VVooruit 14.00 uuur 3 - 11
08 nnovember Angerlo VVooruit - SSC WWestervoort 14.30 uuur 4 - 11
15 nnovember SV KKilder - AAngerlo VVooruit 14.30 uuur 2 - 33
22 nnovember Angerlo VVooruit - SSC VVeluwezoom 14.30 uuur
29 nnovember Beker/inhaal
06 ddecember Angerlo VVooruit - OOBW 14.30 uuur
13 ddecember 't PPeeske - AAngerlo VVooruit 14.00 uuur
20 ddecember beker/inhaal
17 jjan. tt/m 77 ffebr. beker/inhaal
14 ffebruari Carnaval
21 ffebruari VVG ''25 - AAngerlo VVooruit 14.30 uuur
28 ffebruari Angerlo VVooruit - VVV DDoetinchem 14.30 uuur
07 mmaart RKPSC - AAngerlo VVooruit 14.00 uuur
14 mmaart bbeker/inhaal
21 mmaart Angerlo VVooruit - VVVO 14.30 uuur
28 mmaart SV LLoil - AAngerlo VVooruit 14.00 uuur
3 een 55 aapril Beker/inhaal ((Pasen)
11 aapril Angerlo VVooruit - SSC RRijnland 14.30 uuur
18 aapril SC WWestervoort - AAngerlo VVooruit 14.30 uuur
25 aapril Angerlo VVooruit - SSV KKilder 14.30 uuur
02 mmei SC VVeluwezoom - AAngerlo VVooruit 14.30 uuur

09 een 113 mmei eeerste rronde NNC
16 een 223 mmei ttweede rronde NNC
30 mmei ffinale NNC

13 sseptember Angerlo VVooruit - ''t PPeeske Bakkerij CCrist tten VVeen
20 sseptember Angerlo VVooruit - VVVG' 225 Rotra DDoesburg
04 ooktober Angerlo VVooruit - RRKPSC Ubbink-SSesink DDoetinchem
18 ooktober Angerlo VVooruit - SSV LLoil Café dd'n UUutkiek AAngerlo
08 nnovember Angerlo VVooruit - SSC WWestervoort Kraanmachinist een mmachineverhuur NNico KKlomp
22 nnovember Angerlo VVooruit - SSC VVeluwezoom HF SSweers AAngerlo
06 ddecember Angerlo VVooruit - OOBW Garage SSchel
28 ffebruari Angerlo VVooruit - VVV DDoetinchem Schildersbedrijf WWanrooij
21 mmaart Angerlo VVooruit - VVVO Dobrefa NNederland BBV
11 aapril Angerlo VVooruit - SSc RRijnland Hoornstra BBouw
25 aapril Angerlo VVooruit - SSV KKilder Club vvan HHonderd



NTK VOETBAL 2009
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Het basisprincipe van deze dag lag hem in de Moves & Skills zoals
René Meulensteen (assistent-trainer van Alex Fergusson) deze aanleert bij de 

selectiespelers van Manchester United. Voetballers in de leeftijdcategorie 
7 t/m 14 jaar kregen onder andere een dag lang techniektraining, wedstrijd-
vormen, een voetbal, voetbalshirt, een bronzen trofee op marmeren voet,
media & TV aandacht (Zappsport), 2 magazines van het voetbalmaandblad
ELF én een Moves & Skills diploma op eigen naam.  De landelijke winnaars
mogen zich de beste Nederlandse Techniekspelers van 2009 van hun leeftijds-
categorie noemen en werden uitgenodigd voor de finale op Papendal

Wat hebben we gedaan?
In de ochtend werden de kinderen (jongens én
meisjes) in kleine groepjes ingedeeld van
maximaal 12 personen. Onder begeleiding
(door René Meulensteen opgeleidde techniek-
trainers) gaat werd getraind op techniek en
voetbal-oefenvormen. Na een goede en

gezonde lunch gingen we in de middag verder met de toepassing van de
Moves & Skills. Dit bestond uit wedstrijdjes waarbij uitsluitend (in vooraf vast-
gestelde criteria) werd gelet op de techniek van het voetballen. 
Neville van de Berg, Tom Kobus en Teun van Uum van Angerlo Vooruit waren
de winnaars van hun leeftijdsgroep en mochten op Papendal nog eens mee-
doen in de finaleronde.
Alle deelnemers van Angerlo Vooruit. Jullie hebben allemaal een bijzondere
prestatie geleverd. Klasse gedaan!! 
Alle vrijwilligers (kantine, trainers, ouders) bijzonder bedankt voor alle mede-
werking.

Nederlandse Techniek Kampioenschappen Voetbal 2009
Op 28 oktober werd het NTK bij Angerlo Vooruit gehouden. 77 kinderen waren die dag bij onze club actief
en lieten zich van hun beste kant zien. Hieronder een kort overzicht. 
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2009 Voornaam Achternaam Funktie Telefoonnummer Emailadressen

A1 Ricardo van Uum trainer/leider 484337 rvanuum@chello.nl

A1 Sander Willems trainer/leider 473217 of 06-27109798 sander_willemss@hotmail.com

B1 Wim Kamphuis trainer/leider 473034 of 06-12999870 wim.kamphuis@planet.nl

B1 Jan van de Berg trainer/leider 475581 of 06-28251037 ariadne@nijsseagenturen.nl

B1 Guido Steintjes leider 06-41524834 j.steintjes1@upcmail.nl

B2 Adrie Boone trainer 06-40794976 a.boone@planet.nl

B2 Peter Derksen trainer 476463 p.derksen@rheden.nl

B2 Berdie Brinkman leider 475721 bbrinkman@hccnet.nl

B2 Frank Smeenk leider 479057 f.smeenk5@chello.nl

B2 Lenie Thuss administratie 471897 leniethuss1@hotmail.com

B2 Henk Kaatman scheidsrechter 475673

C1 Hans Steintjes trainer/leider 471019 hans.steintjes@planet.nl

C1 Frits Faber trainer/leider 471581 f.faber1@chello.nl

C1 Marcel ten Have trainer/leider 475958 of 06-51152921 marceltenhave@hetnet.nl

C2 Sietzo Besselink trainer/leider 842972 of 06-28063276 s.besselink4@chello.nl

C2 Jerry Manuhuwa trainer/leider 472074 j.manuhuwa@chello.nl

C3 Marius Smeets trainer/leider 473641 ebmasmeets@gmail.com

C3 Peter den Hartog trainer/leider 475698 dhpeter@hotmail.com

D1 Henk Ankersmit trainer/leider 479484 henk@ankersmit.net

D1 Colin Rijmers trainer/leider 476583 colin_23@live.nl

D1 Richard Masseling trainer/leider 437351 of 06-21800997 r.masseling@kpnplanet.nl

D1 Ronald van Eck trainer/leider 476999 ronald@fysionet.nl

D1 Jan Trentelman trainer/leider 06-18843198 j.trentelman9@chello.nl

jlm.trentelman@tele2.nl

D2 Gerard Staring trainer 475364 staring.amigem@wxs.nl

D2 Leo Roelofs leider 484282 leo.roelofs@kpnplanet.nl

D2 Jolanda Verweij leider 06-23974671 j.h.verweij@planet.nl

D2 Hubert Oude Tanke leider 475058 hubertoudetanke@web.de

D3 Henk Heil trainer/leider 474004 henk.heil@lycos.nl

D3 John Peddemors leider 475915 j.peddemors1@chello.nl

D4 Gé Brouwer leider 476847 grbrouwer@zonnet.nl

D4 Mark Kobus trainer/leider 472388 of 06-10903697 mark.kobus@norskeskog.com

D4 Michael van den Berg trainer/leider 482220 of 06-51337855 m.berg@dobrefa.nl

D4 Ron Schinkel trainer 476859 r.schinkel3@kpnplanet.nl

E1 Gerard Staring trainer 475364 staring.amigem@wxs.nl

E1 Hans Wagenveld leider 475555 j.wagenveld1@chello.nl

E1 Jan Spaan trainer ma 474378 jbspaan@hetnet.nl

E2 Monique en Remco Nuhn leider 482818 r.nuhn@hetnet.nl

E2 Herman Fasse trainer 842610 of 06-14610202 hermanjudo@hotmail.com

E3 Gerrit Witjes trainer 06-41302777 gerritwitjes@hotmail.comE3 Gerrit Witjes trainer 06-41302777 gerritwitjes@hotmail.com

E3 Alwin Kelderman trainer/leider 06-54987267 alwinkelderman@gmail.com

E3 Albert Hukuboen trainer 471555 a.hukuboen@chello.nl

E3 Beppie Witjes leider 471441 of 06-10954181 e.witjeskok@chello.nl

E4 Marcel Bruil trainer/leider 472806 info@bouwservicemarcelbruil.nl

E4 Harko Sterk trainer/leider 479246 h.sterk7@chello.nl

E4 Annet Peelen leider 474582 annet.peelen@planet.nl

E5 Helmuth Lenting trainer 655006 h.lenting6@kpnplanet.nl

E5 Guido Eulink leider 474538 g.eulink@chello.nl

E5 Jos Trentelman trainer/leider 471682

F1 Harm Roelofsen scheidsrechter 06-21852863 harm.roelofsen@rotra.nl

F1 Mark Kobus trainer 472388 of 06-10903697 mark.kobus@norskeskog.com

F1 Fred Schel trainer 472160

F2 Frans Vos leider 471701 h.vos44@chello.nl

F2 Edwin Kalkhuis leider 471697 klapwijk.kalkhuis@chello.nl

F2 Mark Kobus trainer 472388 of 06-10903697 mark.kobus@norskeskog.com

F3 Rein Baart leider 472188 e.walle@chello.nl

F3 Henk Heil trainer wo 474004 henk.heil@lycos.nl

F3 Ton Klaassen trainer wo 06-55574013 a.klaassen7@chello.nl

F4 Gaetano Petrillo leider 841269 lippetspetrillo@chello.nl

F4 Henk Heil trainer wo 474004 henk.heil@lycos.nl

F4 Ton Klaassen trainer wo 06-55574013 a.klaassen7@chello.nl

F5 Bennie van de Berg trainer/leider 475458 kbvdberg@kpnplanet.nl

F5 Johan Cave trainer/leider 473311 ingrid.hutjes@gmail.comF5 Johan Cave trainer/leider 473311 ingrid.hutjes@gmail.com

F5 Stefan Pellen leider m.sebens@chello.nl

F6 Onno t Hart leider 655406 ohart@versetdagprotection.de

F6 Pieter Bulsink leider 06-11519334 pbulsink@telfort.nl

Minies Henk Heil trainer 474004 henk.heil@lycos.nl

Keepers Frits Faber keepers 471581 f.faber1@chello.nl

Keepers Gerrit Witjes trainer 06-41302777 gerritwitjes@hotmail.com

Keepers Alwin Kelderman trainer/leider 06-54987267 alwinkelderman@gmail.com

JEUGDZAKEN

Marianne Derksen Coördinator leiders 472104 mmariannederksen@msn.com

Adrie Boone Technisch jeugdcoördinator Junioren 06-40794976 a.boone@planet.nl

Henk Heil Technisch jeugdcoördinator Pupillen 06-12994912 henk.heil@lycos.nl

Wim Kamphuis Bestuurslid Voetbalzaken 06-12999870 wim.kamphuis@planet.nl

Paul Borchers Wedstrijdcoördinator Jeugd 473778 of 06-46698458 paul_borchers@planet.nl

Chris Peelen Materialen 06-22001635 c.j.peelen@planet.nl

TRAINERS / LEIDERS JEUGD 2009-2010



ONZE SPONSOREN

1952

Reclameborden:
AA-Drink Utrecht
Aannemersbedrijf H.L. van den Boom B.V. Giesbeek
Appie’s Place Duiven
Autoschade Ap Jansen Duiven
Smeltink Bouw- en Aannemersbedrijf B.V. Angerlo
Dorpshuis “de Meent” Angerlo
Dumphuis Doetinchem B.V. Doetinchem
Gelderse Groen Recycling Westervoort B.V. Westervoort
GIBO Groep Accountants en Adviseurs Zevenaar
H.F. Sweers V.O.F. Angerlo
Hagenouw Financieel Advies Doesburg
Heineken Deventer
Hoornstra Bouw B.V. Doesburg
KWD Sport B.V. Doetinchem
Lamers Accountants en Belastingadvies Doesburg
Nico Klomp Machineverhuur Angerlo
Paul Peters Systeemplafonds V.O.F. Angerlo

Rabobank Graafschap-Midden Doetinchem
Rebo Era Makelaars Doetinchem
Roelofswaard Beletteringen Doetinchem
Rotra Forwarding B.V. Doesburg
Garage Schel B.V. Angerlo
Schildersbedrijf Naaldenberg Angerlo
Staarink Warenhuis B.V. Doesburg
Brood- en Banketbakkerij Ten Veen en Zn. Angerlo
Ter Steeg Lederwaren en Sportartikelen Doesburg
Aannemingsmaatschappij Welling Didam B.V. Didam
Zagrikon B.V. Velp
Rubberrol Arnhem B.V. Arnhem
De Tuynderie Hoveniersbedrijf Giesbeek
Party centrum Olde Beth Wehl
Van Aken Telecom Zevenaar
Wonder Sport Nederland Den Haag

Hoofdsponsor: Hoornstra Bouw B.V.

Sponsor jeugdtoernooien: Hoornstra Bouw B.V.

Kledingsponsoren: 
1e elftal- Hoornstra Bouw B.V. 

Schoonmaakbedrijf CCS Nederland Nijmegen
2e elftal- Garage Schel B.V.

Schoonmaakbedrijf CCS Nederland Nijmegen
3e elftal- Brood- en Banketbakkerij Ten Veen en Zn. 
4e elftal- Akertech, adviesbureau voor Ruimtelijke

Ontwikkeling (tenue sponsor), Huls Profile
Tyrecenter (sporttassen)

5e elftal- Hoornstra Bouw B.V. 
6e elftal- Autoschade Ap Jansen

Futsal:
1e team- Café D’n Uutkiek
2e team
3e team Drukkerij Haver v.o.f.

A1- Astrid's Aerobic & Fitness Studio (tenue en trainingspak-
ken)

B1- Garage Schel B.V.
Reinbouw Dieren (trainingspakken)

B2- VOF GGA Witjes - Motorschip Odonata (voorheen ms
Beppie) (tenue)

C1- BHS (Arthur Balduk)
C2- Hillenaar Optiek (trainingspakken)

BAS Electronic Components (tenue)
C3-

D1- Bouwservice Marcel Bruil 
Security Monitoring Centre (trainingspakken)

D2- Bouwservice Marcel Bruil
D3- Appie’s Place

SMC Security Monitoring Centre (trainingspakken)
D4 VOF GGA Witjes - Motorschip Odonata (voor-

heen ms Beppie)

E1- Hillenaar Optiek (tenue)
Bouwservice Marcel Bruil (trainingspakken)

E2- Appie’s Place
E3- VOF GGA Witjes - Motorschip Odonata (voor-

heen ms Beppie) (tenue)
Bouwservice Marcel Bruil (trainingspakken)

E4- Hillenaar Optiek
E5 Hillenaar Optiek

F1- Daily Fresh Logistics (tenue)
Heinen & Gielink Makelaardij (trainingspakken)

F2- Bouwservice Marcel Bruil
F3- Smeltink Bouw- en Aannemersbedrijf B.V. (tenue)
F4- Motorschip Beppie
F5- Taxi Centrale Doesburg

Oldenboom Houthandel
Gielink Assurantien

F6-
Mini F-jes-  Sweers/Reform Gereedschapstaal

L E D E N A D M I N I S T R A T I E

Voor informatie betreffende de ledenadministratie en contributie kan men contact opnemen met:
Harrie Kempers

Telefoon: 0313 476698 of
E-mail: ledenadministratie@angerlovooruit.nl



 
Bestratings- en Hoveniersbedrijf 

De Tuynderie 
Tuinontwerp – Aanleg -  Onderhoud 

Bestrating - Sierbestrating 
Henk Wissink tel. 06-51 33 36 03 

 

WAAR ANDERS!

. . VIDEOLAND . .

Duiven: Rijksweg 45 - 6921 AC - Tel.: 0316 265221

Velp: Hoofdstraat 168 - 6881 TL - Tel.: 026 3642066

7 dagen per week geopend van 13.00 tot 21.00 uur

Tevens verhuurautomaat: BP Het Ambacht in Westervoort

•  De nieuwste films in enorme aantallen
•  DVD verkoop
•  Video- en DVD spelers
•  Video camera’s
•  Grootbeeld projectoren
•  Karaoke geluidsapparatuur

Krasloten - Tabak - IJs - Snoep

NU: 24 uur per dag .......

De nieuwste films huren en inleveren

met onze verhuurautomaten.

“Videoland: 24 uur per dag geopend”

• Bruiloften, jubilea, bedrijfs- en product promotie etc.

• Concertregistratie (meerdere camera’s met regie mogelijk)

• Registratie op Digital-S (Indien gewenst: Betacam SP of Digital Betacam)

• 3-Machine montage op uitzendnorm, dus generatieverlies vrij

• Vrijwel alle beeldeffecten mogelijk

• Normvertalen van alle videosystemen (Pal, NTSC, SECAM)

• Overzetten van video, smalfilm, dubbel-8, super-8 en dia’s

• Aflevering op SHG VHS tape (incl. videobox) of DVD video

Een
belangrijke gebeurtenis of

evenement verdient het om vastge-
legd te worden op video of DVD, zodat u

ook na jaren nog steeds dit prachtige moment
opnieuw kunt beleven. En als u wilt dat dit op een

professionele manier gebeurt, dan kunt u bij ons
terecht. Wij maken gebruik van professionele digita-
le apparatuur, zodat er een hele goede kwaliteit
overblijft. Wij vinden het belangrijk dat u van tevo-
ren kunt zien hoe wij werken. Daarom nodigen

wij u graag vrijblijvend uit om een kijkje te
komen nemen in onze studio, waarbij

wij u uitgebreid de mogelijkhe-
den laten zien.

Dorpsstraat 59
6986 AK Angerlo

Telefoon 0313-472317
Telefax 0313-482540

Email: b.lebbink@hetnet.nl

VIDEOPRODUKTIES ANGERLOVIDEOPRODUKTIES ANGERLO
Ben Lebbink

Dorpsstraat 59 - 6986 AK Angerlo - Telefoon 0313-472317 - Fax 0313-482540 - E-mail: b.lebbink@hetnet.nl

DIGITALS



WIE KAN IK BENADEREN?

Bestuur
Voorzitter Michael v.d. Berg 0313 - 48 22 20

Secretaris Ton Klaassen 0313 - 47 19 66

Penningmeester Frank Knuppe 0313 - 47 35 57

Vrijwilligerszaken Kees Nederhoff 0313 - 47 69 20

Voetbalzaken Rinus Beerntsen 0314 - 36 13 45
(recreatief)

Voetbalzaken Wim Kamphuis 0313 - 47 30 34
(prestatief)

PR en sponsoring Gerbert Bieleman 0313 - 47 62 13

Ondersteunende commissie
Harrie Kempers 0313 - 47 66 98 Coördinator en Leden- en 

Contributie administratie
Sponsorbelangen
Gerbert Bieleman Coördinator
John Hagenouw 0313 - 47 46 44
Paul Kölzer
Richard Pelgrim

Accommodatiecommissie
Hans de Jager 0313 - 42 06 47 Coördinator
Rinus Beerntsen 0314 - 36 13 45 Onderhoud
Frans Witjes Onderhoud
Sophia Jochemsen 06 - 301 278 07 Schoonmaak
Chris Peelen 0313 - 47 63 81 Materiaal inkoop/beheer

Kantinecommissie
Thea Koeman 0313 - 47 60 95 Coördinator
Wim Zwaan 0313 - 47 22 33
Sophia Jochemsen 06 - 570 434 89

Activiteiten commissie
Kees Nederhoff Coördinator

Senioren
Wim Timmermans 0313 - 47 40 76
René Lamers 0313 - 47 18 54
Wim Zwaan 0313 - 47 22 33
Piet Albers 0313 - 47 44 81
Mark Vlemingh 06 - 519 602 41

Jeugd
Veronica Tammel 0313 - 47 34 12
Hanneke Nederhoff 0313 - 47 69 20
Marianne Derksen 0313 - 47 21 04
Carine Staring 0313 - 47 60 94

Technisch overleg
Adrie Boone Jeugd / Senioren
trainers

Selectie Elftallen Commissie
Jan Staring 0313 - 47 60 94 Coördinator
Hans Steintjes 0313 - 47 10 19
Peter Smeets

Recreatie Elftallen Commissie & Zaalvoetbal
Hans v/d Berg 0313 - 47 61 06 Coördinator
Ge Brouwer 0313 - 47 68 47 Zaalvoetbal

Medische verzorging
René Lamers 0313 - 47 18 54 Aanspreekpunt masseurs 

Ondersteuning
Ben de Ridder Breedestraat 33 Fysiotherapeut

Jeugdveldvoetbalcommissie
Marianne Derksen 0313 - 47 21 04 Coördinator
Adrie Boone 06 - 407 949 76 Ondersteunend coördinator
jeugd
Paul Borchers 0313 - 47 37 78 Wedstijdsecretariaat
John Hagenouw 0313 - 47 46 44 Externe toernooien 

PR-zaken
Fred Bolle 06 - 533 032 25
Wim van Uum 0313 - 47 52 17

Redactie Voetangel
Hans Riewald Coördinator
Akkerweg 18 0313 - 47 49 79
6986 BW Angerlo

Wim van Uum
Pr. Margrietlaan 21 0313 - 47 52 17
6986 AP Angerlo

Jan Tammel
Akkerweg 11 0313 - 47 34 12
6986 BW Angerlo

Fotografie: Wim van Uum
Lay-out: Jan Tammel
Drukwerk: Drukkerij Leeflang te Arnhem
Bezorging: Kees Nederhoff 

Het Kruisveld 9, Angerlo
0313 - 47 69 20

Inleveradres kopij: Akkerweg 18 te Angerlo
j.riewald1@kpnplanet.nl
of in bus in de kantine

Verschijning: circa 5 maal per jaar
Oplage: 500 exemplaren

Beheer Website
Carlo Tiecken carlotiecken@hotmail.com
Robert Wonnink

Wim van Uum Fotografie
0313 - 47 52 17

v.v. Angerlo Vooruit, Sportpark Mariëndaal
Mariëndaalseweg 15a, 6986 AC Angerlo

Telefoon 0313 - 484201 (kantine)
Bestuurskamer/Jeugdhonk en afgelastingen:

0313 - 473026,
teletekst (Ned. 1, 2 en 3) pag. 603,

via www.angerlovooruit.nl of www.knvb.nl

Homepage Angerlo Vooruit:
http://www.angerlovooruit.nl

C O L O F O N






