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Zo aan het einde van de winterstop een nieuwe Voetangel met hoogtepunten van de feest-
maand december, de nieuwjaarsreceptie met een hoofdrol voor de club van honderd. De
redactie is verheugd over de verslagen en belevenissen van het zaterdag elftal en alle zondag
seniorenelftallen, onze zaalvoetbalelftallen en ook van de E jeugdteams en het kampioensteam
van de F2. De redactie bedankt wederom de leiders voor hun medewerking. Hierbij nodig ik de
D elftallen uit het goede voorbeeld te volgen en voor de volgende uitgave teksten en foto’s te
verzamelen.
Natuurlijk weer een kilbgerut, maar nu in een iets andere vorm, met Pim Scholten aan het
woord. In deze eerste uitgave van jaargang 12 wordt u door het bestuur geïnformeerd over
de nieuwe trainerstaf. Inmiddels nieuwsgierig?

Veel leesplezier met deze Voetangel!!
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Op 3 januari was de nieuwjaarsreceptie de start van een nieuw voetbalkalenderjaar.
De receptie was druk bezocht en de stemming was prima. Hoewel er tot nu toe slechts een
handvol wedstrijden is gespeeld, is er achter de schermen al volop gewerkt aan het seizoen
2010-2011.
Het bestuur heeft het genoegen de nieuwe trainers van het eerste en tweede elftal aan u
voor te stellen

Als eerste de nieuwe hoofdtrainer van ons eerste elftal.

Zijn naam is John Farkas, 45 jaar oud en woonachtig in Rheden.
Hij is in het bezit van het diploma TCII en Technisch jeugdcoördinator en heeft zelf actief
gevoetbald bij Rheden, Worth Rheden en ESCA.
Een enkelblessure en een operatie waren de reden dat hij op 27-jarige leeftijd moest stoppen.
In het dagelijks leven is John adviseur bedrijfvoering en control bij het Wellantcollege in
Houten.
Dit is een onderwijsinstelling voor VMBO en MBO, die met name opleidt in de groene sector.
(bloem/plant/milieu/veehouderij/dierhouderij)

Als trainer is hij vier jaar werkzaam geweest bij DVV 2, waarvan een half jaar als hoofdtrai-
ner. Verder was hij twee jaar trainer bij Loo 1 en twee jaar bij Groessen 1.
Momenteel zit hij alweer ruim 10 jaar bij Rheden. Daar heeft hij de A1 gedurende drie jaar
getraind en momenteel traint hij voor het derde seizoen Rheden 2.
Ook heeft hij vier jaar als Team Manager bij het eerste elftal van Rheden gefunctioneerd. In
deze rol heeft John intensief samengewerkt met Eric Speelziek en Johan de Kock.
Naast zijn huidig trainerschap is hij ook eindverantwoordelijke voor het technisch beleid van
1e tot F5 van de vereniging Rheden en maakt hij deel uit van het bestuur als bestuurslid
technische zaken. Hij zit periodiek het trainersoverleg voor en verder heeft hij maandelijks
overleg met de trainers van de lagere seniorenelftallen.
Samen met hoofdtrainer Ron Olijslager ondersteunt hij nu de trainers binnen de Rhedense
jeugd, waarbij Ron alle selectie trainers ondersteunt en John alle niet-selectie trainers.
In deze rol organiseer hij ook clinics en vriendjesdagen.
Elders in de Voetangel treft u een uitgebreid interview aan met John, overgenomen uit de
Gelderlander.

VAN DE BESTUURSTAFEL
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De nieuwe trainer voor ons tweede elftal is Roland Barink 43 jaar oud en afkomstig uit
Brummen. Roland is sinds 2004 in het bezit van TC 3 senioren.
Als actief voetballer is hij zeventien jaar speler geweest van de selectie van het eerste en
tweede elftal. Na het behalen van zijn trainersdiploma is Roland vijf jaar trainer geweest van
het tweede elftal van Brummen en heeft hij in 2008 als vervanger van de op non actief
gestelde hoofdtrainer een half seizoen het eerste elftal van Brummen getraind en gecoacht.
Dit lopende seizoen is hij trainer van de C1 elftal van Apeldoornse Boys dat in de eerste klas
voetbalt.

Het bestuur spreekt de verwachting uit in deze twee trainers waardige opvolgers voor Pim
Scholten en Herko Engelsman te hebben aangetrokken. Inmiddels is ook bekend dat Pim
Scholten Angerlo Vooruit met ingang van het nieuwe seizoen verruilt voor DCS. We wensen
Pim heel veel succes met zijn nieuwe uitdaging.

Het heeft niet in de kranten gestaan, maar Thea Koeman zal aan het einde van dit seizoen na
vele jaren haar functie als coördinator van de kantine neerleggen. Wij respecteren haar
besluit. Het bestuur gaat zijn uiterste best doen de kantinebezetting op orde te krijgen en te
houden.

Op korte termijn zal de competitie van de diverse elftallen weer in volle hevigheid losbarsten.
De lange pauze heeft iedereen weer voetbalhongerig gemaakt. Hopelijk zal dit leiden tot
sportieve successen.

Wij wensen iedereen veel leesplezier met deze nieuwe Voetangel. Het blad ziet er gelikt uit.
Complimenten aan de redactie!

Namens het bestuur.

Kees Nederhoff

De Voetangel jrg. 12-nr. 1-20104

VAN DE BESTUURSTAFEL

Voor het allerlaatste nieuws!

Bezoek onze website:

www.angerlovooruit.nl
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Kees memoreerde aan de hand van
artikelen van de diverse Voetangels
wat 2009 ons gebracht heeft.
Hij noemde in willekeurige volgorde:
Het kampioenschap van het 4e elftal,
hetgeen een geweldige prestatie was
gevierd met een geweldig feest.
De scheidsrechterscursus voor junio-
ren, waardoor 16 jeugdleden zijn
opgeleid tot pupillenscheidsrechter.
Milan Smulders die 66 loten voor de
grote clubactie verkocht heeft, wat
een geweldige prestatie genoemd
mag worden.
Ton Klaassen als Paashaas, waar vind
je zo’n bestuurslid.
De B1 wint een toernooi in
Noordwolde tijdens een geweldig
weekend, dat Kees in zijn geheel
heeft meegemaakt. Heel gezellig en
zeer goed voetbal.
De jammerlijke degradatie van het
1e elftal. Gelukkig draait het 1e elftal
de laatste wedstrijden voor de winter-
stop weer goed en gaan ze dit sei-
zoen zeker op een mooie plaats ein-
digen

Eind 2009 is Angerlo Vooruit volgens
Kees een financieel gezonde sterke
vereniging. We kunnen tevreden
terugkijken. Maar dat doen we maar
heel even, want we kijken vooral
vooruit.

Wat staat ons in 2010 te wachten?
Het afscheid van Pim Scholten. Hij
heeft 3 jaar met zijn hele ziel en
zaligheid bij ons gewerkt. Over de
afgelopen 3 jaar heeft hij, wat Kees
betreft, een dikke 9 gemiddeld
gehaald. We zullen hem missen. Hij
wenst Pim heel veel succes in de toe-
komst. In de loop van januari zal er
meer duidelijkheid over opvolging
komen.

De gesprekken met Gemeente
Zevenaar over de privatisering van
het sportcomplex zullen een vervolg
krijgen. Het is een lastig probleem,
omdat er 3 partijen bij betrokken zijn,
n.l. onze vereniging, de gemeente
Zevenaar en ook Bingerden. Bij de
andere Zevenaarse verenigingen is
de privatisering al voor een groot
deel afgerond, maar daar waren het

gesprekken tussen 2 partijen, n.l. de
gemeente en de club.

De sponsorcommissie op sterkte
brengen heeft hoge prioriteit. De
commissie heeft een aantal nieuwe
mensen nodig met nieuwe ideeën.
De sponsorinkomsten zijn zeer
belangrijk voor Angerlo Vooruit. Kees
vraagt iedereen er eens over na te
denken, wie hiervoor ingezet kunnen
worden.

Het komend jaar zullen er 1 tot 5
teams kampioen worden. Althans vol-
gens de uitkomst van de poll op de
website. De website die overigens
geheel is vernieuwd. Hiervoor geeft
Kees complimenten aan de commis-
sie Website.

Het bestuur streeft ernaar de organi-
satie van de vereniging in 2010 ver-
der te verbeteren.

Jubilarissen
Tijdens de afgelopen ledenvergade-
ring is een aantal leden gehuldigd
i.v.m. het 40 jarig lidmaatschap van
Angerlo Vooruit. Door omstandighe-
den zijn toen Teun Polman en Toon
Albers, die ook nu niet aanwezig is,
niet in het zonnetje gezet. Namens
het bestuur speldt Ton Klaassen Teun
Polman de erespeld op, die hoort bij
het 40 jarig lidmaatschap. Kees feli-
citeert hem van harte met het jubi-
leum!

De Club van 100
De Club van 100 is niet meer weg te
denken bij onze vereniging. Zij heb-
ben al veel bereikt in materieel
opzicht, maar ze worden volgens
Kees ook zeker gewaardeerd om hun
bijdrage aan de gezelligheid.
Ook dit jaar weer. Vervolgens geeft
hij het woord aan Peter Smeets.

Peter Smeets, die namens de Club
van 100 het woord voert, kijkt terug
op de bereikte successen in de afge-
lopen jaren. Tijdens zijn speech ont-
vangt Peter een SMS-je. Alweer een
aanmelding van de club van 100.
Het Hof van Giesbeek meldt zich
aan.

Peter biedt vervolgens aan:
Fraaie poloshirts voor de kantineme-
dewerkers, Oefenpoppen om vrije
trappen te oefenen, compleet met
foto-gezichten van een aantal men-
sen uit onze vereniging en tot slot
een electrisch verstelbare massageta-
fel compleet met 3 elektromotoren
om de ideale stand te verkrijgen.

Kees besluit zijn toespraak met de
aankondiging van het traditionele
uurtje “gratis drinken” en wenst ieder-
een nog een fijne middag.

Namens het bestuur heette Kees Nederhoff iedereen van harte welkom op
deze traditionele nieuwjaarsreceptie.
De nieuwjaarsreceptie was wederom georganiseerd aansluitend aan het
snerttoernooi. Het snerttoernooi is al 15 á 20 jaar een groot succes. Ook
vandaag is alles perfect verlopen, waarvoor dank aan de organisatoren.
Verder heette Kees de Vrienden van Angerlo Vooruit, de Club van 100, van
harte welkom. Vervolgens wenste hij iedereen een gezond, gelukkig en
sportief 2010 toe.

Meer foto’s op de website:
www.angerlovooruit.nl
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WEL EN WEE 1E ELFTAL

Prachtige overwinning
eerste elftal bij Kilder
Het eerste elftal heeft een prachtige
overwinning behaald op het elftal
van Kilder, dat thuis nog zonder
nederlaag was. Vanuit een gesloten
defensie en messcherpe counters
trachtte de ploeg van trainer Pim
Scholten Kilder te verrassen. Dit lukte
wonderwel uitstekend, want na twin-
tig minuten stond het reeds 0-2 door
twee doelpunten van Robbin Thuss.
Vlak voor rust werd het toch 1-2,
toen de achterhoede stond te slapen.
Na de thee zette Kilder aan en pro-
beerde via opportunistisch voetbal de
Angerlo achterhoede onder druk te
zetten. Dit ging echter met weinig
overleg en via de counter waren de
beste kansen voor het eerste elftal.
Jammer dat de voorhoede hier slecht
mee omging. Als je dan zelf de kan-
sen niet weet te benutten, doet de
tegenstander dit meestal wel. Zo ook
in deze wedstrijd en zo kon het zo
maar gebeuren, dat het ineens 2-2
stond. Maar Angerlo Vooruit heeft

Robbin Thuss. Met een vrije trap van
zeker dertig meter schoot hij hard
over de weifelende keeper in het
doel, 2-3. 
Een mooie en zeer belangrijke over-
winning en we zijn eindelijk van de
onderste plaats verlost.

Eerste elftal wint in 
   slotfase van koploper
SC  Veluwezoom 3-2
Het eerste elftal heeft een knappe
prestatie geleverd door koploper SC
Veluwezoom met lege handen naar
huis terug te sturen. 
Na vijf minuten moest de keeper van
de gasten al handelend optreden bij
een schot van Nico Brugman. Een
minuut later was het aan de andere
kant wel raak. Bij een uitval nam
Veluwezoomspits Mark Gerritsen de

Angerlo Vooruit - SC Veluwezoom (3-2)
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Na de pauze met een donderspeech
van trainer Pim Scholten, ging het
eerste elftal verwoed op jacht naar
een doelpunt. In de 48e minuut kon
de Veluwezoomkeeper Jos Wenders
de bal maar net over de lat tikken na
een venijnig afstandsschot van Peter
Albers. In de 66e minuut sloeg het
noodlot toe. Ineens dook er een
Veluwezoomspeler voor het doel van
Dirk-Willem Tiecken op. Dirk dook
naar de bal en de tegenstander viel
over Dirk. Het resultaat was een straf-
schop tegen en Dirk-Willem kon met
een rode kaart direct vertrekken. 
De jonge verdediger Mark
Schlaghecke trok de handschoenen
aan, maar hij kon de strafschop
helaas niet stoppen 1-2. Met tien
tegen tien ging het eerste hierna ver-
woed op jacht naar de gelijkmaker.
Nadat Mark Haver eerste nog uit een

corner de bal tegen de lat gekopt
had, viel dan in de 79e minuut de
verdiende gelijkmaker toch nog. Peter
Albers schoot een vrije trap tegen de
paal, in de rebound kon Christiaan
van der Meulen raak schieten 2-2.
De spelers van trainer Pim Scholten,
die aan de zijlijn hartstochtelijk
coachte, roken hun kans en gingen
op jacht naar de overwinning. Het
derde doelpunt viel in de 88e
minuut. Robbin Thuss ging er op links
vandoor en de afgemeten voorzet,
die hij gaf op Mark Haver, werd door
Mark ineens op de schoen genomen
en verdween onhoudbaar in de krui-
sing 3-2. Een verdiende overwinning
in een, ondanks de twee rode kaar-
ten, uiterst sportieve wedstrijd.

bal in een keer op de slof en deze
verdween onhoudbaar voor Dirk-
Willem Tiecken in de kruising, 0-1. 
In de vijfentwintigste minuut werd
Peter Albers van achteren omver
geduwd en de scheidsrechter gaf
direct rood aan de dader Jeffreij
Onstein, zodat Veluwezoom met tien
man verder moest. De vrije trap die
hierop volgde, werd door Robbin
Thuss hard op het doel geschoten.
De keeper kon de bal niet vasthou-
den en Mark Haver was er als de
kippen bij om de bal het laatste tikje
te geven, 1-1. 
Angerlo kreeg hierna enkele goede
mogelijkheden om op voorsprong te
komen, maar de scherpte voor het
doel van de tegenstander van vooral
spits René Berends, was er de oor-
zaak van dat het tot de rust bij 1-1
bleef. 

Eerste elftal neemt revanche op OBW (na 3-0 nederlaag in eerste wedstrijd)

kig bij René Berends tegen de hand.
De scheidsrechter wees gedecideerd
naar de stip. Harold Stokman, de
oudste spelers van OBW, liet zich dit
buitenkansje niet ontnemen en
schoot de bal beheerst binnen. De
scheidsrechter liet hierna wel erg lang
naspelen, maar gescoord werd er
niet meer. Een belangrijke overwin-
ning, alleen hadden we al lang
afstand moeten nemen, zodoende
werd het nog onnodig spannend.

Met een mooie overwinning nam het
eerste elftal revanche op OBW. Pim
Scholten had zijn spelers erop gewe-
zen, dat men geconcentreerd aan de
wedstrijd moest beginnen. Dat de
spelers dit goed ik hun oren
geknoopt hadden, bleek al na vijf
minuten, Peter Albers gaf een afge-
meten dieptepass op Robin Thuss,
deze gaf een voorzet en René
Berends scoorde 1-0. Hierna ging de
strijd gelijk op, maar  kansen voor
beide doelen waren schaars, zodat

de rust met een 1-0 stand aanbrak.
Na de pauze was het eerste elftal
beter, maar ging slecht met de kan-
sen om. Zo miste Mark Haver voor
open doel en kopte René Berends op
de lat. De toeschouwers moesten tot
de 85e minuut wachten , alvorens de
2-0 op het scorebord gezet kon wor-
den. Een mooie pass van Nico
Brugman op Robin Thuss werd door
de laatste beheerst langs de keeper
geschoten. In blessuretijd kreeg OBW
een corner en de bal kwam ongeluk-

Angerlo Vooruit verliest onnodig van 't Peeske

Angerlo in de resterende tijd de
bakens nog te verzetten en Simon
Rasing maakte er in de 87e minuut
nog 2-1 van. In blessuretijd ging
Robbin Thuss erop links vandoor.
Binnen de zestien gekomen, in een
voor hem ideale positie, had hij een
verwoestend schot in gedachte, maar
het werd uiteindelijk slechts een rol-
lertjeen dus bleef het bij 2-1 voor 't
Peeske. Jammer, de nederlaag was
niet nodig geweest, maar er waren
een paar spelers, die niet in de wed-
strijd zaten. Zodoende kon er niet
gebracht worden, wat de laatste vier
wedstrijden wel lukte.  

Angerlo Vooruit heeft onnodig met 
2-1 van 't Peeske verloren. In een van
beide kanten slechte wedstrijd op een
dito slecht veld, is het eerste elftal er
niet in geslaagd, om de goede resul-
taten van de laatste weken een ver-
volg te geven. Angerlo Vooruit begon
slecht aan de wedstrijd. Dit resulteer-
de binnen een kwartier in drie hon-
derd procent kansen voor 't Peeske.
Angerlo kreeg voor de pauze welge-
teld tien corners, maar men wist hier
niet van te profiteren. 't Peeske was
met snelle counters  gevaarlijk, maar
Micha kon een paar keer goed red-
ding brengen. Vlak voor rust kreeg
René Berends een goede mogelijk-
heid, maar alleen voor de keeper

gekomen faalde hij. Na de pauze
was 't Peeske beter en Angerlo
Vooruit kon de bal niet lang in de
ploeg houden. Een uitstekende voor-
zet van Robbin Thuss kon door René
Berends van dicht bij niet achter de
keeper gekopt worden. Langzaam
werd er op de bank al met een
gelijkspel rekening gehouden, tot de
nummer tien van 't Peeske Edwin
Zeers vanaf de zestien een vanaf de
bank ongevaarlijk schot afvuurde. De
bal stuiterde echter voor Micha op en
verdween over z'n handen in het
doel, 1-0. 't Peeske rook de winst en
ging op jacht naar het tweede doel-
punt, dat in de 85e minuut uit een
corner viel, 2-0 Hierna probeerde
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VAN HET 2e ELFTAL

HC 03 2 - Angerlo Vooruit 2    0-0

zen waardoor hij iedere wedstrijd wel
een aantal keren in scoringspositie
komt. Christiaan wist hem, ondanks
een voor hem onwennige positie,
goed te bespelen. De harde wind
stond dwars over het veld waardoor
goed voetbal lastig was. Over en
weer waren en wel een aantal moge-
lijkheden. Vooral HC 03 kreeg een
aantal kansen maar onze keeper
Mischa liet zien dat hij zich dit sei-
zoen prima heeft ontwikkeld. Met een
puntendeling konden beide elftallen
vrede hebben.

Vandaag de derby tegen buurman
HC 03. Een ervaren ploeg met veel
oud eerste elftal spelers die al lang
met elkaar samen spelen. Vooral hun
voorhoede doet het prima, de teller
staat na 10 duels al op 33 doelpun-
ten. Gelukkig beschikken we over

een trainer die als verdediger zijn
mannetje stond zodat hij onze achter-
hoede van de nodige adviezen kan
voorzien. Een geluk was dat hun
beste aanvaller als middenvelder
speelde. Deze speler, Frank Tieben,
weet echter altijd goed positie te kie-

De Bataven 3 – Angerlo Vooruit 2    3-0

We moesten al vroeg uit de veren
voor de lastige uitwedstrijd op kunst-
gras tegen De Bataven.
Thuis spelende clubs zijn toch
behoorlijk in het voordeel omdat ze
iedere twee weken op deze onder-
grond spelen. We hebben de erva-
ring dat het ongeveer een half uur
duurt om te wennen aan kunstgras.
Zo ook vandaag. De kunst is dan om
deze fase ongeschonden door te
komen om vervolgens later in de
wedstrijd toe te slaan. De Bataven
scoorde echter halverwege de eerste
helft uit een vrije trap waarbij onze

achterhoede wel erg veel ruimte ach-
ter zich liet. Twan was na een aantal
weken afwezigheid door de ziekte
van Pfeifer weer van de partij. Hij liet
zien het spelletje nog niet verleerd te
zijn, de conditie was echter nog niet
wat die zijn moest. In de rust werden
de puntjes op de i gezet. Het mocht
niet baten. Na rust scoorde De
Bataven nog twee keer. Jeroen werd
na de wedstrijd door een collega
getrakteerd op warme hapjes zodat
voor hem de dag toch nog geslaagd
was!!

Angerlo V 2 – Trias 2
0-2

Trias is één van de topploegen in
deze klasse. Ze beschikken over twee
balvaste spitsen en hebben daarnaast
een aantal technische spelers op het
middenveld die lastig te bespelen
zijn. De eerste helft werden we dan
ook met de rug tegen de muur
gedrukt zonder dat dit echt uitge-
speelde kansen opleverde. Aangezien
we veel moeite hebben om het net
van de tegenstander te vinden is het
in zulke wedstrijden hopen op een
punt. Na ongeveer 70 minuten viel
echter de 0-1. Hierop moesten we
onze verdedigende stellingen verla-
ten. De tegenstander profiteerde hier
van door via een pingel de 0-2 te
scoren. We drongen nog wel aan
maar het leverde geen doelpunten. 

Tot slot

Inmiddels is bekend dat de trainers van de selectie-elftallen er na dit seizoen mee stoppen. De sollicitatie-
procedure voor de functie van hoofdtrainer is op dit moment bijna afgerond. Spelers, begeleiders, leden en
supporters zijn altijd weer benieuwd en nieuwsgierig wie er tot hoofdtrainer wordt benoemd.

Het bestuur had aangegeven voorkeur te hebben voor een interne kandidaat. Dit heeft als voordeel dat hij
bekend is met club en spelers en er geen twijfels zijn wat betreft draagvlak richting de spelersgroep.
Kortom, een interne kandidaat biedt veel voordelen. Tegelijkertijd komt er dan wel een ander probleem om
de hoek kijken. Er zijn namelijk nauwelijks mensen met de juiste bevoegdheid binnen de club die hiervoor
in aanmerking komen. Hier ligt dus een knelpunt dat wellicht op te lossen is, mits hierover met alle betrok-
ken partijen van tevoren constructief overlegd wordt. Als er vervolgens een plan van aanpak is bedacht kan
één en ander in werking worden gezet en worden overgegaan tot het houden van gesprekken.
Zorgvuldigheid is dus een belangrijke factor bij het benaderen en mogelijk aanstellen van interne kandida-
ten. 

Jammer dat dit deze keer niet gelukt is. Een gemiste kans. Hopelijk is dit een wijze les voor een volgende
procedure.

2e elftal Angerlo Vooruit

Na 13 wedstrijden hebben we 16 punten. Dit betekent een plek onder
in de middenmoot. Aangezien alle ploegen aan elkaar gewaagd zijn
zal er in de tweede helft van de competitie hard gewerkt moeten wor-
den om afstand te houden van de onderste regionen. Met onze team-
geest moet dat lukken!!!



vof Hendriks en te Beest

Simonsplein 4, 7001 BM Doetinchem
Telefoon 0314 32 44 77 - Fax 0314 36 37 75
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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
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tel. 0313 47 45 42
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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 i cht - en Kr acht i nst al l at i es,  Comput er net wer k e
Br andbevei l i gi ng en Tel ecommuni cat e

Voor  al  uw vr agen en wer kzaamheden op el ekt r ot echni sch
gebi ed i s di t  uw ver t r ouwde adr es.

L i d van

RI JKSWEG 34a,  DREMPT -  TEL:  0313- 472933 -  FAX:  0313- 472005
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    Mij is gevraagd om een stukje te schrijven over de zaal-
voetbalteams en het zaterdag team van Angerlo Vooruit. 
Laat ik beginnen met Zat 6. Het team is 11 seizoenen
geleden opgestart. Na een aantal mindere jaren, maar
ook zeker veel kampioenschappen, werd afgelopen
zomer het 10 jarige jubileum gevierd. Er stond een wed-
strijd op het programma tegen oud De Graafschap en
afsluitend een barbecue bij Café D’n Uutkiek, die overi-
gens zeer geslaagd was. 
Het 11de seizoen is begonnen met een aantal mutaties.
Een aantal spelers van de oude garde zijn ermee gestopt
en jong bloed is daarvoor in de plaats gekomen. En die
doen het niet onverdienstelijk. Zat. 6 doet nog volop mee
voor het kampioensschap en staan in de halve finale van
de beker. Nog 1 wedstrijd winnen en we gaan op weg
naar Rotterdam. Om de finale in de Kuip te spelen. 
Nu het Futsall. Er zijn onderhand al 5 teams die onder
Angerlo Vooruit spelen in de sporthal de Panoven te
Giesbeek. Ik speel zelf in Angerlo Futsall 1. Het is een
vriendenteam, dat nu alweer voor het 4de seizoen samen
speelt. Het 1ste seizoen begonnen in de 5de klasse en
we werden met vlag en wimpel kampioen. Helaas voor
ons en ook voor de meeste tegenstanders, wisten wij niet
dat je moet aangeven bij de KNVB dat je wil promoveren
als je kampioen wordt. Met als gevolg dat we nog een
seizoen in de 5de klasse moesten spelen. Ook dat jaar
werden we weer kampioen en we stoomden door naar de
4de klasse. Dat jaar speelden we ook de bekerfinale op
neutraal terrein tegen FC Gonemo. Die werd helaas ver-
loren. In de 4de klasse werden we voor de 3de keer op
rij kampioen. We spelen nu in de 3de klasse. De tegen-
standers worden moeilijker. Vooral het “veteranen team”
met spelers als Phillip Cocu, Arne Jochemsen en Roberto
Straal zijn moeilijk te bespelen tegenstanders. Hier heb-
ben we dan ook twee keer van verloren. 

Angerlo Futsall 2 is een team, dat in der loop der jaren
wat mutaties heeft gekend. Dat hebben ze goed opge-
pakt en ze staan er dan ook dit seizoen niet slecht voor.
Met een 3de plek en 3 punten achterstand op nummer 1
is het kampioensschap nog in zicht in de 4de klasse. 

Angerlo Futsall 3 speelt nog niet zolang samen. Het is
wel een vriendenteam, dat geregeld met zaalvoetbaltoer-
nooien meedeed, maar nog niet in de competitie speel-
de. Dit is dan ook pas het 2de seizoen onder Angerlo
Vooruit. Het eerste jaar werd dan ook snel duidelijk, dat
ze beter op elkaar ingespeeld moesten raken en ze wer-
den hopeloos laatste. Dit jaar lijken ze hun draai beter
gevonden te hebben. En doen ze netjes mee in de
middenmoot in de 4de klasse. 

Angerlo Futsall 4 is dit seizoen voor het eerst als team
geformeerd. Het herbergt spelers, die in de vroegere glo-
rie jaren van het oude Futsall 1 nog in de hoofdklasse
speelden. Ze zijn dit jaar met een gewijzigd team
opnieuw begonnen. En steken dan ook met kop en
schouders boven de rest uit in de 4de klasse. Ze bezetten
de 1ste plaats en met al 104 doelpunten voor komt het
kampioenschap steeds dichterbij.  

Angerlo Futsall 5 is dit seizoen ook voor het eerst opge-
richt. Het zijn stuk voor stuk jonge voetballers die aardig
kunnen voetballen maar die duidelijk nog op elkaar inge-
speeld moesten raken aan het begin van de competitie.
Na een aantal domme nederlagen tegen teams uit de
onderste regiones en veel blessures lijkt het lek nu toch
boven. Met nog twee krakers te gaan tegen Angerlo
Futsall 2 bezetten ze nu de 5de plaats in deze 4de klasse
competitie. Het zal er om spannen.

Erwin Strabbing

Niet verder gekomen
Na het laatste stukje in de Voetangel
zijn we met 3 niet verder gekomen in
punten en moeten we constateren dat
we echt onderaan staan.
Ondanks alle goede bedoelingen en
inzet werd de wedstrijd om de laatste
plaats tegen Doesburg 2 met 1-3
verloren.
Ondanks een goede start met binnen
10 minuten een bal op de binnen-
kant van de paal en nog 2 mooie
kansen was het toch de ervaring van
Doesburg, die zorgde voor 0-1 en 0-
2, de 1-2 bracht nog even de span-
ning terug, maar 15 minuten voor

tijd kwam de 1-3 uit de counter erg
hard aan.

Deze jeugdige groep zal nog meer
moeten trainen, leren en vooral spe-
len om tot een beter resultaat te
komen.
Ondanks het prachtige winterweer,
waardoor we helaas niet kunnen trai-
nen als gewenst, zal de opkomst en
de trainingsintentie bepalen hoe we
de laatste 8 wedstrijden doorkomen.
In januari zijn we goed gestart, maar
februari begon al weer met 2 afge-
laste trainingen en dan gelukkig een

afgelaste wedstrijd, zodat we na het
carnaval weer vol aan de bak kun-
nen en moeten.

Om ons resultaat te verbeteren zou ik
willen zeggen, blijf komen, blijf kijken
en vooral het belangrijkste, blijf steu-
nen, tenslotte was onze het beste
wedstrijd, dan wel om 12.30 uur, het
best bezocht door familie en aan-
hang van het 3de .

De groets van 3
angerlovooruit3.ditismijnteam.nl

VAN HET 3e ELFTAL

ZAT. 6 en FUTSAL 1/2/3/4/5



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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Dan de wedstrijden

AV 4 - Doetinchem 4
Helaas, het moet gezegd worden dat
dit een hele vervelende wedstrijd was.
Dit werd veroorzaakt door een Zuid
Europese, probleemmakende instel-
ling bij de tegenstander, waardoor de
scheids zelfs de wedstrijd 20 minuten
stil moest leggen!!
Uiteindelijk moest onze tegenstander
aanvankelijk met negen man verder,
vanwege een rode kaart en een bles-
sure waarvoor geen invaller beschik-
baar was. Het toeval wilde echter dat
er nog een ander Doetinchems team
op het park speelde en daar was wel
een speler beschikbaar van en toen
waren het er weer tien.
Om de wedstrijd tot een goed en
geweldloos einde te brengen, voelde
de scheids zich gedwongen om
Doetinchem een penalty te “schen-
ken”. De uitslag werd daardoor 2-2
en we zullen deze pot maar zo snel
mogelijk vergeten. Onze van Loen,
SW, gaf een rondje als goedmaker
voor de vele gemiste kansen, voor-
waar een positief gebaar, dat we erin
houden.

Brummen 5 - AV 4
Het is al diverse malen voor geko-
men dat het Klavertje de kweekvijver
van aanstormend talent is geweest.
Denk aan de huidige eerste elftalspe-
lers Mark Slaghekke en Robin Thuss.
Zij zijn in 4e geslepen tot de schitte-
rende spelers die ze nu in het eerste
zijn.
Wat schetst onze verbazing in deze
wedstrijd tegen Brummen? In onze
ploeg speelde daar plotseling weer
zo’n aanstormend talent. Een al
redelijk geslepen diamantje uit de

A1. Dus heren van de selectie, hij
komt er aan en let op. Alle hens voor
Jens!!
Dit kon echter niet voorkomen dat de
andere spelers met hun oude botten
niet tegen het spelen op kunstgras
opgewassen waren. Daarbij was de
vijand weer vervelend te jong en
gedreven. De nederlaag was met een
2-1 eindstand gelukkig nog dragelijk.

Concordia 6 - AV 4
Een wedstrijd waar niet op gerekend
was, omdat het weer slecht was en
iedereen dacht, dat het wel afgelast
zou worden. Daarbij een leider die
zich verslapen had en iedereen op
het laatste nippertje half Angerlo bel-
len ging en uiteindelijk een ploeg op
de been kon brengen.
Het werd een leuke wedstrijd, te meer
daar bij Wehl enkele oud Angeloërs
meespeelden.
Jan Vennegoor of Staring liet weer
eens van zich spreken door bij een 
2-1 achterstand als een ware Alberto
Tomba door de Wehlse achterhoede
te slalommen en zo iedereen passe-
rend, inclusief keeper, met een simpel
tikkertje de 2-2 op het scorebord te
brengen. Helaas raakt onze keeper
Kees geblesseerd aan de rug en kon
dus niet meer duiken. In plaats daar-
van kon hij zes keer vissen en de
eindstand was dus een 8-2 neder-
laag.

Doesburg(spor) 3 - AV 4
Deze wedstrijd is als een interland
van Nederland - België. De rivaliteit
is altijd groot en de spanning vooraf
ook.
De scheids kwam 20 minuten te laat
vanwege spirituele verplichtingen,
maar werd de eerste helft prima ver-

vangen door een landgenoot. Een
harde wedstrijd was het wel en we
werden door onze vierde keeper
Bouke in de wedstrijd gehouden
ondanks de vroege tegengoal. Zo
bleef de hoop op een puntje
bestaan, al zou dat niet verdiend zijn
geweest.
De grasmat was slopend zwaar en
iedereen zat er door heen. Ook was
het geluk ons niet welgezind, want
schoten van Sivan Willemsen op de
lat hadden ook zo maar voor een
gelijkspel kunnen zorgen.

AV 4 - VIOD 6
In deze laatste wedstrijd voor de
winterstop bleek Klavertje 4 zelfs ook
een goede voedingsbodem voor de
oudere voetballer. Fred Kamperman,
de verloren zoon die Angerlo komt
versterken, scoorde al na vijf minuten
en droeg ook nog bij aan de 2-2
eindstand.
Merijn, de dierenfluisteraar, is een
ander nieuw talent dat zich mani-
festeerde in deze wedstrijd.
Hij was nog geen vijf minuten in het
veld of hij werd al opgepiept.
Het was een fijne pot en eigenlijk de
leukste wedstrijd van het seizoen. De
sfeer na de wedstrijd, waarbij een
eendrachtig een gezamenlijke pint
werd gedronken, was een voorbeeld
hoe het zou moeten zijn op ons
niveau.
Luuk Klaassen was nu de kampioen
kansen missen en dus de sponsor
van een rondje!  

U ziet dat het dus niet echt loopt
zoals gehoopt. Edoch moed verloren
al verloren en het Klavertje staat
bekend als een ploeg, die zich weer
kan oprichten en onvermoede krach-
ten in zichzelf naar boven laat
komen. Wacht maar af en tot de vol-
gende Voetangel,

Klavertje 4 heeft het lek nog niet boven
In de vorige Voetangel werd de belofte uitgesproken dat het Klavertje van
de laatste plaats zou zien af te komen. Helaas, helaas het is niet echt
gelukt. In de 5 daaropvolgende wedstrijden werd drie keer verloren en
tweemaal gelijk gespeeld. Rekenaars onder u snappen dan meteen, dat
zo’n reeks wedstrijden maar twee punten heeft opgeleverd en dat is bij
lange na niet genoeg om de laatste plaats aaneen ander over te dragen.
Is er dan sprake van paniek of wordt de trainer/leider er uit gegooid, zoals
bij de profs schering en inslag is? Echt niet! Waar vind je nog mensen die
dat willen doen? Nee Twan Worm heeft een contract voor het leven.
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A.V. 5 - G.S.V. 1-8
Een wedstrijd, die we het liefst snel
vergeten, namelijk een kansloze. Tot
de rust dachten we: “Nou het valt
allemaal nog wel mee”. Het was
ondanks een veldoverwicht toch
slechts een 1-2 ruststand. Maar na
de rust hadden we alles tegen. Waar
we bij een tegenstander een hekel
aan hebben, namelijk te jong, te snel
en te goed, was dus weer eens zo!
Deze wedstrijd maar weer snel verge-
ten en op naar de volgende!

Kilder - A.V. 5 2-6
Gelukkig weer een tegenstander die
we konden hebben (liefhebbers zon-
der talent of ambitie). Een keeper, die
al twee jaar geen bal had gezien
(alleen maar op plaatjes), dus dat zat
wel snor.
Nadat Gerard te V. na vijf minuten
maar eens uithaalde en de bal
zowaar zo maar in het doel viel,
dacht Pietje (ja, die) dat kan ik ook.
Dus elke keer, als hij de middellijn
overkwam, schoot hij op doel, drie
keer is dus drie doelpunten.
Verder is er  niet veel te melden,
alleen dat ons ego, na vorige week,
weer aardig op het oude niveau
terug is.

A.V. 5 - Doetinchem 5-5
Een pot waar heel veel over te mel-
den valt, alleen al dat deze ploeg tot
nu toe nog geen punt had laten lig-
gen. En ik moet zeggen, de eerste
helft hadden we nog geen schijn van
kans! Wind tegen, dus wie goed kan
schieten (bij de tegenstander) kan
zich uitleven. 

Nou, dat lukte aardig, ruststand 1-4.
De tweede helft hadden wij de wind
mee en dan hebben wij Gerard te V.,
Vincent en Pietje. De mooiste was
van Gerard te V. Een vrije trap van
37,5 meter rechts van het doel, dus
ideaal voor een linkspoot met een
goed schot. Gelukkig was het net
van goede kwaliteit, anders hadden
ze de bal nu nog lopen zoeken. 
Het is opvallend, wat een beetje trai-
ning voor het atletische vermogen
van sommige spelers uitmaakt, want
waar zie je een 60+-er een poging
doen met een achterwaartse salto,
zonder schroef, een doelpunt te
maken. Bij ons dus en hulde aan
Jan!
Al met al een punt waar we met z’n
allen zwaar voor hebben moeten
knokken, maar als we het allemaal
samen blijven doen, kunnen we nog
ver komen dit jaar.

Sprinkhanen - A.V. 5 1-4
Sprinkhanen uit altijd lastig, want je
speelt er meestal tegen 13 man. 10
veldspelers, 1 keeper, 1 scheidsrech-
ter en 1 grensrechter. Bovendien een
grens die een drie keer zo grote vlag
heeft als aan onze kant. Anders is het
niet te verklaren, dat elke beweging
van hun vlag wel en de onze niet
opgemerkt werd. 
Er werd ook nog gevoetbald en dat
hoofdzakelijk door ons. Zij dachten
met enig fysiek geweld ons klein te
krijgen, maar dan hebben wij Eric en
dus daar schrikken wij ook niet van. 
En ondanks dat wij 11 tegen 13
speelden, hadden we toch één veld-
overwicht, omdat iedereen zich 100%

inzette en de hem opgedrongen
taken perfect uitvoerde. Er werden
ook nog een paar schitterende doel-
punten gemaakt, onder andere door
onze ingehuurde “Rastaman”, die op
de klanken van Bob Marly’s ‘I shot
the sheriff’ het vierde doelpunt maak-
te (hulde). 

Loil - A.V. 5 3-2
Weer een pot die niet te winnen was,
met een stugge ploeg, een scheids
met oogkleppen en de pech, dat we
geen mazzel hadden. Dus de twee
goede kopballen van Jan waren niet
genoeg, met 3-2 verloren deze pot,
volgende week beter.

A.V. 5 - Concordia 2-2
Een heel zware pot tegen een luizen-
ploeg, die consequent met acht man
achter de bal bleef spelen.
Ondanks een veldoverwicht dat 90
minuten duurde, maar toch twee keer
op achterstand door die ene snelle
spits, die voorin op die één of twee
kansen, die er altijd wel komen, ‘liep’
te loeren en ze dus beide benutte. 
In het vervolg deze gluiperd iets ver-
der van het doel harder aanpakken
en ons niet laten beïnvloeden door
toneelspel en drama van sommige
tegenstanders.
We gaan toch met een redelijk tevre-
den gevoel de winterstop in, waar de
voetbalschoenen verwisseld worden
voor schaatsen, sleetjes, lange latten
en dergelijke.

Hopende jullie allemaal heel erg
gezond terug te zien na de winter-
stop.

HET VIJFDE ELFTAL DOOR DE OGEN VAN ARENDSOOG

Slaapspecialist Drempt
CBW Erkend

Slaapspecialist
Rijksweg 20 Doesburg-Telefoon 0313-476218
Matrassen-Lattenbodems-Spiralen-Dekbedden
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taten niet waren behaald, want hij
heeft mij door dik en dun gesteund.
Samen vullen we elkaar goed aan en
hebben het uiteindelijk voor elkaar
gekregen om de trainingsopkomst op
gewenst niveau te krijgen. De doel-
stellingen voor dit seizoen zullen 
gehaald worden en dat betekent voor
het 1e een plaats bij de eerste zes en
voor het 2e handhaving en het
inpassen van veel jeugd. 
De ontwikkeling als team op voetbal-
technisch en tactisch gebied zijn niet
voldoende door ontwikkeld en ik vind
persoonlijk, dat wij daarin te weinig
stappen hebben gemaakt. De visie
op inpassing van eigen jeugd heeft
echter uiteindelijk succesvol uitge-
pakt. 

Het tot stand komen van eventuele
verbeteringen/aanpassingen van het
technisch beleid heeft te weinig
plaatsgevonden. Een ander voor-
beeld is het doorschuiven van spelers
en structureel  overleg. Dit heeft
mijns inziens ook te weinig plaatsge-
vonden. Een ieder heeft maar één
belang. Het belang van de speler
voor de vereniging, niet het eigen
belang.

De doelstellingen voor Angerlo
Vooruit moeten zijn:
1.- Het voor iedereen mogelijk

maken om het voetbalspel als
wedstrijdsport op zowel prestatief
als recreatief niveau te beoefenen

2.- Het creëren van een optimale
omgeving voor de ontwikkeling
van de individuele voetbalkwa-
liteiten van alle actieve leden,
ieder op zijn eigen niveau

3.- Het bevorderen van het gevoel
van verbondenheid van alle leden
met Angerlo-Vooruit

De collectiviteit van een elftal wordt
vaak bepaald door de kracht en
saamhorigheid van de spelers en de
technische staf. Het individuele
belang is ondergeschikt aan het
teambelang.
In feite zijn alle regels gebaseerd op
twee uitgangspunten:
Toon respect en vergeet nooit dat
voetbal een teamsport is
Ik wil nog een regel toevoegen:
communiceren is van essentieel
belang. 
Al deze uitgangspunten zullen bijdra-
gen aan de prestaties en plezier om
te voetballen bij Angerlo Vooruit.

Wij hopen het seizoen 2009-2010
op waardige wijze af te sluiten en
rekenen op jullie
steun. 

Met vriendelijke groet,

Pim Scholten

Aan het woord is Pim Scholten
in een wat andere vorm van de
Kilbgerut

Pim ga je gang!

Beste sportvrienden met een blauw-
wit hart,

In deze periode van het jaar zijn de
mutaties bekend en ga ik Angerlo
Vooruit verlaten na een periode van
3 jaar. In deze periode zijn prachtige
en tegenvallende resultaten behaald
met als bekroning de promotie naar
de 3e klasse KNVB.
Tegenvallend was natuurlijk de
degradatie gelijk daaropvolgend van
ons vlaggenschip.
Op het moment van schrijven, hoopt
het eerste elftal zich te plaatsen voor
de nacompetitie waar uiteindelijk 5
van de 8 verenigingen zullen promo-
veren. Een unieke mogelijkheid.

In Herko Engelsman heb ik een
prima collega en ik benadruk dat
zonder zijn medewerking deze resul-

Toon respect

en vergeet nooit

dat voetbal

een teamsport is
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    Even voorstellen: Wij,  Stan, Jordi,
Nigel, Ryan, Bart, Steven, Marciano,
Jesper, Marc,  vormen samen de E1.
Het seizoen begon met een grote uit-
daging: het merendeel vond zichzelf
een echte spits!
Veel spitsen dus, echter moest er ook
verdedigd worden, dat bleek wel bij
de allereerste bekerwedstrijd in
Rheden: gatenkaas. De oplossing
werd gevonden: allemaal rouleren, in
het begin soms met frisse tegenzin,
maar naarmate de weken vorderden
werden wij steeds enthousiaster en
kregen we vleugels.
En dat heeft geresulteerd in een zeer
succesvol en enthousiast team. Met
de najaarscompetitie zijn wij tweede
geworden (na een spannende kampi-
oenswedstrijd tegen Loil E1) en in de
zaal zelfs kampioen! 
Dit voorjaar mogen wij ons gaan
waarmaken in de 1e klasse.  Een
grote uitdaging dus voor ons, we
gaan er weer vol tegenaan.

Angerlo Vooruit E1

Pupil van de week
Op zondag 22 november mocht ik pupil van de week zijn. Om kwart over één
moest ik op het voetbalveld zijn. Daar werd ik opgewacht door Veronica Tammel.
Zij nam mij mee naar de kleedkamer waar de spelers van het eerste elftal zich
hadden verzameld voor de voorbespreking. Wat mij opviel was dat de shirtjes al
netjes klaar lagen op de banken. Hier zorgt Jeroen Kok altijd voor.
Na de voorbespreking mocht ik in de bestuurskamer zitten. De scheidsrechter was
er al en ik werd aan hem voorgesteld. Ik kreeg wat te drinken en moest even
wachten tot de jongens waren omgekleed en zich gingen warmlopen.
Toen de jongens klaar waren voor de warming up mocht ik met hen op de foto.
Met warmlopen mocht ik ook meerennen. Ze waren super aardig!
Om half 3 mocht ik aan de hand van de scheidsrechter mee het veld op. Ik
mocht de aftrap doen en op de goal van de tegenstanders aflopen om een “nep”
goal te scoren.
De wedstrijd kon beginnen en ik mocht de hele wedstrijd op de bank zitten bij de
reservespelers. Het was een mooie wedstrijd want Angerlo Vooruit won met 3-2.
Na de wedstrijd kreeg ik nog een mooie foto waar ikzelf opstond met alle spe-
lers. Ook mocht ik de spelers om een handtekening gaan vragen. De verrassing

was helemaal compleet toen ik nog een vaantje van de club en een mooie voetbal kreeg.
Ik heb een geweldige middag gehad. Spelers bedankt hiervoor!                                         Groetjes Milan Smulders

UIT HET JEUGDHONK



De Voetangel  jrg. 12-nr. 1-2010  19

1952

Angerlo Vooruit E2
Amper allemaal teruggekomen van
vakantie, stond het nieuwe seizoen
voor de E2 voor de boeg. De E2
bestaat dit seizoen uit allemaal jon-
gens, die tot voor dit seizoen nog
nooit met elkaar gespeeld hadden.
Een aantal voetbalde het vorig jaar
al in andere E teams, maar het
grootste deel kwam uit diverse F
teams. Dat was dus wel even wen-
nen! We hadden nog nooit samenge-
speeld, de training was nog niet
begonnen en de meeste jongens
speelden voor het eerst in de E. We
hadden precies 1 training om elkaar
onze namen te vertellen en toen
kwam de eerste wedstrijd in de
bekercompetitie.

Dat viel niet mee. We moesten in één
week drie keer spelen voor de beker
en daarin hadden ze ons ingedeeld
bij drie teams, die al lang samen-
speelden en al voor het tweede jaar
in de E speelden. Daarna begon
gelijk de competitie en toevallig trof-
fen we daar ook gelijk één van de
betere teams. Na twee weken had-
den we dus al vier keer met dikke cij-
fers verloren. We hadden nog nau-
welijks getraind en we kenden
elkaars namen net. Dat beloofde
wat, maar de veerkracht van de spe-
lers was hoog. Iedereen bleef
enthousiast en onder de bezielende
leiding van onze trainer Herman
Fasse ging het team aan het werk.
Met de nadruk op samenspelen en
iets voor elkaar over hebben, gingen
we  aan elkaar wennen en raakten
op elkaar ingespeeld. En dat was te
zien. Het enthousiasme bleef hoog
en de resultaten werden steeds beter.

Op goal staat de dappere Mike
Griffioen en in het veld staan de
nooit opgevende Djurre Polman, de
tweebenige Melle Kluin, de handige
Ole Langenhof, de watervlugge Joey

Schepers, de hard schietende Jordy
Buurkes, de slimme Jochem
Engelsman en de conditioneel goede
Olaf Nühn. In het begin was het
aantal spelers aan de krappe kant,
maar na een paar weken zijn de ster-
ke Thomas Fricke en de bijter Wouter
Spaan ons komen versterken. Dat
was maar goed ook, want door een
geplande operatie kon Jordy enige
tijd niet meespelen.

Nu de helft van het seizoen achter de
rug is, voelen we ons echt een team.
We werken hard met elkaar om
steeds beter te worden en de resulta-
ten zijn er naar. In de competitie heb-
ben we een aantal keer gewonnen,
maar belangrijker is dat we veel
geleerd hebben. Het belangrijkste is

dat we het niet alleen kunnen, maar
samen moeten spelen om het beste
resultaat te behalen. Het bewijs dat
we veel beter geworden zijn, kwam in
de laatste wedstrijd. Het team waar-
van we in de bekercompetitie nog dik
verloren, werd met goed spel en vol-
komen verdiend verslagen.

Als overgang voor de winterstop,
spelen we nu in de zaal, maar daar-
na beginnen we weer op het veld in
een nieuwe competitie. Wij hebben
er zin in en met zo’n goed team en
met zulke leuke jongens, weten we
zeker dat de tweede helft van het sei-
zoen nog leuker wordt dan de eerste
helft.

Remco & Monique Nühn

Op de foto:
Bovenste rij vlnr: Olaf, Djurre, Ole, Thomas, Wouter.
Onderste rij vlnr: Mike, Jochem, Melle, Joey, Jordy.

UIT HET JEUGDHONK

Oude Voetangels voor het archief van Angerlo V.

Wie is er nog in het bezit van oude voetangels uit de begin jaren 90, het zijn de A5 boek-
jes. Wanneer jullie er niets meer mee doen dan zou ik ze graag in het archief van Angerlo
Vooruit willen bewaren. Contact persoon: Wim van Uum tel. 475217

O P R O E P O P R O E P O P R O E P
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Angerlo Vooruit E3
DDee  EE33  sstteelltt  zziicchh  vvoooorr::
De E3 traint op de maandag en don-
derdag en doet dit onder leiding van
Albert Hukuboen, Gerrit Witjes en
Alwin Kelderman. De administratie
wordt bijgehouden door Beppie
Witjes. 

Omdat de selectie vrij ruim is volgt
hier een korte presentatie over de
spelers, die tijdens de wedstrijddagen
meedoen. Er zijn namelijk ook nog
een aantal spelers, die alleen mee
trainen.

Op de achterste bank vanaf links:
SSiieebbee is onze technische middenvel-
der en met zijn afstandpegels heeft
hij de ploeg al een aantal keer de
punten bezorgd. 

KKooeenn is de man, die zich door nie-
mand laat passeren. Vanuit de verde-
diging komt hij op sneltreinvaart met
de bal aan zijn voet naar voren.
Soms voor een voorzet, maar meestal
knalt hij zelf op doel.

JJuussttiinn begint op het middenveld,
maar is eigenlijk overal te vinden,
zodra de tegenstander aan de bal is.
Hij zorgt er voor, dat er constant druk
op de tegenstander staat.

HHuuiibb probeert vaak langs de zijlijn
mee op te komen, om vanaf daar de
spits in scoringspositie te zetten. Ook
kan hij in de spits spelen, waar hij
gevaarlijk kan opduiken voor de kee-
per.

DDeennnniiss is de keeper. Met zijn
katachtige reddingen heeft ons al
vaak op de been gehouden. Ook
kan hij op het middenveld uit de voe-
ten.  

AAaarroonn kan zowel keepen als voetbal-
len. Deze PSV’er heeft als keeper wel
wat weg van Gomes. Als middenvel-
der is hij niet van de bal af te krijgen.
Zelfs de trainers hebben er moeite
mee op de training.  

SSttiijjnn is onze blauw witte superboer en
kan zowel achterin als op het
middenveld spelen. Hij jaagt de
tegenstander flink op, zodat ze maar
weinig met de bal kunnen uitrichten.  

VViiccttoorr is onze pingelende verdediger.
Met trucjes probeert hij de tegenstan-
ders te omspelen. Meestal gaat dit
goed, maar zodra het mis gaat, wil
de tegenstander dit nog wel eens
afstraffen met een doelpuntje.

Niet op de foto:

AAnnnnaa is de spelverdeler van het
team. Opbouwend zeer sterk, maar
ook verdedigend staat ze haar man-
netje. Ze heeft het team al een aantal
keer in de wedstrijd gehouden door
haar belangrijke doelpunten.

TTrriisstteenn kan zowel op het middenveld
als in de spits spelen. Met zijn fysieke
kracht en vlijmscherpe tackels drijft
hij, zowel de tegenstander als de
scheidsrechter, tot wanhoop. 

DDaanniieekk is de spits en loopt op elke
bal voorin. Met haar snelheid heeft
ze de verdedigers al een aantal keren
verrast. Als de stand er om vraagt,
kan ze ook het verdedigende werk
prima opknappen.

UIT HET JEUGDHONK

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
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Angerlo Vooruit E4
Wij stellen jullie eerst even voor aan
de E4: Jorn Bruil, Rik Peelen, Joren
Sterk, Cees van Uum, Jesse van
Zwieten, Rick ’t Hart, Enzo de
Koning, Aron Peelen en Robin
Mortier. Ze worden getraind door
Marcel Bruil en Harko Sterk.

De jongens van de E4 zijn afgelopen
najaar kampioen geworden! Ze heb-
ben alle wedstrijden gewonnen en
zijn daarnaast ook nog eens geëin-
digd met de meeste doelpunten voor
(96) en de minste tegen (19). De jon-
gens hebben in de wedstrijden laten
zien, dat ze teamspirit hebben, dat ze
overzicht hebben en houden en ze
vallen elkaar bij waar nodig. Maar
bovenal stralen ze vooral veel voet-
balplezier uit!

Een opmerkelijke wedstrijd was die
tegen VIOD. Dit was een lastige
tegenstander en helemaal toen het

team er in de tweede helft voor het
merendeel anders uitzag dan de eer-
ste helft. De overige wedstrijden wer-
den allemaal dik gewonnen. De jon-
gens zijn toe aan sterkere tegenstan-
ders en dat zullen ze na de winter-
stop beleven.

De kampioenswedstrijd werd
gespeeld op 28 november 2009.
Tijdens slecht weer en veel wind werd
de wedstrijd gespeeld. Ook familie
en kennissen hebben dit weer getrot-
seerd om deze wedstrijd bij te wonen.
Het leek even spannend te worden,
maar ook deze wedstrijd werd weer
overtuigend gewonnen. Na de (kin-
der)champagne, de beker van de
trainers en de foto gingen ze op de
kar door Angerlo. Marcel Bruil had
hiervoor zijn aanhanger omgebouwd!
Fantastisch! Voor de jongens kon het
al niet op. Eenmaal terug in de kanti-
ne kregen ze van de club een beker
en nog een drankje en friet met een
frikadel. Een bijzondere dag, die ze
nog lang bij zal blijven.

UIT HET JEUGDHONK
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Angerlo Vooruit E5

De najaarscompetitie
Doordat de regio zuid een late
zomervakantie kende, kwam ook het
voetbalseizoen moeizaam op gang.
Aan het begin waren deze en gene
nog op vakantie, waaronder lei-
der/trainer Helmuth. Met enige
improvisatie werd toch een voltallig
team op de been gebracht. De eerste
wedstrijd tegen Doetinchem werd
ruim gewonnen, maar in de beker-
campagne werd dit helaas niet voort-
gezet. In de bekercompetitie zijn
nederlagen niet meer te herstellen en
dan ben je uitgebekerd. 
Met frisse moed werd de competitie
gestart. De resultaten waren wissel-
vallig. In ieder geval was er op door-
deweekse trainingen voldoende
materiaal, waarop geoefend kon
worden. Voor de E5 werd door de
trainers de nadruk gelegd op samen-
spelen en het ontwikkelen van de

balvaardigheid. De teamspirit was
vanaf de eerste wedstrijd goed. De
jongens hebben allemaal een positie-
ve instelling, al kost het soms moeite
om de aandacht bij het voetbalspel
te houden. 
Halverwege de competitie was er dui-
delijk nog zicht op een top drie
plaats en mede hierdoor bleef de
ambitie van de jongens op hoog
niveau. Juist in die tijd moesten wij
het opnemen tegen de 2 sterkste
teams uit de competitie. In beide
wedstrijden wisten we zelfs 3 keer te
scoren, maar helaas wisten zowel de
meiden van DVC, als de jongens van
Westervoort vaker ons net te vinden. 
Juist in wedstrijden tegen gelijk-
waardige tegenstanders bleek dat
ons scorend vermogen net iets min-
der was dan dat van de tegenstander.
Hierdoor gingen die wedstrijden ver-
loren. Een mooi voorbeeld hiervan

was de laatste wedstrijd tegen Loil.
We hadden duidelijk meer spelaan-
deel, maar vergaten te scoren. Wie
de voetbalwetten  kent, weet dat de
tegenstander dan aan een halve kans
genoeg heeft. 
Vlak na de laatste competitiewedstrijd
viel de winter in en konden we de
zaal in. Ook hier ongeveer hetzelfde
beeld als ons spel op het veld. Het
gevolg was wisselende resultaten al
geeft het spelbeeld  de idee dat de
trainingsarbeid in de zaal en op het
veld zijn vruchten afwerpt. Op zater-
dag 6 februari staat de laatste serie
zaalwedstrijden op het programma.
Zoals het er nu uit ziet gaat de E5
ook in de zaal uitkomen op een veili-
ge plaats in de middenmoot. 
Leider Jos zorgt er iedere week voor,
dat de organisatie perfect is. De kle-
ding wordt gewassen, iedereen weet
hoe laat en waar we verwacht wor-
den. Dit alles doet Jos zonder
gebruik te maken van de digitale
middelen, maar nog gewoon ouder-
wets door persoonlijk contact. Gezien
het feit dat de jongens er altijd zijn of
zich netjes hebben afgemeld, is dit
een prima werkwijze. 
De goede sfeer in het team slaat over
naar de sfeer langs de lijn. Iedere
week is er een groot aantal ouders
en vanuit de gezamenlijke pot wordt
de koffie verzorgd. In die zin is er
absoluut geen sprake van midden-
moot. Met dat in het achterhoofd
gaan we aan de voorjaarscompetitie
beginnen. Wellicht lukt het dan om
met de positieve teamgeest een paar
plekken hoger te eindigen op de
ranglijst.
In dit hele stukje heb ik nog geen
naam genoemd, maar de naam van
Mick mag niet onvermeld blijven.
Mick gaat na een half jaar van de E5
naar de nieuw geformeerde E6. De
spelers heb jij bedankt met een heer-
lijk zakje chips en de leider toepasse-
lijk met “Merci” chocolade. We wen-
sen je heel veel succes bij de E6.

Leiders en trainers E5:
Helmuth Lenting
Jos Trentelman
Guido Eulink

Staand van links naar rechts:
Merleyn van Det, Juliën Pelgrim, Jan Hillenaar, Jelme Smit, Mick Jansen en

Tobias Eulink.
Zittend van links naar rechts:

Alex den Heijer, Tom Trentelman, Lars Haarlemmer, Sverre Lenting.

Stan Hillenaar staat als sponsor Hillenaar Optiek op de foto.

UIT HET JEUGDHONK
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Angerlo Vooruit F2
Het najaars seizoen zit er weer op
deze hebben we als ongeslagen
kampioen afgesloten.
Bij het begin van het seizoen zijn we
eerst begonnen met beker wedstrij-
den dit ook met prima resultaat.
Na de eerste 2 wedstrijden hadden
wij de leiders van de F2 al gezien dat
er in deze ploeg kansen, aanwezig
waren om voor de titel te kunnen
strijden.
Bij al onze wedstrijden hebben we
steeds gewisseld met keeper per wed-
strijd daar niemand vaste keep wilde
zijn. Hieruit bleek al snel dat ze dit
ook allemaal zeer goed kunnen.
De meeste van onze wedstrijden
begonnen om 08.45 dit was voor
sommige wel erg vroeg waardoor ze
de 2e helft dan ook vaak veel beter
voetbalde dan de 1e helft (te laat
naar bed), soms zo laat dat er wel-
eens iemand zijn voetbalschoenen of
sokken was vergeten.
Nadat de meeste spelers aan de NTK
dag hadden mee gedaan zag je dat
ze ook steeds meer techniek in het
spel hadden. Dit hebben ze natuurlijk
ook van Mark Kobus en Henk Heil
geleerd op de trainingen maandags
en woensdags.
Toen de dag kwam van onze laatste
wedstrijd op 28-11-2009 moesten
we minimaal gelijk spelen daar de

UIT HET JEUGDHONK

nummer 2 meer doelpunten had dan
ons.
Toen de wedstrijd begon was het nog
lekker droog maar na 3 minuten was
het raak, het viel met bakken uit de
lucht maar dat hield ons niet tegen
en onze supporters ook niet die ble-
ven ons ook in de regen aanmoedi-
gen.
Na het laatste fluitsignaal was het
dan zover (7-1) de F2 was kampioen
en de supporters zwaaiden met span-
doeken naar de kampioenen toen
lekker vlug onder de douche en
droge voetbalshirts aan daarna zijn
we met zijn allen op de vrachtwagen 
door Angerlo gegaan en bij onze
shirtsponser café den Uutkiek even
chips en cola gaan halen.
Hiernaar weer terug naar de kantine
voor lekkere patat met frikandel of
kroket dit ging er wel in door het
slechte natte weer.
Hier in de kantine kreeg een ieder
door de club een beker uitgereikt en
werd de dag afgesloten.

Namens deze weg willen wij de spel-
lers bedanken voor het leuke seizoen 
De sponsor en het bestuur en de
trainers 

De leiders van de F2

Als je om 8.30 uur speelt is het nog bijna donker

Leiders Frans en Edwin

Het was zooooo koud!

Kampioen!!! Dus op de ‘platte’ wagen

Blij met de mooie trofee
Milan, Owen, Rijk, Matthijs, Martijn, Cane, Rowan en Raven
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In Giesbeek is weer fanatiek gevoet-
bald dit jaar door de junioren van
Angerlo Vooruit.Op papier 35 deel-
nemers van A, B en C en trai-
ners/leiders.
5 teams met alle categorieën door
elkaar.
Ajax, Barcelona, AC Milan,
Olympique Marseille en Bayern
München.Een internationaal gezel-
schap dus.
Fanatiek spel, fair play, mooie acties
en een wereldactie van Sander
Willems die resulteerde in een doel-
punt. Zou dat ooit nog een keer zo
lukken? De scheidsrechters waren
Allan, Erik, Joost, Kris, Ivar en Friso.
Zij zijn allen deelnemers aan de
interne scheidsrechterscursus. Ook
Marlon moest een keer fluiten en hij
was hierover zeer verrast, omdat hij
nogal eens de neiging heeft com-
mentaar te leveren op de leiding. Hij
deed het overigens goed als scheids-
rechter.
Na een volledige competitie, een
wedstrijd om de derde en vierde plek
en een finale stond de volgende uit-
slag genoteerd:

No 5 Barcelona
No 4 Bayern München
No 3 Olympique Marseille.
No 2 Ajax
No 1 AC Milan

Aangezien het om het mooie voetbal-
spel ging en niet om de winst, was er
voor de spelers van elk team een
shirt geregeld met opdruk
”Eindejaarstoernooi 2009 Angerlo
Vooruit”.
We hebben mooi voetbal gezien, het
nodige talent aanschouwd en had-
den in de persoon van Kees van
Uum een prima wedstrijdleider voor
de score en het bijhouden van de
tijd. 

We hopen volgend jaar weer zo’n
leuk toernooi te hebben en hopen
dan ook een zaalvoetbaltoernooi te
kunnen organiseren voor de pupillen.
Dit was wel gepland, maar helaas
waren er te weinig  inschrijvingen om
het dit jaar door te laten gaan.

Allen een heel Sportief 2010 gewenst
en een succesvolle tweede helft van
het voetbalseizoen 2009 / 2010

Hanneke Nederhoff
Marianne Derksen    

UIT HET JEUGDHONK

Eindejaarstoernooi Junioren december 2009



Klein verslagje van de akties en kadoos van onze Club van 100
Wat een mooi begin van 2010!
Eerst een mooi georganiseerd voetbaltournooi in de sneeuw.
Daarna een lekkere snertmaaltijd voor alle deelnemers en vrijwilligers.
Langzaam begint de kantine vol te lopen. Leden, supporters en vrijwilligers stromen langzaam onze
kantine binnen. Ze weten allen de Nieuwjaarsreceptie wel te waarderen van Angerlo Vooruit.
Te beginnen met een overgebleven kop erwtensoep, en vele nieuwjaarswensen.
Een ferme handdruk hier en een vluchtige zoen daar en vaak een betekenisvolle knik.
Vooraan bij de deur de mensen van de Club van 100.
Eerst een gelukwens voor 2010 en daarna een kort gesprekje. 
Voor de leden een envelopje met 4 consumptiebonnen en de vraag: “Gaan we gewoon door?”
De consumptiebonnen zijn trouwens geschonken door het bestuur van Angerlo Vooruit, dat hier-
mee het belang van de Club van 100 wil onderstrepen!!
 Om 14.45 uur begint Kees Nederhoff namens het bestuur aan een korte toespraak.
Daarna is het de beurt aan de Club van 100, wij dus met z'n allen.
Eerst een kort welkomstwoordje met een hoop geouwehoer.
Hoe fijn het niet is, dat we al 106 leden hebben en dat we al zoveel gerealiseerd hebben.
Het televisiescherm, de beamer, de TV, de veegmachine, de jassen voor alle leiders en trainers.
En nog de andere cadeaus, zoals de lichtbak op de kantine en doorwerkjassen voor de vrijwilligers.
Maar dan is het toch tijd voor het meer serieuze werk.
Wat heeft de Club van100 voor dit nieuwe jaar in petto als cadeaus voor Angerlo Vooruit?
Vele voorstellen hebben we weer gehad van onze leden, iedereen leeft mee.
Misschien wel een gloednieuwe massagetafel voor de "geneeskundige staf".
Maar het is jammer genoeg net niet gelukt om deze tafel op tijd afgeverd te krijgen voor 3 januari.
Dit is duidelijk een domper voor Trudy, onze masseuze die daar zichtbaar op had gerekend.
Ook haar man Ton wordt deelgenoot gemaakt van dit droevige bericht.
Maar daar komt het eerste cadeau: Een eigen kledinglijn voor het kantinepersoneel!
Voorop het logo van de Club van 100 en Angerlo Vooruit. Achterop de woorden: "Tot Uw dienst!"
De dames en jongens van de kantine voeren een korte verkleedpartij uit.
Daarbij een aantal bezoekers die nieuwsgierig kijken wat er komt als de dames uit de kleren gaan.
Een mooi stel sweaters, 26 in totaal, in alle maten, zodat het personeel er uniform uitziet.
Er klinkt een daverend applaus als bevestiging, dat dit de instemming heeft van de diverse bezoe-
kers van deze receptie.
Ook was er een idee binnengekomen van enkele spelers. 
Een poppenmuur om daar lekker op te kunnen oefenen. Vrije trappen zonder schade.
Poppen van weerbestendige kunststof, die zo de grond in kunnen worden gestoken.
Nou, dus ook de poppen werden binnengebracht, maar wel bijzondere.
Want, op de koppen zitten diverse foto's van leden van onze vereniging Angerlo Vooruit.
Daar kan naar harte lust op worden geschoten.
Zo is er een pop met een afbeelding van Rene Berends, een van de spelers van onze selectie.
Van al de geledingen uit onze vereniging zit er wel een kop bij:
Geurt van de Kuit, maandagmorgenvrijwilligers, Wil en Henk Sweers, resp. dame- en sponsorlid.
Herco Engelsman als trainer, waar ongetwijfeld meer op als naast zal worden geschoten.
Maar ook een vooraanstaand lid van het vroegere bestuur en al vele jaren lid van A.V. is erbij:
Henk Polman himself.
Schijnbaar is hij er niet zo blij mee, want in een onbewaakt ogenblijk is de foto foetsie.
Henk heeft hem vlug door zijn kleinzoon naar huis en dus in veiligheid laten brengen.
Nog enkele foto's complementeren de 5 poppen met de 10 gezichten.
Is dan de koek op? Nee, er komt nog een aankondiging van een kado.
Als het derde cadeau komt een geweldig professionele massagetafel aangereden, die op het nip-
pertje is afgeleverd aan de poort van ons complex.  
“Wil Trudy Klaassen even naar voren komen?”
Jazeker, ze kan het bijna niet geloven: “Wauw, is dit echt de nieuwe massagetafel?”
Hij heeft drie elektro motoren die de tafel in elke gewenste richting kunnen sturen.
“Da’s wel wat anders als ons ouwe tafeltje, waar alles kraakt en piept!”
Iedereen komt kijken naar dit magnifieke cadeau van ons allen aan Angerlo Vooruit.
Trudy zucht en zegt: “Zal ik hem meteen maar wegrijden, voordat er iets mee gebeurt?” Maar
dat kan zomaar niet. Eerst worden er enkele malen demonstraties gegeven met de tafel.
Daarna kan het recreatieve deel van de receptie beginnen. 
Zeker na de aankondiging ons bestuur dat het 1e uur de consumpties voor rekening van AV zijn.
Als een kloek over haar jonge kuikentjes waakt Trudy over "haar" tafeltje.
Als de tijd steeds verder in de richting van het eind gaat, wordt Trudy steeds bezorgder!
Zeker als sommige mensen wat onvast naast haar tafeltje struinen, op weg naar de WC.
Op de vraag: “Mag ik de tafel nu naar onze massageruimte brengen?’, wordt bevestigend geantwoord.
En zo wordt een mooi presentje van ons allen, de C. v. 100, in dank afgevoerd en wel heel voorzichtig.
“Kiek uut, pas op met de deur, optillen bij de drempel, aan de kant!”

Al met al een zeer geslaagde cadeautjes middag van onze Club van 100.
Zeker als we als klap op de "valreep" ,nog een aanzienlijk aantal nieuwe leden erbij krijgen.
Zaten we eerst op 106 leden, na de receptie zitten we op het respectabele aantal van 118 leden.
GEWELDIG.   Al 118 leden.
Spontaan mensen die zich aanmelden en op het bord bij de ingang vermeld komen te staan.
Mensen, allemaal hartelijk bedankt voor jullie steun, en nogmaals een fijn 2010 toegewenst.
Super, bedankt en we gaan in 2010 gewoon door -!
We, dat zijn wij met z'n allen. De leden van de Club van100.

Niet om zieltjes te winnen hoor, maar nieuwe leden zijn welkom.
Opgeven kan bij Hans Wieggers, Gerard Staring, Kees Nederhoff of Peter Smeets.

CLUB VAN 100
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17 december 2009 was
het weer zover

Het jaarlijkse toernooi voor de klaver-
jassers en pokeraars ging van start
om 20.00 uur. Vanaf het begin werd
er gestreden om iedere punt bij het
klaverjassen en er viel niet vals te
spelen, want bij elke verkeerde han-
deling kwam er wel een melding van
de tegenstanders. Vanaf de eerste
ronde nam de latere winnaar, Bennie
Kock, een voorsprong op de rest van
de spelers. Zijn medespeler uit de
eerste ronde zakte steeds verder weg
en de spelers, waarmee Bennie
speelde, zag je telkens enkele plaat-
sen klimmen in de tussen- eindstand.
Kunnen we nu concluderen dat
Bennie buiten het fluiten om ook nog
goed kan kaarten, of kreeg hij deze
avond eindelijk de goede kaarten
zonder een gele of rode kaart uit te
delen. We zullen het nooit weten! Ik
ga er vanuit dat hij het beide kan en
ook op een goed niveau. 
De spelers bij het pokeren werden
verdeeld over twee speeltafels en het
duurde niet al te lang, voordat de
eerste speler de strijd kon verlaten.
Langzamerhand werden de beide
tafel steeds leger, totdat er zes over
waren en die weer aan een tafel gin-
gen spelen. Door het afvalsysteem
waren de pokeraars en de klaverjas-
sers bijna op dezelfde tijd gereed. Bij
de laatste twee bleek Luuk Klaassen
net iets sterker en hij ging dan ook
aan de haal met de 1e prijs. Volgens
mij zit hij vaak aan de pokertafel tij-
dens zijn opleiding en stage om te
oefenen, of heeft hij de juiste kaarten
gekregen deze avond. Laten we
hopen, dat dit geluk was en dat hij
dat niet nodig heeft bij het beëindi-
gen van zijn studie. Of heeft hij
geleerd de kaarten op de juiste wijze
te behandelen, zodat het altijd zijn
kant opvalt.
Al met al een geslaagde avond, met
tussendoor een verloting, waarbij na
de verloting de prijzen nogal eens
van eigenaar verwisselde door eer-
lijke ruiling. Volgens mij dacht er een
aan de uitzet en koffiezetapparaat.
De ander zag het zitten om te gaan
sporten in het gewonnen trainingspak
en weer een ander had liever een
vleesschotel. Uiteindelijk eenieder
tevreden die een prijs had gewonnen.
Ook moeten we niet nalaten om de
medewerkers van de kantine, Sophia,
Manon en Tom, te bedanken voor
hun inzet deze avond. 

Hopelijk zien we jullie allemaal
weer terug op 
16 of 23 december 2010.

De activiteitencommissie    

Meer foto’s op de website: 
www.angerlovooruit.nl
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   Zondag 3 januari 2010 was het weer
zover. Een uniek Snerttoernooi met
sneeuw op de velden en de tempera-
tuur onder nul. Wat kun je als orga-
nisatie nog meer verlangen. 
We begonnen deze dag met een spe-
lersaantal van 45 deelnemers.
Ondanks de omstandigheden  bleef
dit aantal constant. Natuurlijk een
compliment aan alle deelnemers, die
voortreffelijk omgingen met de aan-
wezige omstandigheden (Veld en
vooral de tegenstanders). 
In de poulefase werd het al vrij snel
duidelijk welke teams er in de finale
zouden komen, maar de laatste pou-
lewedstrijden gaven op eens een
andere indruk. Tijdens de wedstrijden
treden de spelers altijd zelf op als
scheidsrechter en daardoor zie je
vaak terug, wie er uit eindelijk voor
de zege gaat. Een bal die duidelijk
nog  binnen het speelveld werd
gehaald, werd door de tegenstander
in de finale als uit gegeven en dat
volgens mij (de organisatie) niet
terecht. De speler legde zich er bij
neer, maar speelde de bal iets verder
om tijd te winnen om zich defensief
op te stellen. Enkele spelers van de
tegenstander vonden dit niet sportief
en gaven dit in woord en gebaar
aan, maar dan komt de volgende
vraag. Hoe sportief zijn we in deze
situatie? 
In een toernooi kom je vele malen
zulke situaties tegen en door ervaring
denk je gewoon: “We gaan verder,
niet zeuren, maar laat je kwaliteiten

zien met het voetballen“. Wanneer
we dit in de komende periode als
geheel, de vereniging dus, kunnen
uitstralen, dan weet ik zeker, dat we
als vereniging via een omweg nog
mee gaan doen om te promoveren.
Deze dag waren er 45 spelers die
streden om het succes, onderver-
deeld in 5 teams van 6 en drie van
5. De finale ging tussen een team
van vijf en een team van 6 spelers.
Het team van 5 spelers wilde geen
extra speler, zodat we 6 tegen 6 kon-
den spelen.  Wel jammer, want we
willen als organisatie zo veel mogelijk
personen de wei in hebben.
Desondanks werd het een spannende
finale, waarbij de einduitslag 3 – 2
was in het voordeel voor de Denen.
De tegenstander de Duitsers  wisten
hier niet toe te slaan in de laatste
minuten. Daardoor werden de Denen
met de volgende spelers: Jurgen
Teunissen, Huub Bieleman , Robin
Thuss, Pim Scholten en Arthuur Da
Costa Gomez kampioen van dit
snerttoernooi. 
Door de weersomstandigheden kwam
de SNERT iets later dan normaal.
Maar de pan was nog niet open en
het eerste bakje met snert werd
gevuld door Mark. Dit was tevens de
laatste die hij vulde, want de helft
van de inhoud kon hij niet in het
bakje krijgen, maar wel over zijn kle-
ding. Het vullen van de bakje werd
snel overgenomen door Piet, een
man met ervaring. Toch zullen we
Mark weer een kans geven in 2011.

De snert was weer van een goede
kwaliteit en de pannen waren ook zo
leeg. Worste Pinne bedankt.
Aansluitend was de nieuwjaarsrecep-
tie van de vereniging en op dat
moment waren wij verlost van de ver-
antwoording en werd deze overgeno-
men door het bestuur. Over de
receptie kun je elders in dit blad
waarschijnlijk wel iets lezen.

Namens de activiteitencommissie tot
het volgende evenement:

Seizoensafsluiting op
29 mei 2010

vanaf 20.00 uur

De derde helft

Meer foto’s op de website: 
www.angerlovooruit.nl

De winnaars van het sn
erttoernooi 2010
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PILOT SPORTBEGELEIDING
Marianne Derksen en Laurens Kupers zijn samen een Pilot Sportbegeleiding gestart binnen voetbalvereniging Angerlo Vooruit. Hier werken
we nu vanaf augustus 2009 mee. We hebben positieve ervaringen inmiddels en willen die graag delen met de clubleden. In onze ogen is het
een innovatief project, dat inpasbaar is binnen allerlei verenigingen in Nederland. We beginnen klein, bij Angerlo Vooruit.

AANLEIDING VOOR HET STARTEN VAN DIT PROJECT:
Als jeugdcoö rdinator binnen Angerlo Vooruit word ik regelmatig betrokken bij gesprekken met ouders, spelers, leiders, trainers als neutrale
partij. Dit kan zijn als er iets fout gaat, trainers ergens op stuk lopen ofals een speler zich misdraagt. 
Vaak is er een reden achter bepaald gedrag en als je daar achter bent, kun je positief hiermee omgaan. 
Een voorbeeld: Een ouder vindt dat een leider/trainer niet goed omgaat met zijn/haar kind. Het kind krijgt geen bal, wordt niet begrepen,
raakt gefrustreerd e.d. Dan blijkt, dat het kind PDDNOS, een stoornis in het autistische spectrum, heeft, die een bepaalde aanpak vergt.
Daarmee omgaan als leek is niet eenvoudig. Vanuit mijn achtergrond als docente LO, zorgcoö rdinator op school en rugzakbegeleider van
o.a. kinderen met ASS(autistisch spectrum stoornis) vond ik, dat ik daar iets mee moest doen.
Laurens Kupers heeft een zoon met PDDNOS van 19 jaar, die helaas uit frustratie heeft afgehaakt bij de voetbal. Ook heeft hij een zoon van
15 jaar met Diabetes type 1 in de C 1 en hij loopt tegen diverse muren aan binnen de voetballerij en in dit geval bij Angerlo Vooruit. Hij
wilde daar iets mee doen. Onze zonen kennen elkaar heel goed en zo kwam hij met het idee bij mij. Hij, als ouder en voormalig vrijwilliger
binnen de vereniging, en ik als centraal punt binnen de vereniging. 

Samen hebben we een beleidsplan opgesteld en zijn hiermee naar een bestuurslid met onderwijservaring gegaan. Diens vrouw hebben we
als orthopedagoge  mee laten denken. Het plan werd binnen het bestuur besproken en we hebben de toestemming gekregen een Pilot
“ Sportbegeleiding” op te starten. Inmiddels zijn we vanaf augustus 2009 bezig en gaan in december 2009 / januari 2010 evalueren.
We hebben een presentatie verzorgd voor leiders/trainers en zijn gewoon begonnen met twee kinderen.

DOEL:
Het doel is begrip te kweken voor kinderen, waar iets bijzonders mee is, zodat zij zich goed kunnen ontwikkelen binnen de vereniging. Wij
vragen respect, begrip en gelijke kansen voor ieder kind. Begrip bij leiders, trainers, scheidsrechters, maar ook zeker bij medespelers.

WERKWIJZE:
Stap 1: Een kind kan aangemeld worden door een ouder, trainer of leider. Wij bekijken de problematiek en gaan ouders vragen of het kind

opgenomen moet worden in “ Sportbegeleiding” .
Stap 2: We gaan thuis op bezoek voor een uitgebreid gesprek met de ouders en evt. de speler. We maken een verslag van het gesprek en

verwerken dit in een handelingsplan.
Stap 3: Dit handelingsplan leggen we aan ouders voor ter goedkeuring.
Stap 4: De praktische handvatten, die van belang zijn voor trainers/ leiders, vermelden we apart en bespreken die met ouders en trai-

ners/leiders.
Stap 5: Trainers/leiders gaan er mee aan de slag, na te hebben aangegeven of het haalbaar is.
Stap 6: Een begeleider op het veld, te weten Maikel Coenraadts of Alwin Kelderman, bezoekt trainingen, wedstrijden, praat eens met een

speler/ ouder hoe het gaat en koppelt dit terug naar ons als coördinatoren.
Stap 7: Evaluatie tijdens de winterstop. Moeten de afspraken worden bijgesteld? Hoe loopt het? En eventueel nog andere zaken.

WIE KOMEN IN AANMERKING?:
Spelers met een behoefte aan extra begeleiding komen in aanmerking. Dit kunnen chronisch zieke kinderen zijn met hartproblemen, diabe-
tes, astma, kinderen met gedragsproblemen en kinderen met ASS etc. Het gaat om de omgang met deze kinderen en het vinden van hand-
vatten hiervoor. Begrip hebben voor de problematiek is een van de belangrijkste zaken.
Wij bemoeien ons niet met het voetbaltechnische gebeuren en ventileren dit ook duidelijk naar trainers. Wel moeten de doelen, die we stel-
len, haalbaar zijn en passen binnen het bestaande beleid van de Vereniging. 

ENKELE VOORBEELDEN: 
Een speler met PDDNOS wil graag weten op welke plek hij speelt. Dan moet je hem niet tussentijds laten veranderen van plek, want dan
breekt paniek uit. Een dergelijke speler moet weten, waar hij aan toe is.
Structuur in je trainingen en een gesprekje vooraf over wat je gaat doen op de training en vervolgens de controle of het gesnapt wordt.
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Bij een speler, die niet tegen hard geluid kan, is het handig, dat ouders die rijden, dit weten en niet keihard de radio aanzetten. Ook is het
fijn als het dan rustig is in de kleedkamer en andere spelers hier rekening mee houden.

Een scheidsrechter op de hoogte brengen dat er een speler is, die wat anders benaderd moet worden, als er iets voorvalt. Dat voorkomt mis-
schien, dat hij eruit gestuurd wordt.

Er rekening mee houden dat alles letterlijk wordt genomen. Als je praat over “ passen”  denkt de PDDNOS-er misschien wel aan de Paashaas
en Pasen en snapt niet de bedoeling. Je taalgebruik aanpassen zal dan handig zijn.

Met Diabetes type 1 kun je niet altijd waarmaken om twee keer in de week te trainen. Als je wel goed kunt voetballen, zou je nooit in een
eerste team kunnen komen, want het beleid is twee keer trainen per week. Het moet wel kunnen als je er afspraken over kunt maken. Het
kan dus ook echt.

WE BEGELEIDEN NU EEN ZESTAL KINDEREN:
In de D hebben we op dit moment twee spelers en er komen er 2 bij.
In de C speelt een jongen met Diabetes type 1 en een nieuwe speler met PDDNOS,  die bij Angerlo komt voetballen vanwege een verhuizing.

We willen iedereen met plezier kunnen
laten voetballen in een team en een stuk
begrip kweken. Met de nodige handvatten
voor trainers, begeleiders en scheidsrech-
ters moet dat haalbaar zijn en soms mis-
schien ook niet. We hebben een goede
start kunnen maken en zijn nu in de eva-
luatiefase beland.
Het is heel positief hoe het geheel door
leiders, trainers, scheidsrechters, bestuur
en ouders wordt opgepakt.
Trainers/leiders weten ons te vinden en
ouders, die we benaderd hebben, zijn tot
nu toe enthousiast en staan open voor
het opnemen van hun kind in de
Sportbegeleiding.
We zijn genomineerd door Stichting MEE
Doetinchem voor de Zorgaward 2009.
We hebben een oorkonde ontvangen
voor de Sportbegeleiding. (zie kranten-
artikel)

Meer informatie:
Sportbegeleiding.av@hotmail.com  
Marianne Derksen
Laurens Kupers

Er komt ook informatie op de website
te staan.

“JE KUNT JEZELF
ZIJN, ER ZIJN AL
ZOVEEL ANDEREN.“

(Loesje)
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’s Avonds werd ik gebeld door de redacteur van
ons clubblad met het verzoek een klein verslag te
schrijven over klusjesdag voor het volgende
nummer. Toen ik de volgende dag vroeg wakker
werd, dacht ik: “O ja, ik moet nog een stukje
schrijven“. Ik bleef er over nadenken en kon de
slaap niet meer vatten. Ik dacht: “Nu kan ik wel
weer hetzelfde verhaaltje vertellen evenals voor-
gaande jaren over het vele goede werk wat door
een beperkt aantal leden is verricht, maar ik kan
ook over mijn werkelijke gevoelens schrijven
over de betrokkenheid tegenwoordig van de
leden bij de club“. Natuurlijk heb ik veel waarde-
ring voor de mensen, die wel aanwezig waren en
veel goed werk hebben verricht, maar ik maak
mij grote zorgen over de toekomst. 
De oproep die ik heb gedaan in het vorige num-
mer om samen in een fijne sfeer met elkaar iets
te doen voor onze club en daarmee de samenho-
righeid te vergroten is op een mislukking uitge-
lopen. Er waren zeggen en schrijven 13 mensen
aanwezig, waarvan 4 van de accommodatiecom-
missie, 2 van de kantineleiding, 2 van de Vut
ploeg, 3 verplicht aangewezen i.v.m. dreiging
contributieverhoging en 2 aanmeldingen. Op z’n
minst kunnen we toch stellen van de ruim 550
leden is dat aantal zeer teleurstellend. De betrok-
kenheid bij de club is er blijkbaar niet meer, ten-
zij men kan klagen.  
Ook van bestuurszijde was er weinig belangstel-
ling, al zou men alleen z’n gezicht maar even
laten zien, dat stimuleert toch de aanwezigen. Dit
is niet iets typisch bij Angerlo Vooruit maar
helaas een maatschappelijke ontwikkeling. Men
heeft geen tijd meer, want veelal werkt men bei-
den en  wordt de vrije tijd aan andere zaken
besteed. 
Hiertegenover staat dat de gemeenten steeds
meer taken gaan afstoten. Ook de gemeente
Zevenaar is druk bezig om alle gebouwen af te
stoten(privatisering). Men wil van de dure onder-
houdskosten af. Hierdoor zal er steeds meer van
de leden gevergd worden om de gebouwen in
een goede staat te onderhouden. Alles uitbeste-
den is onbetaalbaar met de huidige inkomsten.
M.a.w. ik vrees met grote vrezen voor de toe-
komst.
Wat de klusjesdag zelf betreft ondanks de zeer
matige opkomst was het een gezellige dag. Er is
veel werk verricht, er is geschilderd, gesaust,
getimmerd, schoongemaakt etc. Alle hulde voor
de mensen die wel betrokken zijn bij de vereni-

KLUSJESDAG

Ondanks matige opkomst 
succesvol verlopen

UIT DE OUDE DOOS

ging. En Trudy bedankt voor de heerlijke soep.
Ik hoop dat het tij zich zal keren en men gaat
inzien, dat samen voor de club iets doen heel
veel voldoening kan geven en de contributies
laag houdt. 

Hans de Jager
Coördinator Accommodatiebeheer  
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Op de laatste jaarvergadering werden enkele mensen gehuldigd
vanwege hun 40-jarig lidmaatschap.
Teun Polman was toen helaas verhinderd maar werd op de
Nieuwjaarsreceptie alsnog gehuldigd.

JUBILARIS  
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1952

(ONDER VOORBEHOUD)

BALSPONSOREN 1E ELFTAL 09/10

Programma 1e elftal Angerlo Vooruit seizoen 2009-2010 4e klasse D

Datum wedstrijd aanvang uitslag
0066  sseepptteemmbbeerr OOBBWW  --  AAnnggeerr lloo  VVoooorruuiitt 1144..0000  uuuurr 33  --  00
1133  sseepptteemmbbeerr AAnnggeerrlloo  VVoooorruuii tt   --  '' tt   PPeeeesskkee 1144..3300  uuuurr 00  --  44
2200  sseepptteemmbbeerr AAnnggeerrlloo  VVoooorruuii tt   --  VVVVGG  ''2255 1144..3300  uuuurr 00  --  22
2277  sseepptteemmbbeerr VVVV  DDooeettiinncchheemm  --  AAnnggeerr lloo  VVoooorruuiitt 1144..3300  uuuurr 55  --  11
0044  ookkttoobbeerr AAnnggeerrlloo  VVoooorruuii tt   --  RRKKPPSSCC 1144..3300  uuuurr 55  --  22
1111  ookkttoobbeerr VVVVOO  --  AAnnggeerrlloo  VVoooorruuiitt 1144..0000  uuuurr 22  --  00
1188  ookkttoobbeerr AAnnggeerrlloo  VVoooorruuii tt   --  SSVV  LLooiill 1144..3300  uuuurr 11  --  11
2255  ookkttoobbeerr BBeekkeerr//iinnhhaaaall
0011  nnoovveemmbbeerr SSCC  RRii jjnnllaanndd  --  AAnnggeerr lloo  VVoooorruuiitt 1144..0000  uuuurr 33  --  11
0088  nnoovveemmbbeerr AAnnggeerrlloo  VVoooorruuii tt   --  SSCC  WWeesstteerrvvoooorrtt 1144..3300  uuuurr 44  --  11
1155  nnoovveemmbbeerr SSVV  KKiillddeerr  --  AAnnggeerr lloo  VVoooorruuiitt 1144..3300  uuuurr 22  --  33
2222  nnoovveemmbbeerr AAnnggeerrlloo  VVoooorruuii tt   --  SSCC  VVeelluuwweezzoooomm 1144..3300  uuuurr 33  --  22
2299  nnoovveemmbbeerr BBeekkeerr//iinnhhaaaall
0066  ddeecceemmbbeerr AAnnggeerrlloo  VVoooorruuii tt   --  OOBBWW 1144..3300  uuuurr 22  --  11
1133  ddeecceemmbbeerr '' tt   PPeeeesskkee  --  AAnnggeerr lloo  VVoooorruuiitt 1144..0000  uuuurr 22  --  11
2200  ddeecceemmbbeerr bbeekkeerr// iinnhhaaaall
1177  jjaann..  tt//mm  77  ffeebbrr.. bbeekkeerr// iinnhhaaaall
1144  ffeebbrruuaarr ii CCaarrnnaavvaall
2211  ffeebbrruuaarr ii VVVVGG  ''2255  --  AAnnggeerr lloo  VVoooorruuiitt 1144..3300  uuuurr
2288  ffeebbrruuaarr ii AAnnggeerrlloo  VVoooorruuii tt   --  VVVV  DDooeett iinncchheemm 1144..3300  uuuurr
0077  mmaaaarrtt RRKKPPSSCC  --  AAnnggeerrlloo  VVoooorruuiitt 1144..0000  uuuurr
1144  mmaaaarrtt   bbeekkeerr// iinnhhaaaall
2211  mmaaaarrtt AAnnggeerrlloo  VVoooorruuii tt   --  VVVVOO 1144..3300  uuuurr
2288  mmaaaarrtt SSVV  LLooiill  --  AAnnggeerr lloo  VVoooorruuiitt 1144..0000  uuuurr
33  eenn  55  aapprrii ll BBeekkeerr//iinnhhaaaall  ((PPaasseenn))
1111  aapprrii ll AAnnggeerrlloo  VVoooorruuii tt   --  SSCC  RRii jjnnllaanndd 1144..3300  uuuurr
1188  aapprrii ll SSCC  WWeesstteerrvvoooorrtt   --  AAnnggeerr lloo  VVoooorruuiitt 1144..3300  uuuurr
2255  aapprrii ll AAnnggeerrlloo  VVoooorruuii tt   --  SSVV  KKiillddeerr 1144..3300  uuuurr
0022  mmeeii SSCC  VVeelluuwweezzoooomm  --  AAnnggeerr lloo  VVoooorruuiitt 1144..3300  uuuurr

0099  eenn  1133  mmeeii  eeeerrssttee  rroonnddee  NNCC
1166  eenn  2233  mmeeii  ttwweeeeddee  rroonnddee  NNCC
3300  mmeeii  ffiinnaallee  NNCC

1133  sseepptteemmbbeerr AAnnggeerr lloo  VVoooorruuiitt   --  '' tt   PPeeeesskkee BBaakkkkeerr ii jj   CCrrii sstt   tteenn  VVeeeenn
2200  sseepptteemmbbeerr AAnnggeerr lloo  VVoooorruuiitt   --  VVVVGG''   2255 RRoottrraa  DDooeessbbuurrgg
0044  ookkttoobbeerr AAnnggeerr lloo  VVoooorruuiitt   --  RRKKPPSSCC UUbbbbiinnkk--SSeessiinnkk  DDooeett iinncchheemm
1188  ookkttoobbeerr AAnnggeerr lloo  VVoooorruuiitt   --  SSVV  LLooii ll CCaafféé  dd''nn  UUuuttkkiieekk  AAnnggeerrlloo
0088  nnoovveemmbbeerr AAnnggeerr lloo  VVoooorruuiitt   --  SSCC  WWeesstteerrvvoooorrtt KKrraaaannmmaacchhiinniiss tt  eenn  mmaacchhiinneevveerrhhuuuurr  NN..  KKlloommpp
2222  nnoovveemmbbeerr AAnnggeerr lloo  VVoooorruuiitt   --  SSCC  VVeelluuwweezzoooomm HHFF  SSwweeeerrss  AAnnggeerrlloo
0066  ddeecceemmbbeerr AAnnggeerr lloo  VVoooorruuiitt   --  OOBBWW GGaarraaggee  SScchheell
2288  ffeebbrruuaarr ii AAnnggeerr lloo  VVoooorruuiitt   --  VVVV  DDooeett iinncchheemm SScchhiillddeerrssbbeeddrrii jj ff  WWaannrrooooiijj
2211  mmaaaarrtt AAnnggeerr lloo  VVoooorruuiitt   --  VVVVOO DDoobbrreeffaa  NNeeddeerrllaanndd  BBVV
1111  aapprrii ll AAnnggeerr lloo  VVoooorruuiitt   --  SScc  RRii jjnnllaanndd HHoooorrnnssttrraa  BBoouuww
2255  aapprrii ll AAnnggeerr lloo  VVoooorruuiitt   --      SSVV  KKiillddeerr CClluubb  vvaann  HHoonnddeerrdd



ONZE SPONSOREN

1952

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
The Green Room
Aannemingsmaatschappij Welling Didam B.V. Didam
Zagriko     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

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




