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Didamseweg 2 •  6986 AD Anger lo 
Tel . 0313-47 24 29 •  Fax 0313-47 36 42
Internet : www.garageschel .n l  
E-mai l : in fo@garageschel .n l

Verkoop van elk merk occasion • Reparatie/onderhoud van elk merk

Verkoop van elk merk nieuwe auto • Inbouwstation L.P.G. en telefoons

•Leasing en financiering • Ruit- en schadeherstel • A.P.K. keuringsstation

Tankstation • Airco service

de sleutel naar betrouwbaar rijplezier!

Hattrick!!
Creatief, stijlvol en leuk

Gewoon bij ons te koop
Bloembinderij “De Eglantier”

Pr. Margrietlaan 3b, 6986 AB Angerlo
Tel. 0313-475065

wo. 9.30-18.00 uur, do. 9.30-18.00 uur
vr. 9.30- 20.00 uur, zat. 9.00-16.oo uur

Voor Verf - Glas - Behang
en Gereedschap naar:

Ooipoortstraat 48
Doesburg
Telefoon 0313 47 28 84

de beste in verf...
de beste in behang

H A G E N O U W
FINANCIEEL ADVIES

gegarandeerd de laagste hypotheekrente

HYPOTHEKEN - VERZEKERINGEN - PENSIOENEN

0313 - 482000

Kerkstraat 28-32 - 6981 CN Doesburg

de Koppeling 1, 6986 CS Angerlo
Tel. 0313-490760, Fax 0313-473642
info@garageschel.nl
www.garageschel.nl
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Zo bijna aan het einde van het seizoen 2009-2010 weer een Voetangel met het wel en wee van ons eer-
ste, dat zich heeft gehandhaafd in de vierde klas en zelfs een periodetitel heeft behaald. De nacompeti-
tie zal binnenkort gespeeld worden. De redactie bedankt de leiders van de D-junioren voor hun mede-
werking. Hierbij nodig ik de C, B en A-junioren elftallen uit het goede voorbeeld te volgen en voor de
volgende uitgave al teksten en foto’s te verzamelen. Deze keer is er geen kilbgerut en helaas ook geen
stukje van Arendsoog. Wel is er een sportief succes te melden in het zaalvoetbal.
In deze tweede uitgave van jaargang 12 vindt u ook een overpeinzing van de voorzitter.
Inmiddels nieuwsgierig? Veel leesplezier met deze Voetangel!!
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Het einde van het seizoen nadert snel. Een seizoen vol wisselende resultaten. Zo heeft ons eerste team
een periode van opleving beleefd en mede hierdoor een periode kunnen pakken, maar keerzijde is de
strijd tegen degradatie. Ik heb alle vertrouwen dat deze komende weken sowieso klassenbehoud wordt
veilig gesteld.
Volgend jaar een nieuwe trainer voor de ploeg. Zal er iets moois groeien? Andere teams ontwikkelen
zich goed en dat geeft vertrouwen naar de toekomst. Het blijft natuurlijk voetbal….’t kan alle kanten op.
De trainingsvelden liggen er al uit en de wedstrijdvelden liggen er matig bij. Goed en gedegen onder-
houd moet dit verhelpen, zodat wij het komende seizoen weer goede velden hebben liggen. Hier ligt
een stuk verantwoordelijkheid bij de gemeente, maar ook bij ons! Hoe gaan wij hier gedurende het
seizoen mee om. Het zijn en blijven natuurlijk voetbalvelden en moeten als zodanig gebruikt worden
en eigenlijk optimaal gebruikt worden. Dit alles onder toezicht van onze consuls.
De toernooien komen eraan en ook de jaarlijkse afsluiting van de jeugd. Op elk gebied bruist het nog
van activiteiten. Prijzen liggen nog binnen handbereik.
Een uitgebreid team is momenteel bezig met de elftalindeling voor het komende seizoen.
Coördinatoren, leiders en trainers hebben wedstrijden bekeken en trainingen bezocht en ervaringen uit-
gewisseld. Dit is aan het papier toevertrouwd en zal komende weken besproken gaan worden, per leef-
tijdsgroep.
Het is belangrijk, dat het duidelijk is of je als speler doorgaat of niet. Zorg dat je vroegtijdig aangeeft,
als je overweegt te stoppen. Dat neemt veel onnodige spanning/druk weg bij het indelen van de
teams.
Dit jaar staat in de planning de ledenvergadering te houden in september. De precieze datum zal tijdig
bekend gemaakt worden. Zoals iedereen weet zit het huidige bestuur 3 jaar. Dit is de periode waarvoor
een bestuurslid gekozen wordt. Met andere woorden het complete bestuur zal aftreden. Dit is niet wen-
selijk voor een club. Wij zullen vroegtijdig aangeven hoe wij dit willen opvangen. Wellicht zullen wij dit
communiceren op de website. Alle leden zijn vrij om in dit vlak een bepaalde ambitie uit te spreken.
Dat is een uitgelezen moment om je te profileren en je misschien wel beschikbaar te stellen.
Waar staat Angerlo vooruit nu?
Financieel gezien staat de vereniging er redelijk tot goed voor. Met enkele kanttekeningen t.a.v. ons
complex, onze faciliteiten en het achterstallig onderhoud. Hier is al vaker over geschreven en gespro-
ken. Geen eenvoudige materie daar wij midden in het privatiseringstraject zitten met alle valkuilen,
problemen en onzekerheden die dit met zich meebrengt.
Het werpt toch in enige mate een schaduw over onze algehele exploitatie. En tegelijkertijd een belem-
mering om bepaalde investeringen, gericht op de toekomst, aan te gaan.
Sportief gezien weet iedereen hoe haar, dan wel zijn team, draait. Daarnaast heeft iedereen ook z’n
eigen beleving, hoe een wedstrijd dan wel een seizoen dient te verlopen.
Waar ligt je ambitie? Er is een project opgestart om scheidsrechters op te leiden binnen onze vereni-
ging. De eerste resultaten zijn al zichtbaar aan de nieuwe gezichten op het veld in een scheidsrechters-
pak. Duidelijk een goede ontwikkeling met een direct meetbaar resultaat. En zeker omdat enige van
onze jeugdleden dit opgepakt hebben.
Teams hebben begeleiders, trainers en spelers nodig. Wij verwachten dat velen doorgaan met het
begeleiden of trainen van teams. Maar er is altijd ruimte voor en behoefte aan meer mensen!
Mocht je ambitie hier liggen, schroom dan niet om dit kenbaar te maken. We zullen het met z’n allen
moeten doen.

Rest ons nog een vraag, wat zal het Nederlands elftal doen deze zomer?!
Namens het bestuur.

Michael van de Berg, voorzitter

VAN DE BESTUURSTAFEL



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
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Eerste elftal speelt ver-
dienstelijkmet 2-2 gelijk
tegen Doetinchem
Het eerste elftal had nog wat goed te
maken tegen Doetinchem vanwege
de zeer slechte wedstrijd van vorige
week tegen RKPSC. Iedereen kwam
deze zondag 100% gemotiveerd uit
de kleedkamer om de wanprestatie
van de vorige recht te zetten.
Doetinchem nam in het begin het ini-
tiatief zonder echt gevaarlijk te wor-
den. Heel langzaam kwamen we
beter in ons spel en dat resulteerde in
enkele kleine kansjes. In de 35e
minuut gaf Peter Albers een voorzet
op maat op René Berends, die vrij
voor de keeper met een boogbal
scoorde, 1-0. Hierna ontspon zich
een alleraardigste wedstrijd met op
het middenveld fascinerende duels
tussen beide nummers tien, Peter
Albers bij Angerlo Vooruit en Willem
Stollé bij Doetinchem. Na rust ging
het spel in eerste instantie gelijk op,
maar heel langzaam voerde
Doetinchem het tempo op. In de 60e
minuut werd Robin Thuss de diepte in
gestuurd, zijn voorzet op maat werd
door René Berends vakkundig afge-
maakt, 2-0. Een sensatie leek in de
lucht te hangen, maar een paar
wissels bij Doetinchem en een Willem
Stollé, die zich nog nadrukkelijker
met het spel ging bemoeien, zorgden
ervoor dat die sensatie uit bleef. In
de 75e minuut scoorde Willem Stollé
zelf de aansluitingstreffer, 2-1. Zeven
minuten later scoorde Bram van
Dooren de gelijkmaker, 2-2. Toen
werd het nog een klein kwartiertje bil-
len knijpen op de bank, maar verder
dan een schot op de kruising kwam
Doetinchem niet meer. Vooraf had-
den we voor dit resultaat getekend,
Doetinchem is in mijn ogen de voor-
naamste kandidaat voor de titel,
achteraf is de uitslag een terechte.

Eerste elftal verliest van
VVO en ziet degradatie-
spook naderen
Ons eerste is er niet in geslaagd om
van mededegradatiekandidaat VVO
te winnen en is daardoor in direct
degradatiegevaar. In de hele wed-
strijd slaagden we er maar twee keer
in om gevaarlijk voor het VVO-doel
op te duiken. In de eerste helft was
dat in de 44e minuut. Jelmer Kingma
werd de diepte ingestuurd en alleen
voor de VVO-keeper Frans Budel

gekomen, wist hij deze echter niet te
verschalken. De tweede keer was
direct na de pauze door geklungel in
de VVO achterhoede, maar wij
wisten dit niet af te straffen. De rest
van de wedstrijd was VVO beter. De
Velpenaren waren aan de bal tech-
nisch vaardiger en we mochten van
geluk spreken dat de uitslag niet
hoger uit viel. De strafschop, die we
tegen kregen, was op z'n zachtst
gezegd een cadeautje van de
scheidsrechter. Hij werd echter wel
benut door aanvoerder Tim Jansen,
0-1. In de 80e minuut rondde dezelf-
de Tim Jansen een mooie aanval
fraai met het hoofd af, 0-2. Dat de
nederlaag voor het eerste elftal in de
tweede helft niet hoger uitviel was
aan keeper Dirk-Willem Tiecken te
danken. Met enkele fraaie reddingen
wist hij een grotere nederlaag te
voorkomen. Nog zes wedstrijden
resten ons om het vege lijf te redden.
Er degradeert dit seizoen gelukkig
maar één club direct en één via de
nacompetitie. Over de nacompetitie
gesproken! We moeten nog steeds
één wedstrijd voor de tweede periode
spelen en met drie punten voor-
sprong op.....VVO, hebben we aan
een gelijkspel bij VVG'25 genoeg.
Maar gezien de zorgelijke stand op
de ranglijst, is het beter om ons niet
op deze periode te focussen. Deze
inhaalwedstrijd zal gewoon gewon-
nen moeten worden, want we hebben
de punten hard nodig.

Uitstekende overwinning
eerste elftal tegen SV Loil
Het eerste elftal heeft zondag in een
rechtstreeks duel om de strijd tegen
degradatie tegen concurrent SV Loil
een prima 2-1 uit overwinning
behaald. Reeds na zeven minuten
was het raak, uit een corner van Pim
Hermans kopte René Berends onge-
hinderd de bal achter de Loil keeper,
0-1. Vijf minuten later nam Peter
Albers een vrije trap, deze werd ech-
ter door Nico Brugman voor open
doel gemist. Twee minuten was het
echter alweer gelijk, de warrig leiden-
de scheidsrechter bestrafte een lichte
overtreding van Jelle Kelderman
binnen de zestien met een strafschop,
deze werd door Denny Wiendels
benut, 1-1. Het eerste elftal pakte
hierna de draad weer op en creëerde
een aantal niet te missen kansen,
o.a. René Berends wist een bijna
100% kans niet te benutten. In de
25e minuut was het wel raak, Rick
Mintjes wist zich op de rechter kant
voorbij zijn man te wurmen en gaf
een uitgemeten voorzet op Pim
Hermans, deze scoorde met het
hoofd de 1-2. Angerlo Vooruit bleef
in de eerste helft de betere ploeg
maar was in de afronding onzuiver.
Na de thee ging het eerste elftal door
daar waar het de eerste helft eindig-
de. Prima kansen voor respectievelijk,
René Berends, Robin Thuss en Pim
Hermans werden niet benut.

Angerlo Vooruit - vv Doetinchem (2-2)
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af en zag dat de Rijnlandkeeper iets
te ver voor zijn doel stond. Robin
scoorde met een fraaie lob.
SC Rijnland zocht hierop nog meer
de aanval en de druk op het Angerlo
doel werd groter, maar doelman Dirk
Willem Tiecken wist van geen wijken.
Zeker drie keer wist hij met uitsteken-
de reddingen een tegendoelpunt te
voorkomen. Wij moesten het in deze
fase van de counter hebben en

waren hierin in de 83e minuut suc-
cesvol. Een diepe bal bereikte Robin
Thuss en deze wist hiermee wel raad,
3-0. De gasten uit Lobith probeerden
het nog wel, maar vonden steeds
doelman Tiecken op hun weg.
Het eerste behaalde een ietwat
gelukkige, maar uiterst belangrijke
overwinning met het oog op klassen-
behoud.

Het eerste elftal heeft deze zondag-
middag een mooie overwinning
behaald op koploper SC Rijnland.
Tevens was het een sportieve revan-
che voor de eerder dit seizoen gele-
den 3-1 nederlaag in Lobith. Rijnland
begon fel aan de wedstrijd, maar het
duurde tot de 15e minuut, voordat
men een grote kans kreeg. Voor
open doel schoot de voorhoedespe-
ler de bal naast en dit tot opluchting
van heel Angerlo. Het eerste miste de
felheid in de duels, iets wat men
tegen SV Loil wel liet zien. Na 28
minuten moest Peter Teunissen op de
doellijn redding brengen. En twee
minuten later moest Dirk Willem
Tiecken al zijn talenten tonen om een
doelpunt te voorkomen. Tegen de
verhouding in kwam we op voor-
sprong, Peter Albers stuurde vanaf
het middenveld Pim Hermans alleen
op het Rijnland doel af. Pim deed wat
hij doen moest, namelijk scoren, 1-0.
In de rust hamerde trainer Pim
Scholten er nogmaals op dat men
veel feller in de duels moest zijn,
anders zouden we in de tweede helft
misschien wel eens overlopen kunnen
worden. Met deze mededeling in het
achterhoofd begon het eerste feller
aan de tweede helft. Dit resulteerde
in de 54e minuut in een 2-0 voor-
sprong. Een bal kwam via de kluts
van Terence Manuhuwa bij Robin
Thuss. Deze kon alleen op het doel

Eerste elftal wint verdiend bij SC Westervoort 1-2

gedecideerd naar de stip. René
Berends voltrok hierna het vonnis,
0-2. Angerlo vergat hierna de score
uit te bouwen en geklungel in de
Angerlo achterhoede zorgde ervoor,
dat Westervoort terug in de wedstrijd
kon komen, 1-2. Hierbij bleef het, al
werd er nog wel een doelpunt van
René Berends om onduidelijke rede-
nen afgekeurd. Met nog twee wed-
strijden te gaan lijkt het eerste elftal
nu veilig en kan het zich gaan opma-
ken voor de nacompetitie.

In een rommelige wedstrijd, met van
beide kanten veel gepraat, heeft het
eerste elftal een verdiende 2-1 over-
winning op SC Westervoort behaald.
Zonder Peter Albers en Robin Thuss,
maar met Jip Smeets weer in de
gelederen, probeerde het eerste van-
uit een gesloten defensie met snelle
uitvallen SC Westervoort te verrassen.
Er kwamen wat kansjes, maar het
vizier stond nog niet op scherp. In de
27e minuut speelde Pim Hermans op
de rand van de zestien meter Jelmer
Kingma vrij. Jelmer draaide zich

behendig vrij en schoot met links de
bal in de uiterste hoek, 0-1. Vlak
voor rust gaf Jelmer Kingma een
afgemeten voorzet op René Berends,
die het presteerde om voor open
doel de bal over te schieten.
In de tweede helft hetzelfde spelbeeld
waarbij Angerlo de tegenstander liet
komen om vervolgens met snelle uit-
vallen proberen te scoren. Zo ging
het ook in de 48e minuut. Jip Smeets
werd in de diepte gezocht, maar in
de zestien meter werd hij van achte-
ren gevloerd. De scheidsrechter wees

Angerlo Vooruit - Rijnland (3-0)

Omdat de scheidsrechter deze mid-
dag vaak onbegrijpelijke beslissingen
nam bleef het daarom tot het einde
spannend. Na het laatste fluitsignaal
van de scheidsrechter konden de
armen de lucht in, er konden drie

punten aan het totaal toegevoegd
worden. Dat de trainer van Loil hier-
na zeer boos werd op de scheids-
rechter, die geen blessure tijd bij trok,
deerde ons niet. De terugweg over
het Schrikbruggetje over de Wetering

werd daarom een terugweg over het
Schikbruggetje. Een uitstekende over-
winning met van iedereen 100%
inzet.

Mooie overwinning eerste elftal op koploper SC Rijnland
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Het eerste elftal heeft in deze wed-
strijd ondanks een 1-0 nederlaag bij
VVG'25 de tweede periode in de
wacht gesleept. De ploeg verzuimde
zondag met een ruime overwinning
van het veld te stappen. Het elftal
van trainer Pim Scholten was beter
dan de gastheer VVG'25, maar wist
zich zowel voor rust als na rust geen
raad met de kansen. In de eerste
helft kregen de mannen van trainer
Scholten drie uitgelezen mogelijkhe-
den om te scoren, maar het vizier
stond niet op scherp. VVG'25 kon
hier niet veel tegenoverstellen, meest-
al werd de bal met een wilde trap
naar voren geschoten. Na de pauze
een zelfde spelbeeld en ook nu kre-
gen we drie uitgelezen kansen, maar
niemand kon of wilde de trekker
overhalen. VVG'25 speelde hetzelfde
spelletje als voor rust, met dien ver-
stande dat uit een van deze wilde
trappen de bal wel goed viel en het
betekende gelijk een doelpunt, 1-0.

We hadden daarna nog het geluk bij
eenzelfde actie de bal vrij voor Dirk
Willem naast werd geschoten. Na
afloop van de wedstrijd bleek dat
VVO gelijk had gespeeld, SC
Rijnland weliswaar met 3-1 van SC
Westervoort had gewonnen, maar
hun doelsaldo slechter was dan het
onze. Dus mochten de armen
omhoog, maar door de nederlaag
was bijna niemand hiertoe in staat.
Begrijpelijk, want we hadden deze
wedstrijd, gezien de kansen, gewoon
moeten winnen. Maar wie had na
acht wedstrijden gedacht dat de
tweede periode voor ons zou zijn? Ik
denk niemand. Een mooi resultaat
voor de ploeg van scheidend trainer
Pim Scholten. Bij terugkomst in
Angerlo werd er in de kantine terecht
nog enkele uurtjes nagepraat onder
het genot van een Chinees hapje en
een Nederlands drankje.

Eerste elftal verslaat in matig duel SV Kilder met 1-0

Dat kwam, omdat onze keeper Dirk
Willem een te grote sta in de weg
voor de
Kilder aanvallers was. Zeker bij een
handvol goede mogelijkheden voor
Kilder kwam hij als overwinnaar te
voorschijn. Aan het einde van de rit
werd de 1-0 toch over de streep
getrokken, maar echt verdiend was
het niet.

Op een slecht veld won het eerste
elftal in een matig duel met 1-0 van
de SV Kilder. Het team heeft de
smaak te pakken, na overwinningen
op SC Rijnland en SC Westervoort,
werd ook de SV Kilder aan de zege-
kar gebonden. De eerste helft ging
redelijk gelijk op, al was Kilder de
gevaarlijkere ploeg zonder echt
gevaarlijk te worden. Alleen in de
32e minuut moest keeper Dirk
Willem Tiecken al zijn talenten aan-

spreken om een tegendoelpunt te
voorkomen. Direct na rust ging
Angerlo in de aanval wat resulteerde
in een corner. Meteen daarop vol-
gend een vrije trap op een mooie
positie voor specialist Pim Hermans.
Pim krulde de bal inderdaad in de
bovenhoek en dat betekende 1-0.
Hierna ging de wedstrijd weer tegen
elkaar op, maar de beste kansen
waren voor Kilder. Maar ze konden
deze echter niet verzilveren.

WEL EN WEE 1E ELFTAL

Eerste elftal periodekampioen
ondanks 1-0 nederlaag bij VVG'25



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
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Babberich 2 - Angerlo Vooruit 2 2-2
de hierna attent op een fout van hun
keeper waardoor we na 20 minuten
in een zetel zaten. De rood-witte for-
matie uit Babberich gaf zich echter
niet gewonnen. Met de ervaring van
enkele oud eertse elftal spelers en de
(te) fanatieke coaching van hun trai-
ner, vochten ze zich terug in de wed-
strijd. Na afloop stond er dan ook
een 2-2 eindstand op het bord.
Jammer om een mooie voorsprong
weg te geven, maar gezien het spel-
beeld was dit een terechte uitslag.

Na een lange winterstop met veel
afgelastingen konden we eindelijk
weer aan de bak. Het weer vooraf
beloofde een barre wedstrijd met veel
regen en wind. Toen de scheidsrech-
ter om 10.00 uur op zijn fluit blies
voor het beginsignaal, brak echter de
zon door. We waren met een goede,
grote groep vertrokken, omdat het
eertse was afgelast. Het waren dan
ook de eerste elftalspelers, die ons
aan een comfortabele 2-0 voor-
sprong hielpen. René knikte op de

voor hem karakteristieke wijze
prachtig de 1-0 in de touwen. Wat
René naast koppen ook goed
beheerst is praten, en dan vooral
tegen de scheidsrechter. Waar hij
minder bedreven in is, is luisteren.
Zelfs nadat de leidsman hem 3 keer
vriendelijk had gevraagd om niet op
zijn beslissingen te reageren, dacht
René dat hij het beter had gezien. Dit
leidde tot een terechte gele kaart, tot
grote ergernis van de eveneens aan-
wezige hoofdtrainer. Jelmer reageer-

krijgt dat een punt het hoogst haal-
bare is. De 0-3 eindstand was dan
ook een goede afspiegeling van de
krachtsverhoudingen. Gauw verge-
ten, volgende keer beter.

HSC was met slechtst 12 spelers naar
Angerlo afgereisd. Toen hun trainer
voor de wedstrijd aangaf, dat hier
ook nog eens vier A-junioren bij
zaten, dachten we dat we een goede
kans te maken op een zege. Wat hij

ons niet had verteld, was dat het alle
vier uitstekende spelers waren. Beetje
het type Messi, Xavi, Iniesta. Klein,
technisch vaardig en zeer doelge-
richt. Soms speel je wedstrijden,
waarbij je na een half uur het idee

prima! DCS kreeg in de eerste helft 2
goede kansen, maar was slordig in
de afronding. Op de bank was het
ouderwets “met de billen tegen
elkaar”. Ondanks dat er een aantal
spelers van de kramp nauwelijks
meer konden lopen hielden we stand.
Soms voelt een gelijkspel als een
overwinning.

Vandaag op bezoek bij de koploper.
Tevens een gelegenheid om even met
een oude bekende bij te praten.
Voormalig Angerlo-trainer John
Peters is sinds kort namelijk trainer
van DCS 2. Hij neemt tijdelijk de
plaats in van hun vaste trainer die is
doorgeschoven naar het eertse elftal
om de ontslagen Richard de Vries te

vervangen. Het strijdplan vooraf was
duidelijk: inzakken tot de middenlijn,
de linies kort op elkaar en gokken op
een snelle counter. Omdat Johan en
Alexander er vanwege blessures al
vrij snel af moesten, waren we
genoodzaakt om sneller dan ver-
wacht een beroep te doen op A-spe-
lers. Deze deden het overigens

was het Rogier, die de bal met een
volley van een meter of 20 met zijn
zwakke linkerbeen binnenschoot.
Hierna kregen beide teams nog een
aantal kansen, maar het bleef bij
1-0. Een uitslag waar we patent op
lijken te hebben.

Er zijn van die clubs, die het altijd en
overal kunnen opbrengen om er met
volle overgave “op te kletsen”. Loil is
zo één. Waar andere elftallen nog
wel eens denken dat ze met 80%
inzet de wedstrijdjes ook wel kunnen
winnen, geeft deze vereniging altijd
vol gas. In de wedstrijdbespreking
waarschuwde Herko dan ook dat we

een felle en agressieve tegenstander
konden verwachten. Onze verdedi-
ging stond zoals gewoonlijk als een
huis, scoren blijft echter toch een
ander verhaal. Maar de goals die we
maken, zijn wel van een uitzonder-
lijke klasse of wel categorie Primier
League. De supporters krijgen duide-
lijk waar voor hun geld. Vandaag

Angerlo Vooruit 2 - HSC ”21 3 0-3

DCS 2 – Angerlo Vooruit 2 0-0

Angerlo Vooruit 2 – Loil 2 1-0

vervolg op pag. 11
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Zwaar weer
Voor dit stukje in de Voetangel is
Angerlo 3 nog steeds geen Klavertje
vier. Ondanks alle goede voorne-
mens en een hoopgevende start zijn
we nog niet verder gekomen dan 3
gelijke spelen.
Dat is ontzettend sneu als je bedenkt,
dat we 2 keer in de laatste minuut
door een penalty de 3 winstpunten
hebben weggegeven.
Neen , dit kunnen we Ludy, goed
gefloten, en “ventje”, alles gegeven,
niet kwalijk nemen en hoort helaas

bij het leerproces van dit jaar.
We gaan absoluut nog voor een 3
punter, het liefst uiteraard tegen
Doesburg 2 uit, en ik heb het ver-
trouwen dat dit met misschien Luke
erbij zal lukken.
In de laatste uitgave van dit seizoen
hoop ik dit te kunnen melden en kom
ik daar absoluut op terug.

Verder gaat het met de opkomst en
inzet behoorlijk en zijn we al aan het
kijken naar het volgend seizoen.
Dit geeft alle perspectief voor een
beter jaar, doordat de begeleiding

doorgaat en we op zoek zijn naar
een “nieuwe” trainer voor de recrea-
tieve elftallen 3 en 4, die onze doel-
stelling, goed meedraaien in de 5e
klasse met een sterk / jong 3e, mee
krijgt.
Als deze uitdaging opgepakt gaat
worden met de steun van Fred en
Hans voor alle (rand)voorwaarden,
dan moet dat lukken.

Tot ziens in de zon,

(zwaar) weer de groets van 3

VAN HET 3e ELFTAL

vacature trainer/coach 3e elftal
Wie wil er, binnen Angerlo Vooruit, de uitdaging aan met het 3e en wil trainen/coachen en
zijn kennis en kunde op donderdag van 20.00 tot 21.30 uur en zondagmorgen delen met de
gretige jonge groep?
Weet je iemand die aan deze beschrijving voldoet, geef het door, we kunnen altijd inbreng
gebruiken, neem contact op met Rinus Beerntsen en/of Hans van de Berg.

Met nog 4 wedstrijden te gaan wacht ons een spannend slot van de competitie. We hebben nog wel
een aantal punten nodig om ons veilig te spelen. Aan de teamgeest en inzet zal het niet liggen. Het
probleem zit hem duidelijk in het scoren, met 15 doelpunten zijn we de minst trefzekere ploeg van de
afdeling. Pakken we de volle winst tegen onze directe concurrenten dan gaan we het redden! Gezien
de jonge groep en de vele mutaties zou dit een prestatie van formaat zijn!

Gezien de stand op de ranglijst een
belangrijke wedstrijd. Het gat met
plaats nummer 10, de nacompetitie-
plaats, is inmiddels geslonken tot 4
punten. Winst is dus zeer welkom! De
eerste 20 minuten liepen gelijk op
met over en weer een aantal moge-
lijkheden. Jip kreeg hiervan de
mooiste, maar vrij voor hun keeper
schoot hij naast. Duurde de
Brabantse Nacht toch iets te lang?
Na ongeveer 25 minuten kreeg

SDOUC 2 – Angerlo Vooruit 2 4-2

Dit werkte want na 10 minuten in de
tweede helft stond het 3-2. Loek knik-
te prachtig raak. Hij scoort niet veel,
maar als hij scoort, is het er eentje
om in te lijsten. Helaas viel de 4-2 er
snel achteraan, waardoor het gat
weer 2 doelpunten was. Deze klap
kwamen we niet meer te boven.

SDOUC een vrije trap op een meter
of 20 van ons doel. Deze werd door
hun linkshalf prachtig in onze rechter-
bovenhoek gekruld. SDOUC kreeg
plotseling de geest, want binnen 5
minuten was het 3-0. Een ruime
maar geflatteerde tussenstand, want
we hadden nou niet het idee dat we
werden weggespeeld. In de rust werd
het strijdplan gewijzigd. We spraken
af vol op de aanval te gaan spelen.
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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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SDZZ - Angerlo 4
Klavertje ging met opgeheven hoofd
naar de koploper uit Zevenaar. Maar
dankzij een slaperige eerste 20 minu-
ten was de stand toen al 4-0 achter
deed de boys al bijna de das om.
Maar het Klavertje maakt er een
vaste gewoonte van om in de tweede
helft de wedstrijd echt uit handen te
geven en dus konden we het niet
maken en werd er aan het einde van
de eerste helft een heus slotoffensief
tegenaan gegooid. Ja, ja u leest het
goed en dus werd de ruststand 5-3.
Zoals altijd werd er in de tweede helft
gejaagd op de aansluittreffer, maar
die bleef helaas uit. In de laatste fase
van de tweede helft kregen we zelfs
nog drie tegentreffers te incasseren
en daarmee was de eindstand
bepaald, 8-3 dus!

Ericaspor - Angerlo Vooruit 4
Dit was de derde interland in de
reeks. Het was een zeer goede
tegenstander, die wij op conditie wil-

den pakken. Met een stuk of zeven
wissels, waarvoor we niet eens shirts
genoeg hadden, gingen we naar
Dierendoor een snelle 3-0 achter-
stand en een goaltje vlak voor rust
had Klavertje de moed nog lang niet
opgegeven en was het bij de thee 3-
1.
Na rust leek de opzet te gaan lukken
want gelijk was het raak en de twee-
de en derde Angerlose goal vielen al
heel snel en het wachten was op de
vierde treffer van Klavertje 4. Maar
als zo vaak viel die vierde goal net
niet en helaas moesten we door
diverse blessures zelfs met tien man
verder en werd het mede daardoor
een 5-3 nederlaag.

Angerlo 4 - Concordia
Wederom een tegenstander uit de
bovenste regionen. We waren flink
gehavend en dus hadden we door de
invallers een jonge ploeg. We begon-
nen vol goede moed aan de partij en
waren van plan de smadelijke 8-3

nederlaag in de uitwedstrijd even
weg te poetsen. Dat liep echter
anders dan gedacht. Al snel werden
twee kleine foutjes aan onze kant
door de vijand genadeloos afgestraft.
In de tweede helft waren we zeker
niet de mindere, maar scoren is bij
ons toch een vak apart. En de tegen-
standers beheersen het net iets beter.
We kunnen het lopende seizoen nu
wel als verloren beschouwen en kij-
ken nu al vooruit naar het volgende
seizoen. Dan zullen we met een echte
“spitzen”trainer aan de gang gaan.
Namen kunnen we nu nog niet
geven, want het transferseizoen is
nog niet geopend. Maar het zal wel
gaan om iemand van het kaliber van
Basten, Romario of Peter Meijer.
Hopelijk gaan we met zijn allen ook
wat meer trainen om zo op conditio-
neel gebied wat sterker te worden.

GSV 38 - Angerlo Vooruit 4
De wedstrijd kwam pas diep in de
derde helft op gang, omdat de eerste
en tweede helft niet gespeeld werden
daar beide teams te weinig spelers
hadden en er dus niet gespeeld kon
worden. Na langdurig heen en weer
gepraat met de nodige hapsappen
werd overeengekomen om er een
verdiend gelijkspel van te maken en
daar waren beide teams het roerend
mee eens. Op het succes werd nog
maar weer een biertje besteld onder
het motto: “Al is er niet gespeeld, het
zal in de derby toch gezellig moeten
zijn”.

Klavertje 4 vol goede wil en voornemens
In de maart uitgave van de Voetangel werd pijnlijk duidelijk dat het
Klavertje het lek nog niet boven had. De moed opgeven was er niet bij en
na de lange winterstop werd er dan ook alles aan gedaan, maar zoals u
straks zult lezen vielen de resultaten wederom tegen. Maar zoals een
echte ploeg betaamt is Klavertje vier vol goede wil en voornemens om er
het volgende seizoen vol tegen aan te gaan en zelfs een trainer aan te
stellen. Hoe en wat? De finesses zullen na de transferperiode bekendge-
maakt gaan worden.

En dan nu de wedstrijden maar.

Uitje vrijwilligers kantine

Op vrijdag 9 april was er weer het jaarlijkse uitje voor de vrijwilligers uit de kantine. Dit jaar zijn we weer naar de
Griethse poort in Zevenaar geweest. Om 17.00 uur vertrokken we vanaf het sportpark richting Zevenaar. Voorafgaand
aan het bowlen kregen alle vrijwilligers een lekkere bord soep met brood. Na de soep werden er twee groepen
gemaakt, die het tegen elkaar moesten opnemen. De ene groep bestond uit de heren en de andere groep bestond uit
de dames. Na het twee uur bowlen vervolgden we onze avond met courmetten. Voordat de pannetjes aangestoken
werden, was er nog een prijsuitreiking voor de winnaars. Bij de heren was het René die de meeste punten binnen wist
te halen en bij de dames was Thea de winnares. Het eten was goed verzorgd en overheerlijk. Na het courmetten heeft
iedereen nog een lekker nagerecht genomen, waarna we rond 23.00uur weer richting Angerlo konden vertrekken,
dachten we. Één auto was al vertrokken vanuit Zevenaar, maar moest omkeren, omdat er een autoprobleem was.
Nadat de heren een kwartier de auto aangeduwd hadden, werden dan toch de kabels gevonden en zo kon de rit terug
vervolgd worden.
Het was een gezellige avond met de vrijwilligers en we hopen met alle vrijwilligers weer een leuk en sportief seizoen te
draaien in de kantine.
We zien weer uit naar volgend jaar!

Het Kantinepersoneel
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Activiteitencommissie Angerlo Vooruit 
 

Maak kans op 50 % van de inleg.  
 

Kosten inschrijving € 5,- per formulier. 
(Minimale deelname 20 formulieren) 

 

Formulieren te verkrijgen in de kantine van de 
vereniging of in de Voetangel of via de site van 

Angerlo Vooruit.  
Poule WK 2010 

 
Inleveren voor 18.00 uur op 10 juni ’10  bij 

René Lamers 
Dorpsstraat 14 

Angerlo 
Of via mail  
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POULE WK 2010 Zuid-Afrika POULE 
 
Wederom organiseer ik een poule voor het WK voor landenteams in Zuid-Afrika.  
95 % van de inleg gaat terug naar de deelnemers, de overige 5  % is voor de activiteiten commissie. 
Wil u deelnemen dan kunt u het inschrijfformulier inleveren bij René Lamers, Dorpsstraat 14, 
Angerlo. Of via de mail (Adres rene-lamers60@hotmail.com). U dient voor aanvang van het toernooi 
het inleggeld betaald te hebben. 
 
Het Reglement:
1. Per inschrijfformulier een inleg van € 5,-. (Minimale deelname 20 inschrijfformulieren). 
2. Men mag met meerdere formulieren deelnemen. 
3. Op 10  juni  ’10 om 18.00 uur sluit de inschrijving. 
4. Voor de poule wedstrijden kunt u de navolgende punten verdienen: 

a. Uitslag goed   5  punten; 
b. Toto goed    2 punten  

i. (1  = gewonnen door thuisland  2 =    gewonnen door uitland  3 = gelijkspel); 
5. Voor de 1/8   finale wedstrijden kunt u de navolgende punten verdienen: 

a. Team op de juiste plaats   3  punten; 
b. Uitslag goed   6  punten; 

i. Indien de voorspelling goed is en de namen van de teams zijn niet goed ontvangt 
u toch de punten) 

c. Toto goed    3  punten. 
6. Voor de ¼  finale wedstrijden kunt u de navolgende punten verdienen: 

a. Team op de juiste plaats   4  punten; 
b. Uitslag goed   7  punten; 

i. Indien de voorspelling goed is en de namen van de teams zijn niet goed ontvangt 
u toch de punten) 

c. Toto goed    4  punten. 
7. Voor de ½  finale kunt u de navolgende punten verdienen: 

a. Team op de juiste plaats   5  punten; 
b. Uitslag goed   8 punten; 

i. Indien de voorspelling goed is en de namen van de teams zijn niet goed ontvangt 
u toch de punten) 

c. Toto goed    5  punten. 
8. Voor de (troost) finale kunt u de navolgende punten verdienen: 

a. Team op de juiste plaats   5 punten; 
b. Uitslag goed   10 punten; 

i. Indien de voorspelling goed is en de namen van de teams zijn niet goed ontvangt 
u toch de punten) 

c. Toto goed    6  punten. 
9. Bij een gelijke stand aan het einde wordt de winnaar bepaald door: 

a. 1e het meest aantal juiste uitslagen, is dit ook gelijk dan; 
b. 2e door het meest aantal juiste toto uitslagen, is dit ook gelijk dan; 
c. door loting. 
 

10. Prijzen: 
a. 1e Prijs  50 % van de inleg. 
b. 2e Prijs  30 % van de inleg. 
c. 3e Prijs  15 % van de inleg. 
d. De prijzen worden z.s.m. na het WK 2010 uitgereikt aan de winnaars. 
 

11. Indien er zaken voorkomen waarin dit reglement niet in voorziet dan beslist de organisatie. 
 
De activiteitencommissie (senioren) 
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Poule A 
Datum Wedstrijd Uitslag Toto
11-jun-10 Zuid-Afrika - Mexico -   
11-jun-10 Uruguay - Frankrijk -   
16-jun-10 Zuid-Afrika - Uruguay -   
17-jun-10 Frankrijk - Mexico -   
22-jun-10 Mexico - Uruguay -   
22-jun-10 Frankrijk - Zuid-Afrika -   

Poule B 
12-jun-10 Zuid-Korea - Griekenland -   
12-jun-10 Argentinië - Nigeria -   
17-jun-10 Argentinië - Zuid-Korea -   
17-jun-10 Griekenland - Nigeria -   
22-jun-10 Nigeria - Zuid-Korea -   
22-jun-10 Griekenland - Argentinië -   

Poule C 
12-jun-10 Engeland - Verenigde Staten -   
13-jun-10 Algerije - Slovenië -   
18-jun-10 Slovenië - Verenigde Staten -   
18-jun-10 Engeland - Algerije -   
23-jun-10 Slovenië - Engeland -   
23-jun-10 Verenigde Staten - Algerije -   

Poule D 
13-jun-10 Servië - Ghana -   
13-jun-10 Duitsland - Australië -   
18-jun-10 Duitsland - Servië -   
19-jun-10 Ghana - Australië -   
23-jun-10 Ghana - Duitsland -   
23-jun-10 Australië - Servië -   

Poule E 
14-jun-10 Nederland - Denemarken -   
14-jun-10 Japan - Kameroen -   
19-jun-10 Nederland - Japan -   
19-jun-10 Kameroen - Denemarken -   
24-jun-10 Denemarken - Japan -   
24-jun-10 Kameroen - Nederland -   

Poule F 
14-jun-10 Italië - Paraguay -   
15-jun-10 Nieuw-Zeeland - Slowakije -   
20-jun-10 Slowakije - Paraguay -   
20-jun-10 Italië - Nieuw-Zeeland -   
24-jun-10 Slowakije - Italië -   
24-jun-10 Paraguay - Nieuw-Zeeland -   

Poule G 
15-jun-10 Ivoorkust - Portugal -   
15-jun-10 Brazilië - Noord-Korea -   
20-jun-10 Brazilië - Ivoorkust -   
21-jun-10 Portugal - Noord-Korea -   
25-jun-10 Portugal - Brazilië -   
25-jun-10 Noord-Korea - Ivoorkust -   

Poule H 
16-jun-10 Honduras - Chili -   
16-jun-10 Spanje - Zwitserland -   
21-jun-10 Chili - Zwitserland -   
21-jun-10 Spanje - Honduras -   
25-jun-10 Zwitserland - Honduras -   
25-jun-10 Chili - Spanje -   

Achtste finale 
26-jun-10 A1 - B2 
K1 - -
26-jun-10 C1 - D2 
K3 - -
27-jun-10 D1 - C2 
K4 - -
27-jun-10 B1 - A2 
K2 - -
28-jun-10 E1 - F2 
K5 - -
28-jun-10 G1 - H2 
K7 - -
29-jun-10 F1 - E2 
K6 - -
29-jun-10 H1 - G2 
K8 - -

Kwart finale 
2-jul-10 Winnaar K5 - Winnaar K7 
H3 - -
2-jul-10 Winnaar K1 - Winnaar K3 
H1 - -
3-jul-10 Winnaar K2 - Winnaar K4 
H2 - -
3-jul-10 Winnaar K6 - Winnaar K8 
H4 - -

Halve Finale 
4-7-2006 Winnaar H1 - Winnaar H3 
HF1 - -
5-7-2006 Winnaar H2 - Winnaar H4 
HF2 - -

Troost finale 
8-7-2006 Verliezer HF1 - Verliezer HF2 

- -
Finale 
9-7-2006 Winnaar HF1 - Winnaar HF2 
 - -

Naam 
Adres 
Plaats 
Tel 
E-mail 

P
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Poule A 
Datum Wedstrijd Uitslag Toto Uitslag Toto PUNTEN
11-jun-10 Zuid-Afrika - Mexico -   - 5 2
11-jun-10 Uruguay - Frankrijk -   - 5 2
16-jun-10 Zuid-Afrika - Uruguay -   - 5 2
17-jun-10 Frankrijk - Mexico -   - 5 2
22-jun-10 Mexico - Uruguay -   - 5 2
22-jun-10 Frankrijk - Zuid-Afrika -   - 5 2

Poule B 
12-jun-10 Zuid-Korea - Griekenland -   - 5 2
12-jun-10 Argentinië - Nigeria -   - 5 2
17-jun-10 Argentinië - Zuid-Korea -   - 5 2
17-jun-10 Griekenland - Nigeria -   - 5 2
22-jun-10 Nigeria - Zuid-Korea -   - 5 2
22-jun-10 Griekenland - Argentinië -   - 5 2

Poule C 
12-jun-10 Engeland - Verenigde Staten -   - 5 2
13-jun-10 Algerije - Slovenië -   - 5 2
18-jun-10 Slovenië - Verenigde Staten -   - 5 2
18-jun-10 Engeland - Algerije -   - 5 2
23-jun-10 Slovenië - Engeland -   - 5 2

23-jun-10 
Verenigde 
Staten - Algerije -   - 5 2

Poule D 
13-jun-10 Servië - Ghana -   - 5 2
13-jun-10 Duitsland - Australië -   - 5 2
18-jun-10 Duitsland - Servië -   - 5 2
19-jun-10 Ghana - Australië -   - 5 2
23-jun-10 Ghana - Duitsland -   - 5 2
23-jun-10 Australië - Servië -   - 5 2

Poule E 
14-jun-10 Nederland - Denemarken -   - 5 2
14-jun-10 Japan - Kameroen -   - 5 2
19-jun-10 Nederland - Japan -   - 5 2
19-jun-10 Kameroen - Denemarken -   - 5 2
24-jun-10 Denemarken - Japan -   - 5 2
24-jun-10 Kameroen - Nederland -   - 5 2

Poule F 
14-jun-10 Italië - Paraguay -   - 5 2
15-jun-10 Nieuw-Zeeland - Slowakije -   - 5 2
20-jun-10 Slowakije - Paraguay -   - 5 2
20-jun-10 Italië - Nieuw-Zeeland -   - 5 2
24-jun-10 Slowakije - Italië -   - 5 2
24-jun-10 Paraguay - Nieuw-Zeeland -   - 5 2

Poule G 
15-jun-10 Ivoorkust - Portugal -   - 5 2
15-jun-10 Brazilië - Noord-Korea -   - 5 2
20-jun-10 Brazilië - Ivoorkust -   - 5 2
21-jun-10 Portugal - Noord-Korea -   - 5 2
25-jun-10 Portugal - Brazilië -   - 5 2
25-jun-10 Noord-Korea - Ivoorkust -   - 5 2

Poule H 
16-jun-10 Honduras - Chili -   - 5 2
16-jun-10 Spanje - Zwitserland -   - 5 2
21-jun-10 Chili - Zwitserland -   - 5 2
21-jun-10 Spanje - Honduras -   - 5 2
25-jun-10 Zwitserland - Honduras -   - 5 2
25-jun-10 Chili - Spanje -   - 5 2

Achtste finale 
26-jun-10 A1 - B2 3 3
K1 - - - 6 3
26-jun-10 C1 - D2 3 3
K3 - - - 6 3
27-jun-10 D1 - C2 3 3
K4 - - - 6 3
27-jun-10 B1 - A2 3 3
K2 - - - 6 3
28-jun-10 E1 - F2 3 3
K5 - - - 6 3
28-jun-10 G1 - H2 3 3
K7 - - - 6 3
29-jun-10 F1 - E2 3 3
K6 - - - 6 3
29-jun-10 H1 - G2 3 3
K8 - - - 6 3

Kwart finale 
2-jul-10 Winnaar K5 - Winnaar K7 4 4
H3 - - - 7 4
2-jul-10 Winnaar K1 - Winnaar K3 4 4
H1 - - - 7 4
3-jul-10 Winnaar K2 - Winnaar K4 4 4
H2 - - - 7 4
3-jul-10 Winnaar K6 - Winnaar K8 4 4
H4 - - - 7 4

Halve Finale 
4-7-2006 Winnaar H1 - Winnaar H3 5 5
HF1 - - - 8 5
5-7-2006 Winnaar H2 - Winnaar H4 5 5
HF2 - - - 8 5

Troost finale 
8-7-2006 Verliezer HF1 - Verliezer HF2 5 5

- - - 10 6
Finale 
9-7-2006 Winnaar HF1 - Winnaar HF2 5 5

- - - 10 6

Naam 
A

Slaapspecialist Drempt
CBW Erkend

Slaapspecialist
Rijksweg 20 Doesburg-Telefoon 0313-476218
Matrassen-Lattenbodems-Spiralen-Dekbedden
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PAASEIEREN ZOEKEN 31 MAART 2010
Op 31 maart was het weer zover. Paaseieren zoeken met de E-pupillen en de
F-pupillen. Dit jaar was Ton Klaassen weer het ``haasje`` om voor Paashaas
te spelen. Hij bofte hiermee, want er stond een koude wind over het veld en
hij was lekker dik ingepakt.
De opkomst was dit jaar wat minder dan vorig jaar, maar toch waren er nog
48 kinderen.
De eieren waren goed verstopt. Op het eerste veld en het trainingsveld moch-
ten de F3, F4, F5 en de F6 kinderen zoeken. Op het tweede veld en trainings-
veld zochten de F1, F2 en de E-pupillen.
Al snel werd het 1e gouden ei gevonden door Milan Smulders (F2) op het 2e
veld.
Het tweede gouden ei liet nog even op zich wachten, maar nadat een aanwij-
zing was gegeven werd het 2e gouden ei ook gevonden door Krijn Tiecken
(F6) op het 1e veld.
Nadat alle eieren gevonden waren althans dat hopen we, want anders schie-
ten we tijdens de wedstrijd nog eieren, kregen de kinderen van Sophia in de
kantine een beker ranja en was het voor de organisatie even tellen wie de
meeste eieren had gevonden.

Prijzen 1e veld (F3 t/m F6) Prijzen 2e veld (F1, F2 en de E-pupillen):
Gouden ei: Krijn Tiecken (F6) Gouden ei: Milan Smulders (F2)
1e prijs: Enrique Hendriks (F6) 1e prijs: Rijk Sweers (F2)
2e prijs: Cas v. Uffelen (F4) 2e prijs: Stan Tiecken (E1)
3e prijs: Nordin Cieraad (F6) 3e prijs: Siebe Smeltink (E3)

Nadat de prijzen verdeeld waren, kregen de kinderen allemaal nog wat lek-
kers en natuurlijk een gekookt ei, gesponsord door Piet Roelofs, mee naar
huis.

UIT HET JEUGDHONK
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Ja, dan wordt het de hoogste tijd dat
we ons even gaan voorstellen. Wij
zijn de D1 en zijn in de basis al wat
jaartjes samen, al zijn we laatst ver-
strekt met een aantal nieuwe voor-
malige C-spelers, omdat we telkens
te weinig spelers hadden. Zo hebben
we afgelopen half seizoen regelmatig
spelers moeten lenen bij de D4 en dit
ging over en weer. Het was zelfs zo
erg, dat geleende en eigen spelers
na afloop van een wedstrijd niet eens
konden douchen, onmiddellijk in de
auto’s stapten om samen een vol-
gend duel voor de D4 te spelen.
Maar goed, de tweede helft van dit
seizoen zijn we dus aangevuld met
extra spelers dankzij een opdeling.

Angerlo Vooruit D1

UIT HET JEUGDHONK

Hierdoor hebben we in theorie 14
spelers, met de kanttekening dat we
er tot nu nog steeds maar over 13
spelers kunnen beschikken, vanwege
een langdurige blessure van een van
de spelers. Nu we het dan toch over
de spelers hebben is het misschien
ook wel een leuk idee om de namen
er dan maar bij te noemen. Hier vol-
gen ze: Jeroen Kets, Mick Schinkel,
Dimitri Trentelman, Jurgen Ankersmit,
Damon Besselink, Bjarni van Eck,
Jonathan Eulink, Charel Hendriks,
Mark Lamers, Percy Masseling, Dylan
Senhorst, Chiel Cruijsen, Brian
Donderwinkel en Martijn Veegers.
Daarnaast bestaat de begeleiding uit
Ronald van Eck, Sietzo Besselink en
Richard Masseling.

Als D1 hebben we ook een
geheel eigen Website namelijk
http://av.ankersmit.net/D1.asp
waarvan Henk Ankersmit de web-
master is. Hierop zijn de wedstrij-
den van ons te volgen, de foto’s
van de spelers te zien, ons
gastenboek, wedstrijd- en trai-
ningstijden, enz., enz. Nu moe-
ten we alleen wel vermelden, dat
we nog niet zo sterk begonnen
zijn, maar we hopen de 2e helft
van dit seizoen beter gaat ver-
lopen. Op dit moment van het
schrijven hebben we 4 wedstrij-
den gehad in de 2e helft waar-
van 1 gewonnen, 1 gelijk en
helaas toch weer 2 verloren.
Als we nu nog een beetje fana-
tisme erin gooien, moet het
gewoon nog beter gaan.
Techniek hebben we eigenlijk
wel, niet allemaal even veel,
maar als we allemaal goed
fanatiek zijn, moet het gewoon
goed komen. Vechten (om de
bal dan wel te verstaan) bete-
kent dus het niet aan je mede-

spelers overlaten, maar er zelf voor
gaat. Dat is belangrijk!

Belangrijk speerpunt is dat het gezel-
lig moet blijven, dus schelden of
negatief commentaar op elkaar leve-
ren is bij ons niet toegestaan. Lekker
gezellig voetballen dat is waar we
voor gaan en als we dan plezier heb-
ben volgt vaak vanzelf het resultaat.

Aan publieke belangstelling langs de
zijlijn is ook vaak geen gebrek. Al zijn
het over het algemeen wel vaak
bekende gezichten, die er altijd
staan. Maar meer publiek is altijd
welkom. Net zoals bij het al het
andere voetbal staan dan ook vaak
de meeste coaches langs de lijn.

Collecte Nationaal fonds Kinderhulp een groot succes

In het kader van het vrijwilligersbeleid hebben 7 leden c.q. ouders van leden hun vrijwilligers-taak
uitgevoerd door te collecteren voor het Nationaal fonds Kinderhulp. De collectanten hebben in een
gedeelte van de wijk Beinum gewerkt. In totaal is er een bedrag opgehaald van maar liefst € 419,90.
Het mooie is, dat dit geld is bijeengebracht in een wijk, waar anders niet gecollecteerd zou worden,
omdat er geen collectanten beschikbaar waren. Pure winst dus voor Kinderhulp. Wij gunnen ze dit
uiteraard van harte!
Namens het bestuur wil ik heel graag bedanken: Marjolein, Merel en Rijk Sweers. Mevrouw Mortier,
Erik de Vries, Esther Roelofs, Christine Hendriksen, Timo Janssen en Chantal Bel.

Kees Nederhoff
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Angerlo V. D2
Een klein jaar hebben wij het
team van de D2 bij elkaar en
vol passie en overgave wer-
ken wij als trainers met deze
jongens. Het is een mooie
mengeling van stylisten, wer-
kers, individualisten en echte
team spelers. Jonge jon-
gens/meisje in de leeftijd 10,
11 enkele nu net 12. Het
merendeel eigenlijk nog te
jong voor de D, maar dit is een
bewuste keuze in overleg met
ouders en kinderen.
Elke week voetballen wij tegen
teams, die fysiek verder zijn.
Maar voetbal technisch,
ondanks het ongeveer twee jaar
leeftijdsverschil, liggen wij mini-
maal gelijk en misschien zelfs
voor. Bij vlagen kunnen wij dui-
delijk onze wil aan de tegenstan-
der opleggen en elke wedstrijd
zelfs iets langer.
Opbouwend van achteruit, de vrije
man zoekend met rust in het spel,
maar wel met gedoseerde felheid en
vervolgens omschakelen met direct
druk op de bal. Jongens die het
graag willen begrijpen, graag willen
voetballen en elkanders tekortkomin-
gen accepteren en proberen te com-
penseren.
Zij hebben niet de gemakkelijkste
trainers voor de groep staan, want
wij eisen veel en verwachten mis-
schien wel te veel. Wij zijn duidelijk,
héél duidelijk. We wijzen de jongens
op hun verantwoordelijkheden

binnen de lijnen. Wij zien graag dat
de ploeg, maar zeker ook individuele
speler, stappen voorwaarts maakt. En
het mooiste is dat de jongens het ook
waarmaken. Vaak zien wij een verbe-
tering en altijd een geweldige bele-
ving met werklust en vertrouwen tus-
sen de jongens in de ploeg. Ouders
begrijpen onze werkwijze, accepteren
de beslissingen van de trainers, heb-
ben hun eigen inbreng en zijn weke-
lijks enthousiast aanwezig. Zij delen,
op de zaterdagmorgen, hetzelfde ple-
zier in dit voetbalspelletje als hun kin-
deren binnen de lijnen. Kampioen

worden zit er niet in en was ook
absoluut niet de doelstelling.
Wij pakken onze puntjes mee, maar
het belangrijkste is dat wij ons elke
week verder ontwikkelen. Met plezier
en vol overgave werken wij door tot
de nieuwe uitdaging, de eerstkomen-
de wedstrijd. Misschien een beetje
voorbarig om nu al te stellen, maar
we durven het aan hardop te zeggen,
dat ons seizoen nu al geslaagd is.
Het kan alleen nog maar mooier
worden.

Trainer D2, Michael

UIT HET JEUGDHONK

Fred Bolle stopt helaas!

Fred Bolle is helaas genoodzaakt vanwege gezondheidsklachten afscheid te moeten nemen als
leider van ons eerste elftal. Met dit artikel wil hij de voltallige selectie van het eerste elftal,
inclusief de trainer, leider en grensrechter bedanken voor de bloemen, die hij mocht ontvangen
bij zijn afscheid. Tevens wil hij ook het bestuur bedanken voor de bloemen, die hij van hen kreeg.
Gelukkig blijft Fred wel bij de vereniging betrokken in de functie van PR- zaken.
De redactie wil namens alle leden Fred bedanken voor zijn inzet en wenst hem een spoedig
herstel toe!
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Angerlo Vooruit D4
Een elftal in ontwikkeling!
Het D4 elftal is vorig jaar, als nieuw
elftal samengesteld uit E en D spe-
lers, aan de najaarscompetitie
begonnen. Nieuwe zaken als een
groot veld, positiespel en niet te ver-
geten buitenspel maakten dat met
wisselend succes werd gespeeld.
Mede door de minimale bezetting,
waardoor steeds spelers van een
ander elftal moesten worden
geleend, werd de 1e helft van de
competitie in de onderste helft van de
lijst afgesloten. Het probleem met de
bezetting bleek bij meerdere elftallen
in de D te bestaan en tijdens de
winterstop werd, in overleg met het
bestuur, besloten tot een herindeling,
waardoor de elftallen in de D weer
“ruimer” in de spelers kwamen te zit-
ten.

Dit leidde in de wintercompetitie in
de zaal tot verrassende resultaten. In

de zaalcompetitie werden alle wed-
strijden gewonnen. Het kleinere veld
in de zaal lag ons wel en de individu-
ele kwaliteiten van de diverse spelers
konden goed worden benut.

Vanzelfsprekend begonnen we na dit
resultaat met vertrouwen aan de
voorjaarscompetitie. De eerste wed-
strijd, die door de winterse omstan-
digheden lang op zich liet wachten,
was uit tegen VVO uit Rozendaal. We
kwamen al gauw met 1-0 voor, maar
keken net na de rust tegen een 2-1
achterstand aan. Door goed team-
werk maakten we even voor tijd de
gelijkmaker. Helaas deed een
moment van onoplettendheid ons in
de slotfase de das om, waardoor de
wedstrijd met 3-2 verloren ging.

Intussen kregen we te maken met
opzegging van enkele leden.
Hierdoor moesten we weer terugval-

len op ondersteuning van andere
D-teams (D1). Dat samenwer-
king tussen 2 D-teams van
Angerlo goed mogelijk is, bleek
al gauw in de 2e wedstrijd in
Doetinchem tegen DZC, want
na 10 minuten stonden we met
3-0 voor. Deze voorsprong werd
tot aan de rust uitgebouwd tot
7-1.
DZC zette na deze afstraffing
enige zaken succesvol om
waardoor wij de score ondanks
enkele goede kansen, niet ver-
der konden uitbouwen.
Integendeel we moesten een
tegendoelpunt incasseren,
maar keerden met een 7-2
eindstand in ons voordeel
tevreden huiswaarts.

De derde wedstrijd werd thuis
tegen DVV gespeeld ( met
ondersteuning van D3). Na

een enthousiast begin met kansen
over weer, wist DVV op voorsprong
te komen. Teleurstelling maakte zich
van onze D4 meester, waardoor de
aandacht en inzet helaas verslapte.
DVV benutte deze kansen goed en
ging uiteindelijk met de 6-1 winst
naar huis.

In de tot nog toe laatste wedstrijd,dit
keer met ondersteuning uit de D2,
lieten we in het begin de tegenstan-
der Westervoort het spel maken. Met
als gevolg dat we al gauw tegen een
3-0 achterstand aankeken.
Gaandeweg groeiden we in de wed-
strijd, waarbij de inzet van de spelers
van D2 inspirerend werkte. We kwa-
men steeds beter in de wedstrijd en
er werden goede duels uitgevochten
en gewonnen. We creëerden enkele
goede kansen, maar wisten deze niet
in doelpunten om te zetten. Ook een
penalty werd niet benut. Het mocht
blijkbaar niet zo zijn en de wedstrijd
werd verloren met 5-2.

D4 blijft aan zichzelf werken om alle
eigen-aardigheden van de individue-
le teamleden tot een goed functione-
rend team te maken. Met de inzet en
drive van de laatste wedstrijd moeten
we ons toch zeker in de middenmoot
van de voorjaarscompetitie kunnen
handhaven.

Leiders D4

UIT HET JEUGDHONK

Op de foto:
achterste rij vlnr; Herbert Verkerk , Leo Roelofs, Julian Verkerk, Colin Bean,

Jordy Smeltink, Wessel Witjes, Sjoerd oude Tankink, Cas ’t Hart, Jolanda Verweij
voorste rij vlnr; Genesis Trentelman, Tim den Heijer, Niels Greveling, Bart Smeets

en Thom Roelofs.
Niet op de foto is Kevin Huurnink
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In een volle sporthal De Panoven in
Giesbeek heeft het eerste zaalvoet-
balteam van Angerlo Vooruit op vrij-
dagavond 7 mei een unieke prestatie
geleverd door in de finale van de
Districtsbeker Oost te winnen van
Zavodo 2 uit Doetinchem.
De vele Angerlose supporters waren
getuige van een prima wedstrijd,
waarin Pim Hermans al na enkele
minuten met een onnavolgbare pas-
seeractie de 1-0 binnen punterde.
Niet veel later werd het door Mathijs
Pons zelfs 2-0 en leek de wedstrijd
een walk over te worden.

Zavodo weigerde daar aan mee te
werken en onder aanvoering van hun
gehaaide spits kwamen ze zelfs weer
langszij en leek de ruststand 2-2 te
worden. Jip Smeets dacht daar echter
anders over en op slag van rust
scoorde hij de 3-2.
Na de rust werd het tempo goed
vastgehouden en waren er meteen
een aantal goed mogelijkheden.
Doelman Mischa pakte een aantal
ballen en kreeg daarvoor de verbale
waardering van alle medespelers en
het Angerlose publiek. Midden twee-
de helft werd door wederom Jip

Smeets de vierde goal gescoord en
even later werd door Patrick Koeman
de 5-3 eindstand bepaald. Tijdens de
laatste tien minuten werd de wedstrijd
professioneel uitgespeeld en kon na
het eindsignaal van de scheidsrechter
het feest gaan beginnen. Op de
foto’s kunt u de feestvreugde zien en
mag onze vereniging trots zijn op de
eerste elftalspelers die een unieke
prestatie hebben geleverd. Jongens
proficiat en geniet lekker na van dit
bekersucces.

Groots kampioenschap van Angerlo Vooruit 1 in de Futsalcompetitie
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Zat 6
De goede vorm van voor de winter-
stop werd erna niet meer gehaald.
Door veel blessures werden veel wed-
strijden verloren, tot we tegen VIOD
moesten. Er werd zelfs met goed voet-
bal gewonnen. Dit was trouwens ook
de eerste wedstrijd dat onze vedette
Banda er niet bij was. Zou dit toeval
zijn geweest? De wedstrijd erop deden
we dat even goed over, want na 30
minuten spelen hield de scheidsrech-
ter het al voor gezien. Na goed over-
leg met zijn assistent en onze trouwe
grensrechter, Hans, werd besloten de
wedstrijd te staken. Dit kwam mede
door gezeur van de tegenpartij. Met
een 2-0 al op het scorebord werden
deze 3 punten makkelijk binnen
gehaald.

28 april werd de halve finale voor de
beker gespeeld in Dieren tegen
Gazelle Nieuwland. Na een makke-
lijke eerste helft en een zware tweede
helft, werd deze wedstrijd met 1-0
gewonnen. Na 4 goede kansen om
zeep te hebben geholpen, kreeg Paul
hem dit keer wel goed op zijn scheen-
beschermer en met een boogje stuiter-
de de bal achter die goalie van
Gazelle. Nu op naar de finale tegen
DZC op 15 mei.

Dit zooitje zal het seizoen afsluiten in
Hamburg. En een weekend lang doen

waar wij het beste in zijn. De derde
helft Ja.

Futsal 1
Het eerste team zal dit seizoen voor
het eerst sinds het werd opgericht,
geen kampioen worden. Maar met
een verdienstelijke tweede plaats ach-
ter het team van Philip Cocu, een
bekerfinale in het verschiet en een
promotie naar de 2de klasse mag er
toch worden gesproken van een goed
seizoen.

Futsal 2
Het einde is al weer bijna in zicht en
de biezen kunnen worden gepakt,
maar gelukkig voor ons de schoenen
nog niet aan de wilgen! Ook volgend
seizoen zal Angerlo Vooruit futsal 2,
a.k.a. De Koninklijke in nagenoeg
dezelfde samenstelling weer te
bewonderen zijn in de Liemerse en
Achterhoekse zalen. Maar nu nog
even dit memorabele seizoen!

Een seizoen vol ups en downs. Nog
maar net samen, maar nu al bijna een
geoliede machine. Ook dit seizoen
weer net achter het net gevist. Toch
weer onnodig wedstrijden verloren,
waardoor toch eigenlijk WEER het
kampioenschap niet kon worden
behaald. Dit seizoen ook de revelatie
binnen onze gelederen: Jessey R. Die
na een paar seizoenen van nomadi-

sche trekjes toch weer is neergestre-
ken onder de vlag van Angerlo
Vooruit, weliswaar dit seizoen alleen
nog in de zaal, maar volgend seizoen
ook weer op het veld. Misschien kan
het bestuur het scoutingapparaat van
de Koninklijke AV 2 een keer een
woord van dank toesturen!! Helaas
zullen we het dit seizoen toch weer
moeten doen met een verdienstelijke
tweede plaats. Een plaats, die wel
recht geeft om een aanvraag naar de
3e klasse te mogen doen. Gaat dit
ook gebeuren? Wie weet.......

In de eerste seizoenshelft bevonden
we ons nog op een tamelijk 'lage' 5e
plek en hebben toch de wedstrijden
erop redelijk onze rug gerecht en ons
verdienstelijk naar de 2e plaats
gevochten. Op moment van schrijven
moeten wij nog wel 1 wedstrijd spe-
len. Winnen we die, dan zijn we zeker
van de 2e plaats.

Ook dit seizoen zal door de
Koninklijke waardig worden afgeslo-
ten. Dit jaar zullen de mannen met
hun spelersvrouwen het gebied rond-
om Hattem onveilig maken in de vorm
van een weekendje weg. Rest ons nu
nog te zeggen dat we de supporters
bedanken voor hun steun tijdens het
afgelopen seizoen. De heer Slotboom
wordt via deze weg ook bedankt voor
de arbitrale diensten tijdens onze
thuiswedstrijden. Tot volgend seizoen!

Gevonden en nog gezocht!

De Selectie Elftallen Commissie is erin geslaagd de leiders en de grensrechter voor het eerste elftal
te “strikken” te weten Wim Zwaan en Hans Wieggers als de nieuwe leiders en Robert Wonnink, die
als vaste grensrechter volgend seizoen doorgaat.
De commissie zoekt nog wel een leider en een grensrechter voor het tweede elftal voor het aanko-
mende seizoen. Zijn er leden, die geïnteresseerd zijn in deze functies, dan kunnen zij contact
opnemen met de coördinator Jan Staring, 0313-476094.

Gezocht: leden Sponsorcommissie

Wie voelt zich geroepen om plaats te nemen in de sponsorcommissie?
Deze bestaat nu uit twee personen te weinig om daadwerkelijk iets te ondernemen.
U kunt zich opgeven bij ieder bestuurslid en wil men meer informatie, neem dan contact op met
bestuurslid sponsorzaken Gerbert Bieleman.(gerbert@xs4all.nl).
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UIT DE OUDE DOOS

Staand achter v.l.n.r.: Twan Polman, Thea Teelen, Carla Kuster, Lambert Besseling, Piet Roelofs en Huub Teelen.t
Staand midden v.l.n.r.: Luuk Klaassen, Jelmer Kingma, Robert Huuskes, Nick Menting).
Zittend v.l.n.r.: Arjen Landstra, Peter Kuster, Arjan Coobs, Peter Coobs.

Angerlo Vooruit F1
Dit keer een foto uit 1995 om precies te zijn van 15 oktober. De F1 pupillen werden toen in het nieuw gestoken door
Rubberrol Arnhem BV, de familie Teelen dus.
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(ONDER VOORBEHOUD)

BALSPONSOREN 1E ELFTAL 09/10

Uitslagen 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
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
0066  ddeecceemmbbeerr AAnnggeerrlloo  VVoooorruuii tt   --  OOBBWW 1144..3300  uuuurr 22  --  11
1133  ddeecceemmbbeerr '' tt   PPeeeesskkee  --  AAnnggeerr lloo  VVoooorruuiitt 1144..0000  uuuurr 22  --  11
2211  ffeebbrruuaarr ii VVVVGG  ''2255  --  AAnnggeerr lloo  VVoooorruuiitt 1144..3300  uuuurr 11  --  00
2288  ffeebbrruuaarr ii AAnnggeerrlloo  VVoooorruuii tt   --  VVVV  DDooeett iinncchheemm 1144..3300  uuuurr 22  --  22
0077  mmaaaarrtt RRKKPPSSCC  --  AAnnggeerrlloo  VVoooorruuiitt 1144..0000  uuuurr 33  --  11
2211  mmaaaarrtt AAnnggeerrlloo  VVoooorruuii tt   --  VVVVOO 1144..3300  uuuurr 00  --  22
2288  mmaaaarrtt SSVV  LLooiill  --  AAnnggeerr lloo  VVoooorruuiitt 1144..0000  uuuurr 11  --  22
1111  aapprrii ll AAnnggeerrlloo  VVoooorruuii tt   --  SSCC  RRii jjnnllaanndd 1144..3300  uuuurr 33  --  00
1188  aapprrii ll SSCC  WWeesstteerrvvoooorrtt   --  AAnnggeerr lloo  VVoooorruuiitt 1144..3300  uuuurr 11  --  22
2255  aapprrii ll AAnnggeerrlloo  VVoooorruuii tt   --  SSVV  KKiillddeerr 1144..3300  uuuurr 11  --  00
0022  mmeeii SSCC  VVeelluuwweezzoooomm  --  AAnnggeerr lloo  VVoooorruuiitt 1144..3300  uuuurr 22  --  33

Nacompetitie
2244  mmeeii  AAnnggeerrlloo  VVoooorruuii tt   --  RR..KK..VV..VV..  HHAAVVOO  HHaaaallddeerreenn
3300  mmeeii  AArrnnhheemmssee  BBooyyss  SScchhuuyyttggrraaaaff  --  AAnnggeerr lloo  VVoooorruuiitt

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
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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



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 - 570 434 89 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: 515 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.voetbal.nl

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

C O L O F O N




