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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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In deze vierde uitgave van jaargang 12, zo net voor de feestdagen en bijna aan het begin van de
winterstop leest u over de tot nu toe gespeelde wedstrijden van ons eerste, dat nu net in de midden-
moot staat. Tevens is er te lezen hoe de andere senioren elftallen en ook de A1 heeft gepresteerd. 
De nieuwe trainer van het tweede, Roland Barink stelt zichzelf aan u voor. Gelukkig hebben we weer een
nieuw bestuur en wel met twee dames erin. Een unicum in onze vereniging? Het nieuwe bestuur siert de
voorpagina met de groepsfoto en ze stellen zich allen aan u voor inclusief foto. De redactie nodigt de
junioren elftallen uit om voor de volgende uitgave al teksten en foto’s te verzamelen. Deze keer is er
weer een kilbgerut met daarin weer een nieuw ideaal elftal aller tijden. Wie zullen nu genoemd worden?
Inmiddels nieuwsgierig?

Veel leesplezier met deze Voetangel!!

Voorzitter

Beroep
Accountmanager bij
een importeur/distri-
buteur van zaklam-
pen, batterijen,
laders, omvormers
etc.

Burgelijke staat /
gezinssamenstelling
Getrouwd met Hanneke. Wij hebben 2
zonen, Koen (speelt in de A1) en Bob
(speelt in de B1)
Andere hobby’s
Tennissen, Fietsen, Stedentripjes.
Ambitie binnen Angerlo Vooruit
Laten we er met ons allen de schouders
onder zetten en Angerlo Vooruit een
gezonde, goed georganiseerde en gezelli-
ge vereniging te maken.
Favoriet boek
” Hartslag” en “Verdwijn” van Tess
Gerritsen en de Millenium trilogie van Stieg
Larsson
Favoriete film
The Firm (naar het boek “Advocaat van de
duivel” van John Grisham)
Lekkerste eten
Italiaans of biefstuk met gebakken aardap-
pelen en sla
Favoriet drankje
Een pilsje of een wijntje
Verder nog leuk om te vertellen
Afgelopen week hebben voor het eerst met
het voltallig nieuwe bestuur vergaderd. De
betrokkenheid  en motivatie van iedereen
is enorm groot. Ook was het heel gezellig
en dat is minstens zo belangrijk. Wij gaan
er iets moois van maken

Kees Nederhoff

Bestuursleden stellen zich voor

Penningmeester

Beroep
Vutter

Burgerlijke staat /
gezinssamenstelling
Gehuwd en vader van
twee jongens Paul en
Hans
Andere hobby’s
Tuinieren en wandelen
Ambitie binnen Angerlo Vooruit
Op langer termijn een goede derdeklasser
worden
Favoriet boek
De Prooi
Favoriete film
Abbys
Lekkerste eten
Gewoon Hollands eten
Favoriet drankje
Jägermeister.

Henk Kölzer
Secretaris

Beroep
Gepensioneerd en
Lekker thuis

Burgelijke staat /
gezinssamenstelling
Gehuwd met Trudy. 
1 zoon, Luuk.
Andere hobby’s
Wandelen, 4 daagse Nijmegen, Mini  en 
F jes trainen en tuinieren 
Ambitie binnen Angerlo Vooruit
Er een nog mooiere vereniging van maken
Favoriet boek
Tijdschriften VI
Favoriete film
Sport documentaires.
Lekkerste eten
Chinees    
Favoriet drankje
Speciale biertjes en alles waar maar alco-
hol in zit
Verder nog leuk om te vertellen
Ik ben Jaarlijks Paashaas tijdens het eie-
ren zoeken en ik vind het  Sinterklaasfeest
in de kantine met de mini en F’jes  leuk om
mee te maken. Ook het jeugd kamp  vind
ik geweldig.

Ton Klaassen
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Guido Eulink Leo Engelsman Esther Roelofs Marianne Derksen

Voetbalzaken

Beroep
Pré Pensioen
Burgelijke 
staat / gezins-
samenstelling
Gehuwd  met 
Truus, 2 zonen Herko en Oskar,
2 schoondochters Debby en
Simone, 5 kleinkinderen Britt,
Diede, Nola, Stan en Axel
Andere hobby’s
Vakantie, biljarten en golfen
Ambitie binnen Angerlo
Vooruit
Met het bestuur en iedereen
binnen Angerlo Vooruit ons
inzetten om alle leden en vrijwil-
ligers met zoveel mogelijk ple-
zier de voetbalsport en  bijko-
mende taken te doen beleven.
Favoriet boek
Arendsoog.
Favoriete film
West Side Story.
Lekkerste eten
‘s zomers gebakken aardappel-
tjes, rauwkost en vlees of vis en
‘s winters alle stamppotten met
hachee of ribbetjes.
Favoriet drankje
Bacootje, maar een biertje gaat
er ook in.
Verder nog leuk om te vertel-
len
Het kampioenschap Angerlo
Vooruit 1 seizoen 1966/1967 en
de promotie  van de 3e naar de
2e klasse KNVB afdeling
Gelderland. 13 jaar lang was ik
de keeper in dit elftal. 
De laatste tijd wordt er bij kam-
pioenschappen chinees gege-
ten.
Toentertijd schonk supporter,
elftalcommissielid, de bij de
meesten wel bekend, 
Theet Kuster ons een varken,
welke als karbonade en verse
worst, in het oude
Dorpshuis aan de Dorpsstraat
soldaat werd gemaakt.

Communicatie

Beroep
Regioadviseur 
van Koninklijke
Horeca 
Nederland.
Burgelijke 
staat / gezinssamenstelling
Gehuwd, twee kinderen; Thom
12 jaar en Nadieh 11 jaar. 
Andere hobby’s
Voetbalsokken wassen (?) vrij-
williger bij Yarden vereniging,
studie communicatie, skiën,
lezen en shoppen.
Ambitie binnen Angerlo
Vooruit
Leden betrekken bij de vereni-
ging door ze goed te informeren
via nieuwsbrief en website.
Leden stimuleren om actief te
worden binnen de vereniging. 
Verder wil ik zorgen dat we
goed in de pers komen zodat
we voor sponsoren een interes-
sante vereniging zijn. 
Favoriet boek
Dan Brown / detectives.
Favoriete film
Tv serie 24.
Lekkerste eten
Toetjes, vooral met chocolade of
high tea.
Favoriet  drankje
Thee, rose bier of rose cham-
pagne.
Verder nog leuk om te vertel-
len
Volg ons via twitter, zodat je
altijd van het laatste Angerlo
Vooruit nieuws op de hoogte
bent.   

Vrijwilligerszaken

Beroep
Docent LO 
(sport), docent 
Dynosportclub, 
zorgcoordinator 
VO.
Burgelijke staat / gezins-
samenstelling
Getrouwd met Rob Derksen en
moeder van 3 zoons, Yor (19),
Yannick (18) en Nout (16), allen
voetballend bij Angerlo Vooruit.
Andere hobby’s
Wandelen, sporten, lezen, tuin-
ieren, vakantie houden, lesge-
ven, oude blikken kopen en
shoppen bij de kringloopwinkel
Ambitie binnen Angerlo V.
Zorgen dat ik mijn steentje kan
bijdragen bij Angerlo Vooruit in
de Zaterdagdienst, activiteiten,
sportbegeleiding en er zijn voor
de vrijwilligers. Zij zijn de spil
van de organisatie en ik wil het
vrijwilligersbeleid goed uitvoe-
ren. Als er iets is wat een vrijwil-
ligers dwars zit, hoop ik dat ze
mij weten te vinden en dat ik er
iets mee kan doen. Ik hoop dat
men tevreden is over mij als
bestuurslid vrijwilligerszaken,
maar dat moet blijken als ik een
tijdje bezig ben. Met het huidige
bestuur lijkt het me leuk om
samen te werken en ik heb er
veel zin in. Daarnaast wil ik de
Sportbegeleiding verder uitbou-
wen binnen de vereniging en
professionaliseren. Dat loopt
goed, we (Laurens Kupers en
ik) zijn aan het evalueren en er
zijn twee nieuwe kinderen aan-
gemeld. Het is goed als zo’n
beetje alle vrijwilligers mij ken-
nen en ik zal veel op het veld te
vinden zijn.
Favoriet boek
Milennium van Stig Larsson en
alle boeken van Harry Potter.
Favoriete film
Forest Gump,  detectives, Harry
Potter films.
Lekkerste eten
Chocolademousse.
Favoriet drankje
Koffie, Caneille (zoete wijn dus).
Verder nog leuk om te vertel-
len
Ik ben nog nooit zo fanatiek
geweest met het sparen van
iets als nu de voetbalplaatjes.

Jeugdzaken  (a.i.)

Beroep
Contract-
manager bij 
Belastingdienst
Centrum voor 
Applicatie 
Ontwikkeling (B/CAO)
Burgelijke staat / gezins-
samenstelling
Getrouwd met Elviera en 4
zonen: Ruben, Daan, Jonathan
en Tobias.
Andere hobby’s
hardlopen (15 km en halve
marathon), wielrennen, sport in
het algemeen, lezen en
(pop)muziek.
Ambitie binnen Angerlo
Vooruit
De optimale ontwikkeling van
alle jeugdleden staat centraal.
Als wij als bestuur de kaders
scheppen dan kunnen we
samen met alle vrijwilligers, die
de jeugd begeleiden, zorgen
voor een prima voetbalklimaat.
De resultaten kunnen dan niet
uitblijven.
Favoriet boek
Boven is het stil – Gerbrand.
Bakker, Knielen op een bed vio-
len – Jan Siebelink
Favoriete film
Taxi Driver – Martin Scorsese.  
Lekkerste eten
Spaghetti met heerlijk thuisge-
maakte gehaktballetjes, kruidige
tomatensaus en een heerlijke
salade.
Favoriet drankje
Wisselt per seizoen; nu een
bockbiertje, maar bij de kou,
die verwacht wordt,  gaat een
Jägermeister er ook in.
Verder nog leuk om te vertel-
len
Angerlo is een dorp met een
band met grote spitsen van
Oranje; Klaas Jan Huntelaar is
met enige regelmaat te spotten.
In de jaren tachtig van de vorige
week kon je echter ook Marco
van Basten hier wel eens tegen
het lijf gelopen zijn.  Ben
benieuwd wie de volgende spits
is??
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5-9 oBW - angerlo v.        1-1
Naeenwatgespannenbeginkreeg
AngerloVooruitna20minutenmeer
vatopdewedstrijdenhaddende
voorwaatsentweemogelijkheden.In
defasedaarnakregenzowelOBW
alsAngerlokansenomeendoepunt
temaken.
Maarhelaasvooronswerderinde
34eminuuteendoelpuntgemaakt
doorOBWentotaanderustwerder
aanbeidekantenonrustiggevoet-
bald.
NadetheekwamAVsterkuitde
startblokkenenRenéBerendsmaak-
tein62minuutdeverdiendegelijk
maker.
HelaaskonAVnietdedaarnagecre-
ëerdekansenomzettenineenover-
winning.
Uiteindelijkeenterechteuitslagen
AVbehaaldeindeeerstewedstrijd
vandecompetitieeenpuntje.

12-9 angerlo v. – Gsv’38  2-1
Hetwasalweereenpaarjaargele-
den,datereenvoetbalwedstrijdwas
tussenAngerloVooruitenGSV’38uit
onsbuurtdorp.Hetwasweereen
echtestreekderby.
Jammerdathetopdiezondagde

heledagregende,anderswashet
nogdrukkerlangsdelijngeweest.

Indeeerstehelftkregenzowel
AngerloalsGiesbeekkan-
senomeendoelpuntte
maken.Indiefaseging
hetgelijkop.
NadetheekreegAngerlo
Vooruitwatmeergripop
dewedstrijdenwerdende
duelsookwatsteviger.In
de56eminuutkonDirk-
Willemhetdoelpuntvan
GSV’38nietvermijdenen
kwamenwejammer
genoegmet0-1achter.
Inde66eminuutmaakte
RenéBerendsdegelijkma-
ker1-1.AngerloVooruit
bleefvoetballeneninde
83eminuutkwamonze
ploegmet2-1voordoorweereen
doelpuntvanRenéBerends.Inde
laatste10minutenwasGSVrijpvoor
deslacht,wantdekrachtenvande
spelersvloeidenweg,
Deeinduitslaghadookgemakkelijk
4-1voorAngerlokunnenzijn.

19-9 vvG ’25 - angerlo v.  2-2
Dederdewedstrijdvandecompetitie
wastegenVVG’25uit.
Indeeerstehelftwarenerveelkan-

senvoorzowel
Angerloals
VVGenwashet
eenopenwed-
strijd.Hetwas
eenleukewed-
strijdomnaar
tekijkenenhet
hadna30
minutenwel3-
3-kunnen
staan.Maar
helaasmaakte
VVGinde34e
minuuteen
doelpunten
stondenwemet
1-0achter.
Indetweede

helftkwamAngerloVooruitsterkuit
dekleedkamerenalna5minuten

maakteRenéBerendsdegelijkmaker
1-1.Eenminuutoftienlatermaakte
SimonRookszijneerstecompetitie-
doelpuntenstondhet1-2!!VVG’25
kwamdaarnaopzettenengingvoor
degelijkmakereninde81minuut
maakteVVG’25de2-2.Delaatste
minutenwarenspannend,wantbeide
teamsspeeldenvoordewinst.
Gezienhetwedstrijdverloopwasde
2-2eindstandeenterechteuitslag.

26-9 angerlo v. - kilder     2-1
Ditwasalweerdevierdewedstrijd
vandemooieenspannendecompe-
titie2010-2011envandaagwas
Kilderonzetegenstander.
Deeerste25minutenwasheteen
matteenonrustigewedstrijdenwas
erveelbalverliesaanbeidekanten.
GelukkigmaakteSimonRooksinde
27minuuthetopeningsdoelpunt1-0
enkreegAVietsmeerhetspelin
handen.
Detweedehelftbegonhetzelfdeals
deeerstehelft,Kilderjaagdeopde
gelijkmakerendiekwamookinde
58eminuut1-1.
Dewedstrijdbleefwisselvallig,maar
dooreendoelpuntvanChristiaan
vanderMeulenkwamAngerlo
Vooruittochvoormet2-1.
Indelaatsteminutenwashetbillen
knijpen,wantAVwildedetweede
overwinningbinnenhalen.Enalsklap
opdevuurpijlkreegAVmetnog
enkeleminutentespeleneenpenalty
tegen.Maardooreengeweldigered-
dingvanDirk-WillemTieckenbleef
onzeploegdevoorsprongbehouden.
Deeindstandwas2-1enalwashet
nietdebestewedstrijdvanAngerlo
Vooruithetisfijnomminderewed-
strijdentewinnen.

Angerlo V.-Kilder  2-1

Onder leiding van John Farkas is het eerste begonnen aan de com-
petitie 2010-2011. Na het vertrek van Robin Thuss, Pim Hermans,
die door Babberich uit onze kweekvijver zijn gevist, en het stoppen
van good old Peter Albers, die ook een Babberich verleden heeft,
moesten er nieuwe spelers op hun posities komen. In de bekerron-
de werd al zichtbaar dat het elftal vorm begon te krijgen. Na negen
wedstrijden staast  Angerlo op een totaal van 11 punten in de
middenmoot. Hoe dat gegaan is leest u in de volgende  wedstrijd-
impressies.

Angerlo V.-Groessen  0-1
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3-10 angerlo v.-Groessen  0-1
Dezezondagstondereentopperop
hetprogrammazoalsaandestandin
decompetitieaftelezenviel.
Indeeerstehelftenzekerheteerste
halfuurwarendekansenvoorAVen
zowelSimonRooksenHuub
Bielemanhaddendebestekansen
voorAV.
Maarinde40eminuutmaakte
Groessende0-1endatwaseen
tegenvallervoorons.
IndetweedehelfthadJohnFarkas
deploegopscherpgezet,maarde
doelpuntenblevenuit
AVkonindetweedehelftgeenvuist
makenomdewedstrijdnaardehand
tezetten,alwaserweleenkansvan
TerrenceManuhuwa.Deeerste
nederlaagwashiermeeeenfeit!!

10-10 etten - angerlo v.     2-0
NadenederlaagtegenGroessen
probeerdedeploegtegenEttenzich
terevancheren.Halverwegedeeerste
helftvielde1-0voorsprongvoor
Etten.Indetweedehelftwerderdoor
AVnietgescoordenviel7minuten
voorheteindede2-0enzogingde
tweedewedstrijdoprijverloren.Met
delastigewedstrijdtegen’tPeeske
voordeboegzalheteenvervelende
weekkunnengaanworden.

17-10 a.v. - ’t Peeske        0-1
AngerloVooruitbegondewedstrijd
nietscherp,wantinde5eminuut
kwamAngerloVooruitalweermet
1-0achter.
NadeachterstandkreegAVwelwat
kansenomdegelijkmakertescoren,
maarverderginghetdeeerstehelft
gelijkop.
NadetheekwamAVgoeduitde
kleedkamerhaddenwegoedekan-

senvoorzowel
René,Simonen
Terrence,maar
debalging
maarnietinde
goal.
Hetbleefbijde
0-1enditwas
dederde
nederlaagoprij

31-10 terborg-angerlo v.  0-5
Nadriewedstrijdenoprijverlorente
hebbenbegonAVgoedaandeze
wedstrijd.
Inheteerstekwartierhaddenweal
drieopgelegdekansenomeendoel-
punttemaken.Inde26eminuut
maakteRenéBerendsde0-1voorAV
enwijblevendewedstrijdcontrole-
ren.SimonRooksmaakteinde38e
minuut,naeenmooiedribbel,de0-
2endatwaseenmooieopsteker
voorderust.
NaderustbleefAVdebetereploeg
enmeteeninde46eminuutwaser
eenmooischotvanWesleyAlthoff!
Terborgkwammaarzeldenvooronze
keeperDirk-WillemTiecken.
Inde58eminuutwasdebeurtweer
aanRenéBerendsdie0-
3maakte.Angerlobleef
voetballenencombine-
renendatleiddeinde
65eminuutweertoteen
doelpuntvanSimon
Rooks
Nade0-4kreegAVnog
genoegkansenvoor
René,WesleyenJessey.
Inde80minuutbracht
WesleyAlthoffdeeind-
standop0-5!Eenmeer
danverdiendeoverwin-
ningineenwedstrijd,
waarinweweinigkansen
hebbenweggegeven,
maarmisschienwel
meerdoelpuntenhad-
den/moeten/kunnenmaken.

7-11 angerlo v. - hc ’03   1-4
NadatAVvorigeweekruimgewon-
nenhad,wildedeploegweereen
goederesultaatbehalen.
DezezondagmiddagkregenweHC
03opbezoek.

VanafdeaftrapwasHCsnelenfel
enwerdenonzeverdedigersdiverse
malenvoorbijgesnelddoordeturbo
spitsvanHCmaardatleverdenog
geendoelpuntop.Naeenmooie
dieptepassvanSimonopWesley
Althoffstonddezeopeensooginoog
metdekeepervanHC’03maar
scoordeniet!
TweeminutenlatermaakteHC’03de
0-1.AVhaddeaftrapnogmaarnet
genomenofdeballagalweerinhet
netachterDirk-Willemde0-2.
Inde30eminuutleverdeSimon
Rooksnogeenprachtigafstandschot
af.maarhetbleef0-2totaande
rust.
IndetweedehelftkwamAVsterkuit
dekleedkamerenkregenJesseyen
Simongoedekansen,maardebal
gingernietin.
Inde61minuutmaakteHC’030-3
endaarnawasdewedstrijdgelopen.
AVbleefvoetballenenerwasnog
eenkansvoorRenéBerendsmaar
hijscoordeniet..
Hetwerdnogergerwantinde73
minuutkwamde0-4ophetscore-
bordtestaan.
GelukkigmaakteSimonRooksvanaf
11meternogde1-4enreddezode
eer.
Ditwasdegrootstenederlaagvandit
seizoenvoor.Onsrestomdewon-
dentelikkenenindeuitwedstrijdten
Rijnlandhettijtekeren.

Deleidersvanheteerste

HansenWim

Angerlo -HC ´03  1-4

Angerlo -´t Peeske  0-1
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Sinds eind juli is het seizoen
2010/ 2011 begonnen voor
Angerlo Vooruit 1. Een nieuw
seizoen met nieuwe gezichten.
Er is een geheel nieuwe tech-
nische staf aanwezig met 2
nieuwe  leiders Hans Wieggers
en Wim Zwaan. Daarnaast is een
nieuwe hoofdtrainer John
Farkas benoemd.  Voor de trai-
ner is het best lastig al die
nieuwe namen van de spelers,
ook na de eerste paar maanden
is het Huub of Huib Bieleman.

Naast de nieuwe technische
staf zijn er ook nieuwe spe-
lers bij Angerlo 1 komen. De
meesten hiervan zijn oud
bekenden en hebben al een ver-
leden bij Angerlo. Ten eerste
de Benjamin van de groep
Jessey “broodjes smeerder”
Requion. Jessey heeft in het
verleden bij Angerlo in de
jeugd gespeeld en komt van
Rheden A1. 
Dennis “Batistuta” Gores komt
van Worth Rheden. Naast Dennis
heeft ook good-old Twan Gores
weer zijn voetbalschoenen uit
de wilgen gehaald. Verder is
wereldreiziger Jerry van den
Bosch via Colombia en
Frankrijk terug bij Angerlo.
Tijdens de wereldreis heeft
Jerry een aparte trainingbroek
meegenomen. Als laatste is
Simon Rooks van Babberich naar

Angerlo gekomen. Wij zijn blij
met zijn komst, maar vooral de
masseurs en tapeleverancier
zijn blij met zijn komst, want
voor elke training en wed-
strijd moet Simon worden
gemasseerd en ingetapet.

Tijdens de voorbereiding zat
de sfeer er al goed in. De
overtallige kilo’s van de
zomer werden er afgetraind.
Dit resulteerde direct in een
overwinning tijdens de eerste
bekerwedstrijd tegen Elsweide.
Verder werd goed gespeeld
tegen Erica, waartegen we
gelijk speelden en helaas werd
verloren van Angeren. Dit was
het uit in de beker. 

Op 5 september was de eerst
competitiewedstrijd uit tegen
OBW. Hierin kwamen we niet
verder dan 1-1. Een week later
stond de derby op het program-
ma thuis tegen GSV’ 38. Vooral
voor Hans was dit een wed-
strijd met een speciaal tintje
aangezien zijn broers leiders
zijn bij Giesbeek. De derby
werd gewonnen met 2-1 door 2
goals van Rene “bierkrat”
Berends. Bierkrat heeft te
maken met weddenschapen, die
Rene heeft afgesloten. 

In de eerste periode van het
seizoen stonden ook nog 3 uit-

wedstrijden tegen VVG, Etten
en Terborg op het programma.
De Tomtom van Dirk gaf op de
terugweg steeds de route aan
via de MAC Doetinchem alvorens
de eindbestemming te bereiken.
Daarnaast hebben we dit sei-
zoen al een paar keer zespun-
ten wedstrijden gespeeld, ter-
wijl we aan het einde gewoon 3
punten kregen. Verder is er
een speler, die een kussen
wilde nemen tegen de splinters
in de reservebanken, terwijl
hij gewoon speelt.

Na de eerste periode staan we
op vijfde plaats met drie
overwinningen, twee  keer
gelijkspel en drie nederlagen
in een competitie waar een
ieder van elkaar kan winnen en
verliezen. Vooral na drie
nederlagen op een rij tegen
Groessen, Etten en ’t Peeske,
waarbij we drie keer dezelfde
type tegengoal kregen en waar
we voetballend niet minder
waren, was de overwinning
tegen Terborg 5-0 een heer-
lijke opsteker. 

Een ieder is van harte welkom
op zondag om ons aan te moedi-
gen en te ondersteunen tijdens
de wedstrijden van dit sei-
zoen.

Angerlo Vooruit 1

    



Mijn naam is Roland Barink en ik ben de nieuwe trainer van Angerlo Vooruit 2

Na 6 jaar Sp.Brummen 2 en 1 jaar Apeldoornse Boys C1 ben ik bij Angerlo Vooruit gekomen. Dit

seizoen heb ik het tweede elftal onder mijn hoede. Angerlo Vooruit is voor mij geen vreemde

club. In mijn actieve spelersperiode heb ik hier een aantal keren gespeeld. Nieuw voor mij was

de samenwerking met John Farkas. John en ik denken hetzelfde over het

voetbal en hoe het gespeeld moet worden.

Daarom is het prettig samenwerken. Gelukkig heeft

Frans Witjes zich beschikbaar gesteld om dit jaar leider

te worden, want het is erg belangrijk om iemand om je

heen te hebben, die de club goed kent. De resultaten

van het tweede zijn op dit moment wat minder. Dat ligt

niet aan het voetbal, want hier zie ik een stijgende lijn

in. Wij moeten hard blijven trainen en dan moet het

gaan lukken. Net als bij het eerste hoop ik dat de sup-

porters ook eens op zondagmorgen komen kijken, want

wij hebben ook alle steun nodig. Ik hoop dat de samen-

werking met de gehele begeleiding en spelers van de

selectie zo blijft. Ik wens iedereen binnen deze club nog

een goed seizoen toe. 

intervieW trainer 2e elftal roland Barink
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sdouc 2 – angerlo vooruit 2
(19 september)

VoorhettweedeelftalvanAngerlo
eenbelangrijkewedstrijd,omdatde
eerstetweecompetitiewedstrijdenver-
lorengingen.InUlftbegonhetteam
goedaandewedstrijd.Metveeldruk
vooruitwerddetegenstanderterug-
gedrongen,maaruiteenvrijetrap
kwam,tegendeverhoudingin,
SDOUCopeen1-0voorsprong.
EnkelekleinekansenvoorAngerlo
leverdenvoorderustgeengelijkma-
kerop.HierdoorgingAngerlomet
eenachterstandvaneendoelpunt
rusten.Indetweedehelftkwamwij
wederomgoeduitdestartblokkenop
hetkunstgrasveldinUlft.Netzoalsin
deeerstehelftvielhetdoelpuntaan
deanderekant.2-0.Enkeleomzet-
tingeninhetteampaktengoeduiten
binnen5minutenstondviaSimonen
Joshuade2-2ophetscorebord.
AV2bleefdoordrukken,maaruiteen
counterendoorslechtverdedigend
werkvanons,kwamSDOUCweer
opvoorsprong.Dedrukophetdoel
vanSDOUCwerdsteedsgroter.

DoorAV2werdvolvoordewinst
gespeeld,.Deverdedigingvan
SDOUCwasnouooknietbepaald
sterk.EenmooiepassvanRubenen
eengoedelangebalvanJorleverde
Angerloalsnogde3dikverdiende
puntenop.Simonwasdegevierde
manmet3weergalozetreffers.De
eerste3puntenzijnbinnen,opnaar
deeerstethuisoverwinning!!

angerlo vooruit 2 - sMl2  
(26 september)

Nadegeweldigewedstrijdvanvorige
weekuittegenSDOUCwaarvanwe
meteen3-4winsthuiswaartskeer-
den,moestenwedezezondagtegen
SML.Webegonnenvolgoedemoed
aandewedstrijd.Deeerstetwintig
minutenwasernietsaandehand,
totdatde0-1viel.Daarnavielen
binneneenkwartierde0-2,0-2en
0-4!!Dewedstrijdleekgespeeld,
maarAngerlozouAngerlonietzijn
omheterbijtelatenzitten.Nade
rustwerdendemouwenopgestroopt
enkonjemerkendatweerdetwee-

dehelftvoorzoudengaan!Wezet-
tendetegenstandergoedonderdruk
metde1-4togevolgenspoedig
daarnazelfsde2-4.Wewildennog
welmeerenkregenvelekansen,
maarhetmochtnietmeerbaten.
Nuopnaardevolgendewedstrijden
danmaarlatenzienwatwedeze
wedstrijdhebbennagelatennamelijk
winnen!Endaneendrankjenemen
opdebehaaldeoverwinning

Het tweede
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5e klasse
Voorditseizoenzijnweeenklasse
lagerbegonnen,nadatopdevalreep
ereen6ezondagteamissamenge-
steld(bijeengesprokkeld)doorJetse
WyniaenWillemLucassendiemet
eenA2teamvanvorigseizoende7e
klassebestormen.
Ondankshetverliesvanenkelespe-
lersnaar’t4een6ezijnwedoorde
komstvanRobReiling,MarcoPullen
enlaterSanderWillems(2)enRodie
deGroot(A2)metvoldoendemen-
sengestart.
Naeenoefenwedstrijdmeteen
gemakkelijkeoverwinningophet6e

leekerbijdejongensveelvertrou-
wentezijnvooreengoedseizoen.
Echternu8wedstrijdenlaterhebben
we1puntenhebbenweertochte
veelverloren.Enookalverliezenwe,
behalvevandekoploperDVC,niet
dikenzekernietverdiend,hetblijft
zuur,omdat1-0verliezenooknul
puntengeeft.
Enzelfstegendekoploperhadden
wenade1-0tweeprachtkansenom
terugindewedstrijdtekomen,maar
zithetnietmee.

Wekunnenwelzeggendatwekan-
senhebbenenerweinigweggeven,

maarvoorlopiglevertdatgeenpun-
tenop.
Hetvertrouweninderestvanhetsei-
zoengroeitweleniedereenmerkt
daterpuntentehalenzijn,maarals
jetegendenaasteconcurrent1xlat,
2xpaalen1xvooropendoelstaat
ennoglegiokansenenmogelijkhe-
denhebt,danmoeternogweleen
zetjeinderugkomendooreenkeer
weldejuistekantvanhetgelukte
zien.

Toteensportiefweerzien,degroeten
van3.

Geduld
Voor dit stukje van 3 moet ik eerst nog even terug naar vorig
seizoen, waarin veel meer is gebeurd dan het puntenaantal deed
vermoeden.
Buiten alle wisselingen in en om het veld met een (veel) te groot
aantal spelers hadden we er een grote kleine aanwinst bij.
Het was zelfs bijna een jaar terug!! Eind 2009, zijn Janet en
Frank de zeer trotse ouders geworden van Silke en dat hadden
we (nog) niet bekroond met een bezoek.
Namens de spelersraad van 3 zijn Fred en Hans langs geweest
voor de felicitaties en overhandigen van een cadeau om dit 
te vieren.
Uiteraard wensen we ze heel veel gezondheid en plezier met elkaar.
Aan het eind van het seizoen hebben we nog afscheid genomen van Jurgen Teunissen en Frank
Gijsberts die hun carrière voortzetten (afbouwen?) bij het 4e en hopelijk met een kampioenschap om
het afgelopen seizoen te doen vergeten.

4e elftal

dvv 5 – angerlo 4             2–4
OphetkunstgrasveldvanDuiven
begonnenweaandeeerstewed-
strijdomhet“echie“.Deeerstetien
minutendreigdeheteenechte
schoppartijteworden,wantde
tegenstandertrapteopennaaralles
watblauwwitwas.Gelukkigbleef
hetbijdietienminuten,wantnaeen
preekaanhetadresvandetegen-
partij,uitgesprokendoordeopper

schoffelaarbijuitstekJanVennegoor
ofStaring,gingendebeideploegen
echtvoetballenenhetwasalsnel
duidelijkdatKlavertjevierdaarbeter
inwas.Tochblevendesnellejonge-
retegenstandersmetuitvallen
gevaarlijk.Naeenlategoalinde
eerstehelftginghetKlavertje4met
eengoedgevoelderustin.Nade
theegingenwevrolijkverdermetde
tegenstanderallehoekenvanhet

veldtelatenzien.InVolendamheb-
benzede3J’s,maarbijAngerlo4
de4P’sMetgoalsvanPeterT,Peter
A,PeterMenMarkPeterVenals
JanPeterBalkenendemeehad
gedaan,hadhijwaarschijnlijkook
gescoord.Allesliepgesmeerdtot
twintigminutenvoortijd!Naeen
aanvalvanDuivenbleefkeeper
Ceesopdegrondliggen.Iedereen
dacht,dathijtijdaanhetrekken
was,maartoenhijna10minnog
nietwasopgestaanbleekhettoch
ietsergertezijn.Naeenuitgebreide
behandelingdoordeEHBOdames
vanDuivenwerdhijmeteenhersen-
kneuzingperambulancenaar
Rijnstategebracht,waarhij2nacht-
jesmoestblijven.PeterM,dealles-
kunner,gingdegoalinomde3
puntenveiligtestellen,watook
lukte.Eengoedewedstrijd,3punten
meenaarAngerloeenprimabegin
vanhetseizoen.EnkeeperCees
maaktheteenpaardagenlaterook
weerredelijk.(datwashetallerbe-
langrijkste)

klavertje vier is goed bezig
Na een roerige tijd op de transfermarkt weet Angerlo 4  5 min.
voor het verstrijken van de deadline zich nog te versterken met
een aantal aankopen. Of deze hun vruchten zullen afwerpen is te
lezen in de navolgende verslagen van de sportieve veldslagen van
ons glorieuze team
Na een eerste test tegen Rheden met als uitslag 2-2, volgde de tra-
ditionele oefenpot tegen het 5de Deze “derby der gelijken” werd
winnend afgesloten en het begin van een hopelijk mooi seizoen was
een feit.
De dorpsloop van Angerlo was een laatste conditionele test, waar
iedereen voor slaagde!! Iedereen van het 4de zat bij de beste 14!!
Een prima prestatie, zeg nou zelf!! Dan nu de lang verwachte wed-
strijdverslagen.
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angerlo 4 – doetinchem 6  1-1
Scoreniseenvakapartendatbleek
welindezewedstrijd.80%Balbezit,
40opgelegdekansenkrijgen,niets
weggeveneninde80steminuut,
dooreenzondagsschotindeeerste
Doetinchemseaanval,ofietswat
daaropleek,met1-0achterkomen.
GelukkigraaktePauleenpaarminu-
tenLaterdebaleindelijkeenkeer
verkeerd,waardoorwenietverloren.
Indederdehelftleekhetalsofwe
verlorenhaddenenhetheleteam
werdingeschrevenvooreen4-daag-
seLOIcursus:“Hoescoorjehet
makkelijkst“!!.

sdzz 5 – angerlo 4            5-6
Omkwartvoor12stondhet
Klavertje4klaarvoorhetvertrek
naarZevenaarvoordetoppertegen
SDZZ.Alleenbleekdekeepervan
deA1vannietsteweten(Herco
bedankt)ennaeenpaartelefoontjes
bleekditnietheelsnelopgelostte
kunnenworden.Wegingenopweg
naardekoploperzonderkeeper!Na
eenflinkediscussie,wantiedereen
wildeindegoalstaan,kwamFrank
(Gijs)alswinnaarinhetgeletenue
dekleedkameruitenhetveldop.
Hetwerdeenhelelastige1stehelft
voorAngerlo,waarinveelgebeurde.
SDZZhadeenheleirritante,maar
goedespitsvan2meter30,dievol-
gensmijindekoffieshopdeavond
ervooreenaanbiedingtepakken
had,teweten6pilletjeshalen,3
betalen.Zewarennognietuitge-
werktiniedergeval.Wekwamen1-0
achterenbinnen10secondestond
hetweergelijk!Daarna3-2voor,
maarHans(kuttel)waszoboos,dat
hijnietindegoalmochtstaan,zodat
hijderestvanhetteamevenliet
zien,datGijsgeenechtekeeperis.
Hijkoptedebalonhoudbaarin
eigengoal!!NademooieDuitsekre-
teninhetvoetbal:Schwalbe,
Fallrückzieher,glanzparade,hebben
wedankzijHansnudezurüc-
kwertsschweberkopfer,dezweefkop-
balachteruit.Naeen4-3achter-
standbijderust,haddenweniethet
gevoel,datwegingenverliezen,
maarnade5-3achterstandvlakna
rustleekwinnenooksteedsmoeilij-
ker.Na2wisselswerddetegenstan-
derstevigvastgezetennaeenpaar
kansengemisttehebbenkonde,
alweereenmooiDuitswoord,
ANSCHLUSSTREFFERnietuitblijven.
Endegelijkmakerkwamnietlang
daarnaooknog,omdatwede
wisselsgebruikthaddenendaardoor

meeraanvallersdanverdedigersin
hetveldstonden.Wekondenniethet
puntjegaanverdedigen,maar
moestenvolopdewinstspelen,wat
uiteindelijkooklukte.Vijfminuten
voortijdwerd,naeenvlotteaanval
overlinks,debalbeheerstafgerond.
Waarzo’ncursusalnietgoedvoor
is!!De5-6stondophetscorebord
entoendescheidsna35minuten
blessuretijdeindelijkaffloot,wasde
opluchtinggrootendeoverwinning
eenfeit.

angerlo 4 – concordia 9     5-1
Webegonnenmeteenzeerslechte
openingsfase,waarinKlavertjevier
met1-0achterkwamendankzijeen
uitblinkendekeeper(Bouke)bleefhet
bijdie1-0achterstand.Naeen
kwartiertjekwamdedieseleenklein
beetjeopgang,maarnietmeerdan
dat.Hetbleekechtergenoegommet
een2-1voorsprongtheetegaan
drinken.Indetweedehelftwerdhet
nietveelbeter,maarhetpubliek
klomnogeenkeeropdebanken
vooreengeweldigepoeiervan35
metermetlinks,vanikweetniet
meerwie,dieopdeonderkantvan
delatenviaderugvandekeeperin
degoalhobbelde,duseeneigen
goalvandekeeper.Uiteindelijkwerd
het5-1voordeboysuitAngerloen
daarmeewerddeeersteplaatsinde
competitieveroverd.

oBW 6 - angerlo 4             5-1
Alsjekoploperbent,brengtdataltijd
extradrukmetzichmee!Iedereenis
erdanopgebrandomvanjetewin-
nen,zekeralsjeopbezoekmoetbij
denummer2indecompetitieOBW.
Louiswasbenieuwdofdejongensnu
altegendiedrukbestandwarenen
hetantwoordwasnee!Noglangniet
eneenjongeploegmetveelsnelle
jongensliepenonsaanallekanten
voorbij.Maardatwasnoglangniet
hetergstevandiedag.Hetliepvoor
geenmeterbijde“godenzonenvan
het4de”endooreenpaarkleine
overtredingenenrarebeslissingen
vandescheidsliephetbijeenpaar
jongensoverendejongetegenstan-
dersmakendaarhandiggebruikvan
doorAngerlocompleetuitdewed-
strijdtelullenentezuigen.Geen
momenthebbenweaanspraakkun-
nenmakenopdeoverwinning.De
uitslagwaswelwatgeflatteerd,
omdatwedehele2dehelftaanhet
aanvallenwaren,maarnietscoorden.
Paul(kippie)kreeg2xgeelentot
overmaatvanrampmoestHansM

naeenongelukkigevalmet2vingers
uitdekomnaarhetziekenhuis.We
warenblijdatdescheidsonsuithet
lijdenverlostemetzijnlaatstefluitsig-
naalenmetdestaarttussende
benengingenweterugnaarAngerlo.

angerlo 4 – W. rheden     13-3 
Deterugkeervandeverlorenzoonin
degoal!!Meestalkomteenpoedeltje
vandekeepernietzogoeduit,maar
dezekeerhadCeesheelgoeddoor
watdeploegnodighadomeens
scherpaaneenwedstrijdtebegin-
nen.Eenpolletjeofeenmoldieplots
uitdegrondkwam,gebrekaan
ritme,niemandzagwatergebeurde,
maarCeesmistedebalenhet
Klavertjestondalheelsnelachter.
Geentijdomonsteverstoppen,want
ermoestgelijkvollebakgevoetbald
worden.Naeenpuikereddingvan
dezelfdeCees,haddenwenog88
minutenomhetallemaalrechtte
breien!!Endeboysgingenopjacht
omde3punteninAngerlotehou-
den.Eengretigklavertje4wasniette
stoppenendeenenadeandere
combinatielukte.Erzatenaanvallen
bijomjevingersbijaftelikkenende
jongensuitRhedenwistennietwaar
zehetzoekenmoesten.Alleenhun
keeper,diezesteedsuithetnet
moestvissen.Hetwerdeenmonsters-
core.ZelfsJeroenKokvroegzichaf
ofwenietstiekemgehandbaldhad-
den.PatrickRabenvondhetzelfseen
beetjezieligenginger15minvoor
tijdmaaruitomdetegenstandereen
kleinbeetjeluchttegeven,maarmet
10mangingenwegewoondooren
degrootsteuitslagvandezecompeti-
tiewaseenfeit.13–3
Datisvoordemensen,dieechtalle
statistiekenbijhoudenelke5,5minu-
teneengoal.Weerwashetpubliek
degrotewinnaar,zoalstrouwenselke
zondagbijhetvierde!!!!!!

carvium 3 - angerlo 4      afg.
Angerlo4wasklaarvoordetopper
inhetHenkPolmanstadionte
HerwentegenCarvium.Maarzater-
dagsbeldeHenkPolman,datde
wedstrijdinhetHenkPolmanstadion
afgelastwas.

U ziet dat het Klavertje prima op
stoom is en we hopen in een vol-
gende Voetangel wederom
prachtige verslagen aan u te mogen
presenteren ter meerdere eer en
glorie van onze vereniging Angerlo
Vooruit.

Klavertjevier



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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Deeerstecompetitiepartijtegen
SDZZgingdanookverloren.
Voetballendgingallesnogwelrede-
lijk,alleendoelpuntenmakenniet.
“TjawehebbengeenKlaasJaninde
spits,duserwerdmet4-2verloren.

Deeerstethuiswedstrijdkloptewel
alles!Dezonscheen,hetgrasleek
weleenbiljardlaken,endeballen
vlogenerinofzemeteenafstandsbe-
dieninggestuurdwerden.St.Joris
wasduidelijknietopgewassentegen
dezevuurspuwendedraakuit
Angerlo.8-0voorons!!

Rhedenuitwerdeenzwaarbevoch-
tengelijkspel,metwinstkansenvoor
beideploegen.Tochwasheteen
leukewedstrijdenmetdebehaalde
2-2eindstandwarenbeidepartijen
tevreden.

ThuistegenEldeniawerd,ondanks
hetthuisvoordeel,tochverloren.Een
wedstrijddiejenietmagverliezen,
eigenlijknietkuntverliezen,maar
tochverliest.(ra-ra)simpelweg,
omdatbijhenelkekanseendoel-
puntwasenbijonsdusniet.Enzo
krijgjeeeneindstandvan3-7.

UittegenDoesburg,altijdlastig,want
wijhaddenpapindebenenenzij
buskruit.Hetleekwelofzij€ 100,=
perdoelpuntkregen,wantzevlogen
erinalsleeuwenendemeestebal-
lenzagonzekeeperpasalszestil
lageninhetnet.
Snelvergetendusdie8-0nederlaag.

Eenweekjerustentoenthuistegen
deBataven.Noudatvieldeeerste
helftnogbestmee,wantwegingen
meteengelijkestandrustenende
kruidentheevanSophiaheeftons
duidelijkgeengoedgedaan.Want
nadiversemissersindeverdediging,
middenveldenaanvalverlorenwe
uiteindelijktochnogmet2-4.
Jammer.

Vioduit,eengevechtomdeonderste
plaats,datwijhebbenverloren.Maar
doormet3-1tewinnenzijnwijrun-
ner-up!(snappie??)
Dankzijonzenieuwontdektespits,
dieindestijlvanGerdMullerdoel-
puntenmaaktkanKlaasJannog
evenwegblijvenenreddenwijhet
metSivan.

Verdervalterweinigtemeldenover
dezewedstrijd,behalvedatdebal
weergoedrondgespeeldwerd,maar
dekansendeeerstehelftnietbenut
werden.
Dusmeteengoedescheids,goed
weerende2ehelfteenechtespits
valtervooronshierendaarnogwat
tehalen.

Dekomendewedstrijdzalhetwel
weergoedkomen,alshetweer
slechterwordt,ermindermensen
komentrainen,dusmeermensen’s
zondagsuitgerustaandewedstrijd
kunnenbeginnen.Logischtoch?

Vioduit,eengevechtomdeonderste
plaats,diewijhebbenverloren.Maar
doormet3-1tewinnenzijnwijrun-
ner-up!(snappie??)
Dankzijonzenieuwontdektespits,
dieindestijlvanGerdMullerdoel-
puntenmaaktkanKJnogevenweg-
blijvenenreddenwijhetmetSivan.
Verdervalterweinigtemeldenover
dezewedstrijd,behalvedatdebal
weergoedrondgespeeldwerd,maar
dekansendeeerstehelftnietbenut
werden.
Dusmeteengoedescheids,goed
weerende2ehelfteenechtespits
valtervooronshierendaarnogwat
tehalen.

Arendsoog

Dat dit jaar zwaar zou worden wisten we al voor aanvang van de
competitie, omdat we kansloos van het 4e verloren.

Slaapspecialist Drempt
CBW Erkend

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



FRITS VOSSEN

INT. TRANSPORTBEDRIJF
ANGERLO

TEL.: 0313 47 62 50

Bent u zuinig op uw spullen, verzeker het dan goed

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

www.leenders-assurantiën.nl

Graag tot ziens bij:

Cafetaria REINDERS
Kraakselaan Doesburg

Tel. 0313 47 21 74
alle dagen geopend

Breedestraat Doesburg
Tel. 0313 47 65 48

Maandag de gehele dag gesloten

L 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

NOOTENBOOM BV
ELEKTROTECHNISCH BEDRIJF

FRITS VOSSEN

INT. TRANSPORTBEDRIJF
ANGERLO

TEL.: 0313 47 62 50

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 en,
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

NOOTENBOOM BV
ELEKTROTECHNISCH BEDRIJF

Bent u zuinig op uw spullen, verzeker het dan goed

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

www.leenders-assurantiën.nl

Voor reparatie van bruin- en witgoedapparaten
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Leeflang Reparatie Service

MMaaggnnoolliiaallaaaann 77 -- 66998822 DDJJ DDooeessbbuurrgg
TTeell:: 00331133--447711880011 -- FFaaxx:: 00331133--448822333333

MMoobbiieell:: 0066--5533778855559966

Storingen voor 10 uur gemeld, dezelfde dag huisbezoek
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alBert heijn voetBalPlaatjes actie

    albert heijn doesburg reikt eerste voetbalplaatjes uit
Op zaterdag 23 oktober j.l. zijn de spelersalbums van Angerlo
Vooruit uitgereikt. De bedrijfsleider van Albert Heijn Doesburg,
Mark Egberts, heeft samen met Kees Nederhoff de eerste boeken
uitgereikt aan de mini F voetballers van de vereniging in het
naburige Angerlo.
De kantine van de voetbalvereniging was feestelijk versierd met
grote spandoeken en posters van de actie. Om 14.30 uur was
het dan zover. Grote dozen met tassen van de Albert Heijn 
stonden klaar met daarin de felbegeerde boeken voor alle teams.
In totaal zo´n 550 stuks.



ah voetBalPlaatjes ruilMiddaG         

    ruilmiddag angerlo vooruit druk bezocht
Op woensdag 17 november jl. heeft de voetbalvereniging Angerlo
Vooruit samen met Albert Heijn, een ruilmiddag gehouden voor
de voetbalplaatjes. Een groot aantal leden kwam naar de kantine
toe om daar plaatjes te ruilen. Er waren al mensen, die het boek
bijna vol hebben. Dat levert een leuke prijs op en wel een bood-
schappenpakket van de Albert Heijn. 
Wij mogen wel concluderen, dat er heel fanatiek gespaard wordt.
Het is natuurlijk hartstikke leuk, dat je jezelf kunt sparen of je
buurman of schoolvriendjes. 
In het boek is naast de reguliere teams ook plaats voor twee
favorieten teams. Timon Staring, zelf voetballend in de D1, ver-
telde dat hij een speciaal familieteam gaat maken. Zijn vader,
moeder, broertje en neven en oom zijn  ook actief  bij Angerlo
Vooruit. 
De actie loopt inmiddels 3 weken en ca. 30 % van de plaatjes is
uitgegeven. Er is dus nog volop kans om de boeken in de
komende weken vol te plakken. 



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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Sportbegeleiding Angerlo Vooruit 2009-2010 
 

Sportbegeleiding Angerlo Vooruit 

Doel: jongeren die specifieke aandacht vragen, 
begeleiden in de sport.  

 
“Je kunt jezelf zijn, er zijn al zoveel anderen.“(Loesje) 

 
Na een seizoen gedraaid te hebben met de sportbegeleiding, kunnen we terugkijken op een succesvolle 
pilot. Er zijn inmiddels een aantal kinderen begeleid afgelopen seizoen en we hebben geëvalueerd met 
ouders en trainers/leiders. Daaruit is naar voren gekomen dat iedereen heel tevreden is over het 
afgelopen seizoen. Leiders/trainers voelen zich gesteund en dan in het bijzonder in de omgang met de 
kinderen op de training, in de kleedkamer, op weg naar en tijdens de wedstrijden, weten welke aanpak ze 
nodig hebben. Veelal gaat het om het bieden van structuur en duidelijkheid, weten hoe je een kind moet 
benaderen( elk kind is anders). Speler X om te kijken hoe de stemming is, om uit te leggen wat er verwacht 
wordt voor de training, wat er gaat gebeuren. Het lijkt heel simpel, maar kan veel invloed hebben op het 
verloop van de training.  
Ook heeft speler Y een eigen voetbalbroek en shirt in bruikleen. Dan kan hij die zelf meenemen, zelf 
wassen en weer uit de kast halen. Voor deze speler is het lastig dat er getrokken wordt uit een tas en dan 
niet weten welk shirt hij krijgt. Dit gaat om een speler met PDDNOS. Als je dat weet, kun je wat regelen 
en is het een stuk fijner voor zo’n speler. Speler Y moet ook weten of hij in de basis staat en op welke plek 
hij moet spelen. 
Sommige spelers moeten even afkoelen als er iets fout gaat en die moet je een rondje laten lopen rond het 
veld. Andere spelers moet je juist tegenhouden en voor je neerzetten en streng toespreken. Allemaal 
handige tips om te weten en om rekening mee te houden. 
Het belangrijkste is dat er begrip gekweekt wordt voor kinderen, die een specifieke aanpak nodig hebben 
en waarom. Dat is met de kinderen in de Sportbegeleiding tot nu toe goed gelukt denken wij.  
Zowel ouders als leiders/trainers kunnen kinderen aandragen voor de sportbegeleiding. Wij kijken eerst 
bij een probleem wat er al gedaan is en gaan in gesprek. Gekeken wordt wat zo’n speler nodig heeft en of 
we dit kunnen bieden. Daarnaast is van belang dat een trainer/leider er mee uit de voeten kan of hulp 
nodig heeft. Het gaat daarbij niet om voetbalkwaliteiten maar om andere zaken. We starten met de 
begeleiding en kijken na een aantal weken terug of alles goed gaat en of zaken bijgesteld moeten worden. 
Ouders worden hier nauw bij betrokken, omdat zij de ervaringsdeskundigen zijn.  
Het zal zo zijn, dat we soms de grens bereikt hebben en een kind niet kunnen begeleiden, maar dan hebben 
we wel alles geprobeerd. 
Dit alles was niet gelukt zonder de positieve medewerking van trainers leiders en ouders. Daarvoor willen 
wij ze hartelijk bedanken. 
 
Begeleid zijn: 
6 spelers, waarvan 4 uit de D, 1 uit de C en 1 uit de B 
Deze begeleiding loopt door in 2010/2011 
Er is 1 nieuwe speler aangemeld uit de D, 1 speler die afgehaakt is en misschien terug wil komen.  
We kunnen dus weer volop aan de slag. 
 
 
Coördinatie: Marianne Derksen / Laurens Kupers 
Veldbegeleiding: Alwin Kelderman/ Maikel Coenraadts 
e-mail: sportbegeleiding.av@hotmail.com  



 

 

 Sportbegeleiding Angerlo Vooruit 

 Doel: jongeren die specifieke aandacht 
vragen, begeleiden in de sport.  

 
“Je kunt jezelf zijn, er zijn al zoveel anderen.“(Loesje) 

 
 

Voor Wie: voor kinderen met een chronische aandoening, licht 
autistisch spectrum, gedragsproblemen , in samenwerking met 

leiders/trainers – ouders/verzorgers – arbitrage. 
 
“Hypers en Hypo’s zijn echt geen feestjes” 

 
“Ademnood hoeft geen conditiegebrek te zijn” 

 
Respect 

Begrip 
en 

Gelijke kansen 
voor 

ieder kind!!! 
 

sportbegeleiding.av@hotmail.com. 
Informatie bij Laurens Kupers en Marianne Derksen. 



de kilBGuret (28) Willy alBers

gegevenmomentspeeldehijwelmet
7familieledenineenteam!
NaheteerstespeeldeWillynogzo’n
tweejaarinhettweede.Daarna
speeldehijmetveelpleziervijftien
jaarinhetveteranenelftal.Ookhet
zaalvoetballenkwamernogbij.In
hetbeginindesporthalinHoog-
KeppelenlaterinBeumerskampte
DoesburgendePanovenin
Giesbeek.AlslaatstevoetbaldeWilly
bijdeveteranen.Heteindevande
actieveperiodekwamnaeenwed-
strijd,waarindesterrenvoorWilly’s
ogenzichtbaarwerdenvanwegever-
moeidheid.Tijdenseenbezoekaan
dehuisdokterkreeghijhetadvieste
stoppenmetvoetballenenmetspijt
inhethartstoptehijopvijftigjarige
leeftijd.

hoogtepunten: Denetniet
behaaldekampioenschappenmethet
eerste,maarditwerdlatergoedge-
maaktdoordediversekampioen-
schappenmethetveteranenteam!!
“Hetzullenervierofvijfgeweest
zijn”.Willyscoordevaakenveelen
heefterachterafspijtvan,dathijhet
doelsaldonietbijgehoudenheeft.

dieptepunten: Hetnieteenkeer
kampioenwordenmetheteersteen
hetmoetenstoppenopz’nvijftigste.

Wat deed/doe je nog voor
angerlo vooruit?
PaPietwasvijfentwintigjaarbestuurs-
lidalspenningmeesterenWillyhaal-
devoorhembijzo’nkleinezestig
ledendecontributieop!Nuzijndat
bijnazeshonderdleden,duseen
geweldigegroei.Hijisooknogacht
jaarleider/trainervandeF,DenE
jeugdgeweest,mededoordatzijn
zoonPauldaarinspeelde,metmede-
spelersalsRaymondGiessen,Jurgen
enJeroenvanSomerenenHugo
Teelen.
Niettevergetendebouwactiviteiten
voordebestuurskamerendiverse
kleedlokalensamenmetpaPieten
debouwploeg.NustaatWilly1keer
permaand,samenmetToon“de
Krent”Derksenaandekaartcontrole
bijdepoort.

even voorstellen: WillyAlbers,
Pimvoorinsiders,nog61jaaren
getrouwdmetzijnDoortje.Vadervan
detweelingPaulenSaskiaenPim!
Willyisalvanaf1-4-1964lidvanAV
endusalmeerdan46jaar!Willy
heeftnooitineenjeugdteam
gespeeld,omdatAVnoggeenjeugd-
teamskendeindietijd.
Hijbegoninhettweedeennazo’n
anderhalfjaarendaarnainheteer-
stemetalseerstetegenstanderVIOD
2.Almetalheefthij15jaarinhet
eerstegespeeldmetalstrainers
vanHal,MaxWernicke,Chris
Beumer,BartDerksen,Keesvan
Weelde,LambertBesselinkenGé
Lukassen.
InaldiejarenisWillymaareenmaal
geblesseerdgeweestendaarbijzelfs
inhetziekenhuisbelandnaeen
spronginzijnrugdooreenspeler
vanBerghseBoys.“Alsofzeeenmes
inmijnrugstaken,zo’npijndeeddat
ensomsvoelikdiepleknog”,aldus
Willy.
Ookwashijachtjaaraanvoerderen
indiehoedanigheidkreeghijzelfs
eenschorsingvantweewedstrijden
aanzijnbroek!
Opadviesvandewedstrijdcommis-
sie,onderleidingvanGertZwaan,
begonhijalsrechtspootopde
rechtsbackpositie.Opzijn21ewerd
hijrechtsbuitenenlaterindespits.
Medespelersindie15jaarwaren
o.a.broerTheoAlbers,Bax
Vlemingh,WimvanRiel,Bosboom,
LeoEngelsman,HenneVerheij,Tonny
Heuveling,JanTiecken,TeunPolman,
BroersToon,JohanenHenkAlbers,
TheoKusterenJanKuster.Opeen

Wat zou jouw ideale elftal
aller tijden zijn?
Keeper:JanBertvanZadelhoff
Rechtsachter:WillyAlbers
Laatsteman:HenneVerhey
Voorstopper:GuusSchilderman
Linksachter:TeunPolman
Rechtermiddenvelder:MartinZwaan
Centralemiddenvelder:PietAlbers
Linkermiddenvelder:PeterAlbers
Rechtsbuiten:JohanEgberts
Spits:JanTiecken
Linksbuiten:GerardterVoert
Reserve:MaikelvandenAnker

Wat vergeten of nog toe te
voegen?
Metdeveteranenwasheteen
prachtigetijd.Willyherinnertzich
noggoeddattegenKeijenburgse
Boysdehonderdstegoalvandie
competitierondewerdgescoordin
eenwedstrijd,waarinJoopBongers
bijnabevangenwerddoordekou.
Uiteindelijkwerddatseizoenafgeslo-
tenmeteentotaalaantalvanzo’n
135doelpunten.Indietijdheeft
Willyineenwedstrijdtegende
Sprinkhanenzelfseendubbelehat-
trickgescoord.Ookdetoernooien
diehijmetdeveteraneneldersspeel-
destaanhemnoggoedbij.Ende
eigenveteranentoernooienopsport-
parkMariëndaalinclusiefverlotingen
eengeweldigbarbecuefestijnonder
leidingvanchefkokGeurtvande
Kuit.

Willy,bedanktvoorditinterview.

HansRiewald
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11-09-2010
angerlo v. a1-rkhvv a2   9-1
Naeenvoorbereidingvanruim5
wekenstondopdezegedenkwaardi-
gedagdeeerstewedstrijdvande
competitieophetprogramma.De
bekerwedstrijdenwerdenmetwisse-
lendsuccesafgesloten,2xwinsten
1xverlies.Helaasgeentweede
rondevoorons.Detegenstander
wildevanwegeeentekortaanspelers
eigenlijknietaantreden,maarna
enkeletelefoontjesoverenweer
kwamRKHVVtochmeteenbijelkaar
geraaptelftalonzekantop.Alsnel
bleekdatweduidelijkeenmaatjete
grootwaren.Wehaddendezezwak-
ketegenstanderopdubbelecijfers
kunnentrakteren,maardetellerbleef
bij9stilstaan.Leukeoverwinning
tegeneenwelergzwakketegenstan-
der.Helaasvooronsisdezetegen-
standernatweewekenwegenseen
structureeltekortaanspelersuitde
competitiegehaaldenzijnweonze
puntenkwijt.

18-09-2010
rheden a1-angerlo v. a1   4-0
Eenbekendetegenstandervoorons,
omdatzevorigjaarookbijonsinde
competitiezaten.Wemerktendirect
al,datheteentechnischvaardige
tegenstanderwasmetveelsnelheid
indevoorhoede.Wekondenzedes-
ondanksredelijkgoedpartijbieden,
hoewelhunpositiespelbeterverzorgd
was.Na45minutenstondereen
1-0ruststandophetscorebord.De
peptalkinderustleekzijnvruchten
aftewerpen,wantwestarttenvoort-
varendenkregentweedottenvan
kansen.Hunkeeperhieldechterzijn
doelschoon.Zoalswelvakergebeurt
inhetvoetbal,vielooknudegoal
aandeanderekant,2-0.Wegingen
allesafnietsspelen,maarditleverde
nietsop.Rhedencounterdenaar4-0,
eenterechtemaargeflatteerde
nederlaag.

25-09-2010
angerlo v. a1-esa a2        5-4
Vandaageentegenstanderuithet
“Ernhemse”.Vaakzijnditploegen
dieverbaalduidelijkaanwezigzijnen
datbleekvandaagookhetgeval.We
kwamenvrijeenvoudigop2-0duser
leeknietzoveelaandehand.Welie-

tenonzegastenechteronnodigterug
indewedstrijdkomen.Voorweer
erginhaddenstondhetweergelijk.
Detegenstanderrookbloedendeed
ernogmaareenseenschepjeagres-
siebovenop.Ditleiddetotenkele
opstootjes,waarbijvooralenkele
spelersvanESAzichnietkonden
beheersen.Deslotfasewashectisch.
ESAstondhetlaatstekwartiernog
metnegenmanophetveld,terwijl
descorewasopgevoerdtot4-4.
Ondankseennumeriekoverwicht
kondenwehetspelnietnaaronze
handzetten.Tochwistenweeenpaar
minutenvoortijddevijfdebinnente
leggen.Ditwerktealsdebekende
rodelapopdedollestier.ESAging
verdermetprovocerenenreageerde
opiederebeslissingvanonze
scheidsrechterWimZwaan,dieoveri-
gensopgeenenkelefouttebetrap-
penviel.Hijdeederverstandigaan
doorgeenextratijdbijtetrekken,
zodatwedekostbarepuntenin
Angerlokondenhouden.

02-10-2010
rkPsc a1-angerlo v. a1    5-1
Naeenaantalwekenvoorbereiding
zatenwealsbegeleidingbijelkaar
omonzeervaringentenaanzienvan
degroeptebespreken.Wewarenhet
erovereensdathetallemaalaardige
jongenszijn,dieeeniederzichals
schoonzoonzouwensen.Tijdenseen
voetbalwedstrijdkanditechtereen
nadeelzijnenditgebeurdeons
tegenRKPSC.Wewarenteliefvoor
dezetegenstanderengavendegoals
wegopdemanier,zoalsjeje
schoonmoedertijdensheteerst

bezoekeenbosjebloemengeeft.In
derustwerdaangegeven,datwe
fellermoestengaanspelenomweer
indewedstrijdtekomen.Immers,
eengroottrainerzieooit“wiede
duelswint,wintookdewedstrijd”.
Wekondenhetechternietmeer
ombuigenenverlorenkansloosvan
RKPSC,dattochechtgeenhoogvlie-
gerisindezeklasse.

09-10-2010
angerlo v.-Babberich a1    1-2
OokbijAngerlo-VooruitA1wordthet
heetonderdestoelvandetrainerals
jeeenpaarkeerkortachterelkaar
verliest.Deplaatselijkepersroert
zich,devijfdecolonneishetniet
eensmetdeopstelling.Kortom,de
drukneemttoe.Gelukkigvolgende
trainersopditmomentdetrainers-
cursus,waarinzeuiteraardookwordt
geleerd,hoezeincrisissituatieshun
hoofdkoelmoetenhouden.

Westarttenvoortvarendwatresul-
teerdeineensnelle1-0doorTristan.
Toteenhalfuurindeeerstehelft
speeldenwefelenagressief,zodat
Babberichgeenmomentvoorgevaar
konzorgen.Detweedehelftwerder
mindergoedgespeeld,maarwe
gavengeenkansenweg,hoewelwe
erzelfookweinigcreëerden.Toteen
kwartiervoortijdleekergeenvuiltje
aandelucht,totdatwedoortwee
fouteninonzeverdedigingopeens
tegeneen1-2achterstandaankeken.
Wehaddennietmeerdepowerom
ereenslotoffensiefuittegooienen
verlorenonnodigdriedurepunten.

verslag a1 junioren

We mogen zeggen dat de competitiestart tegenvalt. Het spel

oogt soms aardig, maar is nog niet wat het kan zijn. We zullen

dus hard moeten werken aan de tekortkomingen van de ploeg.

Vooral verdedigend zijn we in alle linies kwetsbaar. Verder mag

de groep zich wat kritischer naar zichzelf en elkaar opstellen. 

Als we hierin verbeteren, kunnen we er nog een mooi seizoen

van maken.
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competitieschema 1e elftal angerlo vooruit seizoen 2010-2011 4e klasse d oost

Datum wedstrijd aanvang

28november beker/inhaal

05december AngerloVooruit-OBW 14.30uur

12december GSV’38-AngerloVooruit 14.00 uur

19december beker/inhaal

23/30januari beker/inhaal

06/13februari beker/inhaal

20februari AngerloVooruit-VVG’25 14.30uur

27februari SVKilder-AngerloVooruit 14.30uur

06maart carnaval

13maart Sp.Groessen-AngerloVooruit 14.30uur

20maart AngerloVooruit-Etten 14.30uur

27maart ’tPeeske-AngerloVooruit 14.00uur

03april beker/inhaal

10april AngerloVooruit-Terborg 14.30uur

17april HC’03-AngerloVooruit 14.30uur

23/25april beker/inhaalPasen

01mei AngerloVooruit-SCRijnland 14.30uur

08mei SVLoil-AngerloVooruit 14.00 uur

Uitslagen

OBW-AngerloVooruit 1-1

AngerloVooruit-GSV’38 2-1

VVG’25-AngerloVooruit 2-2

AngerloVooruit-SVKilder 2-1

AngerloVooruit-Sp.Groessen 0-1

Etten-AngerloVooruit 2-0

Terborg-AngerloVooruit 0-5

AngerloVooruit-HC’03 1-4

SCRijnland-AngerloVooruit afg.

AngerloVooruit-SVLoil 2-2

Uitslagen

DCS2-AngerloVooruit2 4-1

AngerloVooruit2-Babberich2 1-2

SDOUC2-AngerloVooruit2 3-4

AngerloVooruit2-SML2 2-4

AngerloVooruit2-RKZVC2 0-1

SVLoil2-AngerloVooruit2 3-0

AngerloVooruit2-OBW2 0-4

FCTrias2-AngerloVooruit2 4-1

AngerloVooruit2-Longa’303 0-3

HSC’213-AngerloVooruit2 2-2

AngerloVooruit2-SDZZ2 1-3

competitieschema 2e elftal angerlo vooruit seizoen 2010-2011 reserve 2e klasse c

Datum wedstrijd aanvang

28november beker/inhaal

05december AngerloVooruit2-DCS2 10.00uur

12december Babberich2-AngerloVooruit2 10.30uur

19december beker/inhaal

23/30januari beker/inhaal

06/13februari beker/inhaal

20februari AngerloVooruit2-SDOUC2 10.00uur

27februari SML2-AngerloVooruit2 10.30uur

06maart carnaval

13maart RKZVC2-AngerloVooruit2 10.00uur

20maart AngerloVooruit2-SVLoil2 10.00uur

27maart OBW2-AngerloVooruit2 10.30uur

10april AngerloVooruit2-FCTrias2 10.00uur

17april Longa’303-AngerloVooruit2 11.30uur

23/25april beker/inhaalpaaszaterdag/paasmaandag

01mei AngerloVooruit2-HSC’213 10.00uur

08mei SDZZ2-AngerloVooruit2 09.30uur
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AA-Drink Utrecht
AannemersbedrijfH.L.vandenBoomB.V. Giesbeek
Appie’sPlace Duiven
AutoschadeApJansen Duiven
SmeltinkBouw-enAannemersbedrijfB.V. Angerlo
Dorpshuis“deMeent” Angerlo
DumphuisDoetinchemB.V. Doetinchem
GelderseGroenRecyclingWestervoortB.V. Westervoort
GIBOGroepAccountantsenAdviseurs Zevenaar
H.F.SweersV.O.F. Angerlo
HagenouwFinancieelAdvies Doesburg
Heineken Deventer
HoornstraBouwB.V. Doesburg
KWDSportB.V. Doetinchem
LamersAccountantsenBelastingadvies Doesburg
NicoKlompMachineverhuur Angerlo
PaulPetersSysteemplafondsV.O.F. Angerlo
RabobankGraafschap-Midden Doetinchem

ReboEraMakelaars Doetinchem
RoelofswaardBeletteringen Doetinchem
Rotee,stukadoors-enafbouwbedrijf Angerlo
RotraForwardingB.V. Doesburg
GarageSchelB.V. Angerlo
SchildersbedrijfNaaldenberg Angerlo
StaarinkWarenhuisB.V. Doesburg
Brood-enBanketbakkerijTenVeenenZn. Angerlo
TerSteegLederwarenenSportartikelen Doesburg
TheGreenRoom
AannemingsmaatschappijWellingDidamB.V. Didam
ZagrikoB.V. Velp
RubberrolArnhemB.V. Arnhem
DeTuynderieHoveniersbedrijf Giesbeek
PartycentrumOldeBeth Wehl
VanAkenTelecom Zevenaar
WonderSportNederland DenHaag

hoofdsponsor: hoornstra Bouw B.v.

sponsor jeugdtoernooien: hoornstra Bouw B.v.

kledingsponsoren: 
1eelftal- HoornstraBouwB.V.

SchoonmaakbedrijfCCSNederlandNijmegen
2eelftal- GarageSchelB.V.

SchoonmaakbedrijfCCSNederlandNijmegen
3eelftal- Brood-enBanketbakkerijTenVeenenZn.
4eelftal- Akertech,adviesbureauvoorRuimtelijke

Ontwikkeling(tenuesponsor),HulsProfile
Tyrecenter(sporttassen)

5eelftal- HoornstraBouwB.V.
6eelftal-
Zat.2- AutoschadeApJansen

futsal:
1eteam- CaféD’nUutkiek
2eteam-
3eteam- DrukkerijHaverv.o.f.

A1- Astrid'sAerobic&FitnessStudio(tenueentrainingspakken)
A2-

B1- VOFGGAWitjes-MotorschipOdonata(voorheenms
Beppie)(tenue)
ReinbouwDieren(trainingspakken)

B2- GarageSchelB.V.

C1- BHS(ArthurBalduk)
C2- HillenaarOptiek(trainingspakken)

BASElectronicComponents(tenue)

D1- BouwserviceMarcelBruil
SecurityMonitoringCentre(trainingspakken)

D2- BouwserviceMarcelBruil
D3- Appie’sPlace

SMCSecurityMonitoringCentre(trainingspakken)
D4 VOFGGAWitjes-MotorschipOdonata(voor-

heenmsBeppie)

E1- HillenaarOptiek(tenue)
BouwserviceMarcelBruil(trainingspakken)

E2- Appie’sPlace
E3- VOFGGAWitjes-MotorschipOdonata(voor-

heenmsBeppie)(tenue)
BouwserviceMarcelBruil(trainingspakken)

E4- VOFGGAWitjes-MotorschipOdonata(voor-
heenmsBeppie)

E5 HillenaarOptiek
E6-
E7- HillenaarOptiek
E8- BASElectronicComponents(tenue)

F1- DailyFreshLogistics (tenue)
Heinen&GielinkMakelaardij (trainingspakken)

F2- CaféD’nUutkiek
F3- SmeltinkBouw-enAannemersbedrijfB.V.(tenue)
F4- MotorschipBeppie
F5- TaxiCentraleDoesburg

OldenboomHouthandel
GielinkAssurantien

F6- 
MiniF-jes-Sweers/ReformGereedschapstaal

l e d e n a d M i n i s t r a t i e

Voorinformatiebetreffendedeledenadministratieencontributiekanmencontactopnemenmet:
HarrieKempers

Telefoon:0313476698of
E-mail:ledenadministratie@angerlovooruit.nl
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Bestuur

Voorzitter Kees Nederhoff

Penningmeester Henk Kölzer

Secretaris Ton Klaassen

Voetbalzaken Leo Engelsman

Jeugdzaken Guido Euling

Communicatie Esther Roelofs

Vrijwilligerszaken Marianne Derksen

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




