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In deze eerste uitgave van jaargang 13 en in de beslissende fase van de competities leest u
over de na de winterstop gespeelde wedstrijden van ons eerste, dat nu bij de bovenste 4 staat.
Tevens is er te lezen hoe de andere senioren elftallen en ook de A1 heeft gepresteerd. Het
tweede, dat alle zeilen bij moet zetten, bewaart de spannende verhalen voor de volgende uit-
gave. Het bestuur laat bij monde van de voorzitter van zich lezen. De redactie nodigt wederom
de junioren elftallen uit om voor de volgende uitgave al teksten en foto’s te verzamelen en dat
we zo van de kampioensverhalen en foto’s kunnen genieten. 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!!
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De mooie tijden zijn aangebroken. Voetbaltijden bedoel ik. Toen we in
februari voorzichtig weer de wei in gingen was het koud, nat en guur.
Inmiddels spelen we de meeste wedstrijden met heerlijk weer. Dat resul-
teert in meer publiek en daardoor ook in meer gezelligheid. Meer publiek
motiveert de voetballers en leidt dus indirect tot betere prestaties. De
komende weken worden de prijzen weer verdeeld. Angerlo Vooruit strijdt
mee op diverse fronten
Terwijl ik dit artikel schrijf is het eerste elftal net periodekampioen geworden en zal in mei
voor promotie gaan spelen. Het 2e vecht voor lijfsbehoud in de 2e klasse, maar ook daar zien
we een opleving en worden er punten gepakt. Het 4e, Zaterdag 2 en Futsal 5 zijn kampioens-
kandidaten.
In de jeugd zien we ook allerlei veelbelovende resultaten. De B1, de D1, D2, E3, E5, E6 zijn
volop in de race voor het kampioenschap.
In de beker zien we dat Zat 2, de B1 en de D1 de halve finale hebben bereikt. De komende
weken zullen de prijzen verdeeld worden. Ik verwacht dat de platte kar zeker een aantal
keren in het dorp te zien zal zijn.
Een groep coördinatoren is nu al weer bezig met het nieuwe seizoen. De jaarlijkse puzzel om
de teamindeling rond te krijgen en leiders/trainers vast te leggen is in volle gang. Het is van
belang dit uiterst zorgvuldig te doen en alle belangen af te wegen om een ze breed mogelijk
draagvlak te bereiken. Ik ben ervan overtuigd dat dit tijdig gaat lukken.

Afsluitend wil ik alle spelers en supporters heel veel succes en plezier wensen in de komende
weken.

Kees Nederhoff
Voorzitter

VAN DE VOORZITTER
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6-2-2011
G.S.V’38 - Angerlo V. 1-5
De eerste wedstrijd na de winterstop
is altijd belangrijk, maar deze wed-
strijd was ook gelijk een streekderby
uit tegen GSV’38.
Dit was ook de eerste wedstrijd met
het digitale wedstrijdformulier en het
was daarom druk in de bestuurska-
mer van GSV’38. Gelukkig hadden
we Robert Wonnink bij ons en die
had al wat ervaring.
Voor de aftrap was de scheidsrechter
nogal in de war met de kleuren die
Dirk Willem aan had. Het paars, dat
teveel op het rode shirt van GSV’38
leek. Na wat kledingwisselingen kon-
den we na een ruim kwartier aan de
wedstrijd beginnen!
De eerste 15 minuten was het van
beide kanten een voorzichtig begin,
maar aan allebei kanten waren er
ook kansen.
AV kreeg wat meer grip op de wed-
strijd en na 20 minuten maakte Rene
Berends de 1-0 voor AV, GSV had
de achterstand nog niet verwerkt of
onze snelle en goed spelende Mark
Haver maakte in de 22e minuut 2-0
voor de blauw/witten, die de eerste
helft zonder tegenslag uitspeelden.
Na de thee speelde AV sterk en als
een team en we kregen nog wat kan-
sen, zoals een kopbal van Jelmer
Kingma. In de 68e minuut was de
wedstrijd beslist, want Mark Haver
maakte zijn tweede van de wedstrijd
en dus 3-0! Het tegendoelpunt, de 3-
1 maakte GSV in de 80e minuut en
dat was ook meteen de enige kans
die ze kregen. GSV werd in de twee-
de helft helemaal weggespeeld.
Daarom was er ook ergernis bij GSV
en er volgde mede daardoor een
grove overtreding op Huub Bieleman.
Hij moest het veld verlaten. Simon
Rooks kon natuurlijk niet achterblij-
ven en dus maakte hij in de 85e
minuut vanaf 11 meter de 4-1. Enno
van Geel (A-speler) mocht de laatste
paar minuten ook even ervaren wat
het is om in het eerste elftal te spe-
len.
Het bleek een gouden wissel, want
na amper enkele minuten maakte
Enno de 5-1. Wat kan een zondag
toch mooi zijn en dat niet alleen voor
de spelers, maar ook voor de techni-
sche staf.

13-2- 2011
Angerlo Voouit - OBW 2-0
Dit was de eerste thuiswedstrijd na de
winterstop en meteen ook een
belangrijke, want in de 4e klasse D

staan de elftallen dicht bij elkaar!
Angerlo Vooruit begon niet sterk,
want al na de 8ste minuut kwam er
een speler van OBW oog in oog te
staan met Dirk Willem, maar deze
voorkwam de achterstand voor AV.
Ook had AV wat kansen van o.a.
Jelmer en Mark, maar het bleef
helaas 0-0
Het was een rommelige eerste half
uur, maar gelukkig maakte Mark
Haver in de 43e minuut de 1-0 voor
AV en dat was een mooie opsteker
vlak voor rust.
Na de pauze kwam OBW sterk uit de
kleedkamer en begon op de gelijk-
maker te jagen, maar het was weer

onze keeper Dirk Willem, die na wat
goede reddingen de voorspong vast-
hield.
OBW bleef aandringen,maar ook
Angerlo Vooruit kreeg kansen en uit-
eindelijk maakte Nico Brugman in de
72e minuut de 2-0 voor AV en kon-
den we de wedstrijd uitspelen.
Het was een moeizame wedstrijd,
maar ook die moet je winnen.

20-02-2011
Angerlo V. - VVG’25 5-0
Nadat Angerlo Vooruit twee wedstrij-
den achtereen gewonnen had, kwam
deze zondag medekoploper VVG’25
op bezoek.

Angerlo Vooruit - OBW (2-0)

Angerlo Vooruit - VVG ’25 (5-0)
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bleef bij een enkele kans zoals een
kopbal op de lat. Maar ook AV had
diverse kansen om de stand op te
voeren.
Het laatste kwartier vielen er 3 doel-
punten. In de 73e minuut maakte
Rene Berends de 0-3, maar in de
73e minuut maakte Kilder direct een
tegendoelpunt 1-3. Uiteindelijk kwam
de eindstand op 1-4 uit door een
doelpunt van Mark Haver. Het was
geen beste wedstrijd, maar de drie
punten gingen wel weer mee naar
Angerlo en dat is toch wel belangrijk
in deze fase van de competitie.
Omdat de kantine dicht was, ging
iedereen mee naar “Den Uutkiek”.
Aldaar hadden de leiders voor een
broodje shoarma gezorgd en het
werd een zeer gezellige avond!! Voor
sommige spelers (leider) werd het erg
laat.

13-03-2011
Groessen - Angerlo V. 2-0
Nadat Angerlo Vooruit een goede
reeks had neergezet in de laatste
wedstrijden gingen we met een gerust
hart naar de koploper Groessen toe.
De eerste 20 minuten was het erg
wennen aan het kunstgras en AV leed
dan ook in het begin veel balverlies.
Omdat de Groessenaren aan het
kunstgras gewend zijn profiteerde zij
daarvan en al in de 26e minuut
maakte de tegenstander de 1-0. AV
kwam wat beter in het spel en gaf
Groessen wat meer tegenstand.
Een speler van Groessen maakte
handsbal in het doelgebied en ieder-
een, die de wedstrijd bijwoonde, zag

het alleen de scheidsrechter stond
erbij en keek er naar en floot ook
niet! Een blunder, maar wat doe je
eraan?
In de 40e minuut maakte Groessen
2-0 er waren nog wat kansen voor
AV, maar we gingen met een achter-
stand de rust in.
Angerlo Vooruit kwam sterk uit de
kleedkamer er kwamen veel kansen,
maar de keeper stond elke keer op
de goede plaats. Groessen kwam
niet meer in het spel.
AV bleef maar aandringen, maar de
bal wilde er maar niet in. Er was ein-
delijk beleving bij AV en als we de
eerste helft ook zo gespeeld hadden,
dan was het een andere wedstrijd
geworden.
Maar helaas de eindstand bleef op
2-0 staan.

20-03-2011
Angerlo Vooruit - Etten 1-3
De eerste 10 minuten begon Angerlo
Vooruit niet scherp aan de wedstrijd.
Er werd niet fanatiek gevoetbald en
AV leed te veel balverlies.
Dat leverde AV al in de 15e minuut
0-1 achterstand op. In deze fase was
Etten veel fanatieker dan AV!!
Het werd nog erger voor AV en in de
27e minuut was het 0-2 voor Etten.
Natuurlijk had AV ook wel wat kleine
kansen, maar die werden niet omge-
zet in een doelpunt.
Na de thee kon Angerlo Vooruit ook
geen grip op de wedstrijd krijgen.
In de 53e minuut maakte Rene
Berends wel een doelpunt, maar
helaas deze werd afgekeurd wegens
buitenspel ??

Voor de wedstrijd was de ploeg van
John Farkas zich bewust,dat als AV
zou gaan winnen we weer meer naar
boven konden kijken. Het gat met
VVG’25 was maar 5 punten
De eerste 10 minuten verliepen rustig
en voorzichtig en in de 15e minuut
kreeg AV een verdiende strafschop
en natuurlijk kwam onze nummer 10
Simon Rooks naar voren en scoorde
de 1-0 voor AV.
De rest van de eerste helft hadden
beide ploegen enkele kansen, maar
AV had de wedstrijd onder controle
en kwam niet in moeilijkheden.
Na de thee begon VVG de lange
bal te hanteren en daardoor kwam
Angerlo Vooruit beter in zijn spel. Dat
leidde in de 55e minuut, na een uit-
braak van Mark Haver die de bal
aan Simon Rooks gaf, tot de 2-0.
VVG kwam niet meer in de wedstrijd
en AV begon steeds beter te voetbal-
len! In de 69e minuut kreeg AV weer
een strafschop en natuurlijk was onze
nummer 10 erbij en dat was de 3-0.
AV was te sterk voor VVG en daarom
liep de score nog hoger op. In de 80
minuut werd het 4-0 door Mark
Haver en natuurlijk kon onze aan-
voerder Rene Berends ook niet achter
blijven en hij maakte in de 90e
minuut er 5-0 van.
Het bestuur had besloten om bij elke
thuiswedstrijd een man of the match
te kiezen en dat ging dus deze zon-
dag voor het eerst in. De trainer John
Farkas en de twee leiders Wim
Zwaan en Hans Wieggers moesten
een keus maken
De eerste man of de match van AV is
Rogier Pelgrim geworden en hij kreeg
van het bestuur een mooie fles drank
aangeboden.

26-2-2011
Kilder - Angerlo Vooruit 1-4
Omdat Kilder dit weekend een car-
navalsoptocht had, werd er op zater-
dagavond gespeeld. Het was een
regenachtige avond en dat kwam het
voetbalspel niet ten goede.
Beide ploegen speelden het eerste
half uur voorzichtig en veel te slap.
Ook kregen beide ploegen kleine
kansjes.
Gelukkig maakte Simon Rooks in de
39e minuut de 0-1. Na dit doelpunt
kreeg AV wat meer grip op de wed-
strijd en na een mooie actie van
Nico Brugman kwam vlak voor rust
de 0-2 op het scorebord te staan en
dat was een mooie opsteker.
Na de thee zette Kilder even aan om
de aansluiting te zoeken, maar het

Angerlo Vooruit - Etten (1-3)
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In de 57e minuut werd de bal niet
goed weggewerkt en in de kluts
belandde de bal achter Dirk en dus
de 0-3 en de wedstrijd was gelopen.
AV maakte uiteindelijk in de 83e
minuut er 1-3 van door een doelpunt
van Dennis Gores. Al met al was het
een van de slechtste wedstrijden van
AV, want er zat totaal geen beleving
in.

26-03-2011
‘t Peeske - Angerlo V. 1-2
Na twee nederlagen op rij ging
Angerlo Vooruit op zaterdagmiddag
naar Beek. De wedstrijd was na over-
leg verplaatst vanwege de
Halfvastenoptocht. Er moest wat
gebeuren, want het is nog steeds
spannend in deze competitie 4e klas-
se D.
Omdat ‘t Peeske meewerkte aan het
verplaatsen van de wedstrijd naar
zaterdagmiddag werd de wedstrijdbal
geschonken door het halfvastenbe-
stuur.
Volgens de vaste supporter heeft AV
het altijd lastig uit tegen ‘t Peeske. Er
wordt zelden daar gewonnen, maar
de leiders dachten daar anders over
en het moet deze eerste keer maar
raak zijn.
Angerlo Vooruit begon goed aan de
wedstrijd en de ploeg en begeleiding
had er vertrouwen in. Na een mooie
actie van Nico Brugman, waarbij hij
de bal strak voor zette kopte Rene
Berends de bal
goed in en was het 0-1 voor AV. Dat
was een mooie opsteker in de
11e minuut. ‘t Peeske jaagde op
de gelijkmaker, maar Dirk
Willem stond elke keer op de
goede plaats. In de 44e minuut
maakte Simon Rooks de 0-2 voor
AV.
Vlak voor rust is dat altijd lekker
en na de thee pakte AV weer de

wedstrijd goed op en bleef aanvallen
en na een actie van Simon kopte
Nico de bal op de lat.
Door simpel balverlies op het
middenveld kwam AV onnodig in de
problemen in de 70e minuut en
maakte ‘t Peeske er 1-2 van. Iin de
slotfase werd het nog spannend door
aandringen van ‘t Peeske
Maar de overwinning ging mee naar
Angerlo en de spelers konden met
een gerust hart naar de feesttent om
feest te vieren.

3-04-2011
Rijnland - Angerlo V. 1-4
Het was een belangrijke wedstrijd
voor ons eerste elftal, want er moest
gewonnen worden door AV, want
dan pas hadden we de tweede perio-
de behaald.
Tegen Rijnland dus daar waar we
een paar oude bekende tegen kwa-
men, zoals spits Raymond Giessen en
de verzorger Pieter-Jan Reintjes.
AV begon sterk en nam het heft in
eigen hand en al na 2 minuten kwa-
men we op voorsprong door een
doelpunt van René Berends.
Daarna ging het tegen elkaar op en
beide ploegen kregen wat kansjes.
Aan het eind van de eerste helft
kreeg AV een vrije trap en Rick
Brugman eiste de bal op. Achteraf
was dat terecht, want met een fraai
schot maakte hij er 0-2 van en dat
kon niet beter zo vlak voor rust.
Na de thee kwam Rijnland sterk uit
de kleedkamer en wilde

WEL EN WEE 1E ELFTAL

de 1-2 maken. Die kwam er ook in
de 51e minuut en daarna volgde
een spannende en rommelige fase,
met veel balverlies van beide kan-
ten. In de 75e minuut was de perio-
de titel binnen, want Mark Haver
maakte, na een mooie actie, er 1-3
van en de wedstrijd was gelopen.
Uiteindelijk maakte Simon Rooks er
1-4 van in de 90e minuut en het
feest kon beginnen. Het was erg
gezellig in onze kantine en elders
ging het tot na middennacht door.

10-04-2011
Angerlo V. - Terborg 2-0
Na het behalen van de tweede peri-
ode, moest AV met alle respect
tegen de onderste en wel Terborg,
de ploeg van Rini Kromdijk.
John Farkas waarschuwde zijn ploeg
voor onderschatting, want winnen
blijf toch het leukst.
In de eerste helft bleef AV de wed-
strijd controleren en hadden wel wat
kopkansen van o.a. René, Jelmer en
Christiaan, maar de bal wilde er
maar niet in.
Ook in de slotfase van de eerste
helft bleef het rommelig van beide
kanten en AV ging met het spel van
Terborg mee.
Na de thee moest het gebeuren en
AV kwam beter in de wedstrijd. In de
55e minuut maakte onze nieuwe
nummer 10 Rutger Smorenberg een
heuse A speler de 1-0 en daarmee
bedankte hij de trainer, omdat hij in

de basis mocht beginnen.
Een mooie opsteker voor een
AV en daarna was er van
beide kanten onrustig voet-
bal. Uiteindelijk maakte onze
vaste spits er in de 79e
minuut 2-0 van (zie foto’s
1-2-3) en de wedstrijd was
gelopen. De punten bleven
weer in Angerlo.
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Ik kan hier een heel stuk schrijven stuk
gaan schrijven over het 3e met alle
wedstrijdverslagen met namen, bijna-
men en voorvallen maar dat is ook bij
Angerlo Vooruit achterhaald.
Het is met de ontwikkelingen van de
laatste tijd erbij veel makkelijker om
alles aan te reiken waar de informatie
vandaan gehaald kan worden.
Op onder andere onze vertrouwde
http://angerlovooruit3.ditismijntem.nl
met al meer dan 23000 hits lees je de
prachtigste verhalen en wedstrijdver-
slagen met alle namen en toenamen.
Ook staan er links met en naar foto’s
en andere wetenswaardigheden die
(niet) van belang zijn.
Een aanrader is de link naar
https://picasaweb.google.com/WilKuij
pers/SVBabberich3AngeloVooruit311
#slideshow/5583590822349814562
van de wedstrijd Babberich 3 –
Angerlo Vooruit 3.
Hierop is een prachtig duel tegen de
nr. 3 te zien waar we met een 1-1
einduitslag redelijk beloond werden
maar waar, zoals zo vaak gezegd,
meer in zat.
Dit is een leuke aanvulling op het
grootgrutters foto boek dat Angerlo
Vooruit met AH heeft gemaakt en die
de meeste met behulp van Sophia
hebben gevuld.(ken je clubgenoot)
Voor de stand, uitslagen en program-

ma kun je naar het mooie en weer
verbeterde www.Angerlovooruit.nl ,
ook met de laatste twitter berichtjes
over je club.
En vooral niet vergeten de mogelijk-
heid om vanaf ‘s morgens 8 uur de
afgelastingen te lezen, die de och-
tendmensen op zaterdag en zondag
gelijk op de site wereldkundig maken.

Al met al kan ik hier even kort vertel-
len, dat we nu met 8 punten uit 14
wedstrijden op de 10e plaats staan
van de 12 en we lopen achter op de
verwachting.
Uiteraard wordt hier hard aan gewerkt
tijdens

de wedstrijden en 2 x per week, op 2
afgelastingen na, een lekkere training
met een opkomst van gemiddeld 10
man tot wel 18 man op zo maar een
donderdag avond.(perfect jongens)
Zowaar een prima resultaat voor een
3e en 6e en enkele fanatiekelingen.

Bijgaande foto uit eigen werk is ook
van de wedstrijd Babberich-Angerlo
Vooruit waarop we met rouwbanden
speelden in verband met het overlij-
den van de moeder van Sander
Willems wat een impact heeft op alle
spelers van 3e en uiteraard de vrinden
van Futsal.

Groets van 3.

VAN HET 3e ELFTAL

3 en nog meer nieuws



INSTALLATIEBEDRIJF

Aanleg, onderhoud en reparatie
van water- en warmtetechnische installaties

en loodgieterswerk
Telefoon 0313 47 41 32, Fax 0313 47 66 37

Dorpsstraat 30
6986 AM Angerlo

DE WORSTEPINNE

keurslager

Bij ons scoort U altijd!

Ooipoortstraat 30, 6981 DV Doesburg

Telefoon: 0313 47 23 14

Fax: 0313 47 91 66

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

Voor het hele gezin, knippen zónder afspraak

Kraakselaan 95
Telefoon 0313 47 57 38 Doesburg

KAPSALON

Meipoortstraat 42 - Doesburg
Tel.: 0313 - 484616

Accountancy
Belastingzaken

Administratieve diensten
Bedrijfseconomische- en
Automatiseringsadviezen

Startersbegeleiding

SPORTBALLENFABRIEK

Houtmolenstraat 23, 7008 AP Doetinchem
Telefoon: 0314 - 32 56 24, Fax: 0314 - 36 11 96

E-mail: kwd@kwd.nl, Website: www.kwd.nl

Uw adres voor:

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

Vraag naar onze gratis catalogus

ondernemen als sport

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

� Elke sporter heeft een doel voor ogen. Hoger, sneller of
sterker. Soms moet hij daarvoor risico’s nemen en bereid zijn
tot het uiterste te gaan. Wat dat betreft kunnen we sporten wel
vergelijken met ondernemen. Want ook ondernemers nemen
iedere dag risico’s om het maximale resultaat te behalen. Als
het kan verantwoorde risico’s en met de nodige voorzorgs-
maatregelen. En dan is het goed om te weten dat er een
accountant en adviseur is, die thuis is in de sport die onder-
nemen heet.
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KLAVERTJE 4
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Westervoort 8 – Angerlo 4 1-8
Met 13 man en 12 paar schoenen,
daar kwamen we later pas achter,
gingen we op weg naar Westervoort.
Een volgens de stand niet al te lasti-
ge wedstrijd, maar door de personele
problemen was de coach er niet echt
gerust op. Gijs was al uit voorzorg
meegegaan, terwijl hij de hele week
ziek geweest was. En dat was maar
goed ook, want hij had maat 43 in
de tas zitten. Het klavertje 4 kwam
niet echt lekker in de wedstrijd, mede
doordat Marlon, die de schoenen
van Gijs aan had, de bal elke keer
net niet lekker genoeg raakte. Het
was binnenkant paal of onderkant lat
maar geen goal. Een zondagspegel,
met de nadruk op pegel, van onze
topscoorder liet alleen het scorebord
bewegen, want
het net in de
goal kon de bal
zelfs niet tegen
houden. Hij ging
er dwars door
heen!!!! De ban
was gebroken en
de score liep al gauw op. In de twee-
de helft speelde Marlon met zijn
eigen schoenen en maakte de
mooiste van de dag door een stiffie à
la Bergkamp, waarvoor het publiek
nog 1 keer op de banken ging staan.
Maar eerlijk, het was een slechte
wedstrijd, wel 3 punten in de pocket,
douchen en wegwezen. Een belang-
rijke les geleerd vandaag en wel: als
je moeder de voetbaltas inpakt moet
je altijd controleren of alles erin zit.
Zelf inpakken is nog beter!!!

Doetinchem 6 – A.V. 4 2-10
Een dubbel gemotiveerd Angerlo,
omdat als eerste oorzaak het feit dat
Doetinchem 1 punt tegen Angerlo
had behaald en als tweede oorzaak
de afgelaste wedstrijd in de winter-
stop, toen we al klaar op het veld
stonden bij een temperatuur van -5
en de scheids het veld alsnog maar
afkeurde. Na een slap begin kwamen
we weer met 1-0 achter net zoals in
de wedstrijd in Angerlo. Gelukkig
hadden we nu nog 88 min om het
weer goed te maken. Toen we eerst
een paar dotjes gemist hadden,
kwam de diesel langzaam maar

zeker op gang. Het werd weer een
doelpuntenfestijn, zoals de vaste sup-
porters, die met 2 touringcars vanuit
Angerlo meegekomen waren,
gewend zijn dit seizoen. De ene goal
nog mooier dan de andere met als
klapstuk de eerste goal van Dennis in
dienst van Angerlo 4. Met zijn choco-
ladebeen schoot hij vanaf de links
half positie de bal in de verre hoek.
Weer een overwinning in de tas en
een goede generale voor de twee
volgende belangrijke wedstrijden.

Angerlo 4 - Viod 7 11-4
Een ploeg die er erg laat in het sei-
zoen bijkwam en die met 9 punten
uit 3 wedstrijden de enige ploeg was
zonder puntverlies. Het klavertje 4
wist niet zo goed hoe sterk deze

tegenstander zou
zijn. En zonder onze
motor Peter A, die
het 2de probeert te
behoeden van
degradatie, zou het
wel eens een zware
kluif kunnen wor-

den. Met 2 jonkies uit de A1 gingen
we fel van start en het zou onze beste
wedstrijd tot nu toe worden. Er werd
naar hartenlust gecombineerd en de
mooie flitsende aanvallen waren een
lust voor het oog. Een helemaal geen
verkeerde tegenstander wist niet wat
er gebeurde en liep al snel achter de
feiten aan. De galavoorstelling lever-
de liefst 3 hattricks op. De tegenstan-
der nam de oorwassing sportief op
en kwam nog even een biertje drin-
ken. Een flinke opsteker voor de boys
die klaar waren voor de 2de topper
in Zevenaar volgende week.

DCS 7 – Angerlo 4 2-1
De topper in de 7de klasse AP stond
op het programma. In een ijskoud
Zevenaar stonden de nummer 1 en
de nummer 2 tegenover elkaar. De
veel jongere gastheren gingen als
een dolle van start en hadden daar
ook gelijk succes mee. Niet lang na
de 1-0 volgde de 2-0 en het zag er
naar uit dat het een drama ging wor-
den. Maar al snel werd duidelijk dat
we toch graag kampioen wilden wor-
den en de ruggen werden gerecht en
de mouwen, ondanks de kou, opge-

stroopt. Een aantal mooie kansen
werden knap gekeerd door de keeper
van DCS. In de 2de helft werd alles
uit de kast gehaald met een tactiek
van 1 op 1 achterin, wat een hoop
risico met zich meebracht. Maar door
een uitblinkende Jurgen Teunnissen
kregen de snelle jongens nog nauwe-
lijks kansen. De ANSCHLUSSTREF-
FER kwam op naam van Peter
Teunnissen en het was wachten op
de gelijkmaker. Helaas bleef die uit
en al waren de kansen er wel, het zat
een keer niet mee. Het was een mooi
gevecht om de koppositie, die nu in
handen is van DCS en die mogen er
wat mij betreft nog wel een paar
weken staan, als wij maar na 22
wedstrijden de meeste punten heb-
ben.

Angerlo 4 – SDZZ 5 8–2
De tegenstander van de legendari-
sche 5-6 eerder dit seizoen kwam op
bezoek in Angerlo. Voor de veiligheid
van alle supporters werd deze wed-
strijd op het hoofdveld gespeeld en
dat was voor de gasten slecht
nieuws. Wij hadden namelijk op dat
veld dit seizoen nog niet verloren en
zelfs nog geen goal tegen gekregen.
De irritante maar goede spits moest
door Stefan uitgeschakeld worden en
door hem in de eerste 5 minuten een
paar keer lekker over de schenen te
aaien, lukte dat aardig. Het werd niet
zo’n spektakel als in Zevenaar, maar
de voetballiefhebber kreeg, zoals
altijd bij Klavertje 4, waar voor zijn
geld. Jan Vennegoor of Staring, die
op hoogte stage was geweest in de
Alpen en het gevoel had dat hij nog
op de piste stond, slalomde à la
Alberto Tomba over het hele veld.
Een gigantische pegel van Jurgen
Jeunnissen, die vanaf 40 meter de
keeper volmaakt kansloos liet, leidde
de 4-1 ruststand in. Na de thee werd
de score verdubbeld en een zakelijke
en simpele overwinning werd op ons
conto bijgeschreven.

Zoals u hebt kunnen lezen is het
Klavertje weer ouderwets op dreef en
het is een aanrader om op zondag-
morgen een wedstrijd te komen bekij-
ken, want Klavertje staat garant voor
kwaliteit en vermaak!!

Klavertje vier nog steeds in actie!!

Maar eerlijk, het was een
slechte wedstrijd, wel
3 punten in de pocket,
douchen en wegwezen.
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St Joris- Angerlo V. 5 3-0
Altijd lastig, vooral als een stel
wintersporters woensdagochtend na
een vermoeiende reis terug komt uit
Oostenrijk en ’s avonds alweer
gevoetbald moet worden. Daar de
tegenstander op woensdagavond de
mogelijkheid had om enige verster-
king in het elftal op te stellen, was dit
wel even een andere ploeg dan waar
we thuis van met 8-0 wonnen. Dit
werd uiteindelijk een kansloze 3-0
nederlaag.

Angerlo V. 5- Concordia 2-4
Thuis tegen Concordia viel deze keer
ook vies tegen, zoals wel vaker bij
ons gebeurt. Er werd goed druk
gezet en de bal ging snel van voet
naar voet. Alleen het doel wil dat
kreng bijna niet in. En als de tegen-
stander dan wel een paar lullige
goals maakt, is het verhaal snel
klaar.
Dus jammer-jammer met 2-4 verlo-
ren.

Angerlo V. 5- Rheden 3-3
Ook thuis tegen Rheden hadden we
het zwaar. Zoals gewoonlijk hadden
we een veldoverwicht en bovendien
een overgewicht. De bal ging lekker
rond, maar de tegenstander kwam
toch telkens op voorsprong.
Doelpunten die ontstonden als wij
massaal in de aanval waren en zij
met een lange bal de twee snelle
spitsen wisten te bereiken. Die legden
dan de bal panklaar voor de meege-
wandelde middenvelder en pats
boem weer een doelpunt. Zo stonden
we, met nog ongeveer 5 minuten te
spelen, 1-3 achter tot Gerard ter
Voert de geest kreeg en nog 2 maal
scoorde, waarvan eenmaal van elf
meter, nadat hij zelf 5 seconden voor
het einde in het strafschop gebied
onderuit was gehaald. 3-3 dus.

Angerlo V. 5 - Doesburg 1-1
Uit waren we helemaal zoek
gespeeld en hadden we met 8-0 ver-
loren. Dit keer zouden we ons eens
niet laten verrassen en hadden we
een heus plan(?) en een razendsnelle
linksbuiten in de persoon van de
zoon van Pietje. Dat scheelt voor ons
een slok op een borrel, alleen jam-
mer dat hij soms al in het strafschop-
gebied was als wij amper de midden-
lijn over waren.
Maar toen hij eenmaal door had, dat
als je gewoon 2 of 3 keer op en neer
gaat en alles wat je tegenkomt, zowel
de tegenstander als ook medespelers
passeert, er vanzelf wel een keer
iemand voor de goal opduikt om de
bal in te koppen of te tikken, komt
het toch nog wel goed. 1-1 eind-
stand

HET VIJFDE ELFTAL DOOR DE OGEN VAN ARENDSOOG

VAN HET 6e ELFTAL
NIEUWE SPONSOR:
CARAVAN STALLING DOESBURG

Het 6e elftal ontving nieuwe trainingspakken gesponsord door Caravan Stalling Doesburg (CSD).
Staand 3e van links: Willem Lucassen van CSD. www.caravanstallingdoesburg.nl
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DE K ILBGURET (29) TOON ALBERS
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Op zijn vijfendertigste is Toon nood-
gedwongen gestopt met voetbal. In
zijn laatste wedstrijd in het winderige
en vooral natte Wolversveen speelde
hij, na achteraf bekend, een halve
wedstrijd met een gebroken enkel!!
Na raadplegen van een medicus werd
´s woensdags de diagnose gesteld en
kreeg hij het advies te stoppen, indien
hij er niet zijn brood mee moest ver-
dienen.
De arts had de wedstrijd niet gezien
en was dus niet bekend met Toons
kwaliteiten.
Voor de duidelijkheid vermelden we
hier dat Angerlo toen ook spelers niet
betaalde!

Hoogtepunten: Toon is nooit met
een elftal kampioen geworden. Hij is
wel eigenaar van een bijzonder
record! Hij versierde op zijn geraffi-
neerde manier in 1 seizoen 12 penal-
ty´s, die vervolgens allemaal trefzeker
door Henne Verhey werden benut.
Zijn truc werd hem door de tegenstan-
ders niet altijd in dank afgenomen. De
beschermende en corrigerende backs
Dik Donderwinkel, Johan Roelofsen en
Bennie Kock riepen de tegenstanders
op hun manier tot de orde. Toon is
hen daarvoor nog steeds dankbaar.
Een ander hoogtepunt dat hij in zijn
loopbaan meemaakte, vindt Toon nog
steeds de wereldgoal van Peter
Smeets tegen VVL, waarbij de bal op
zijn Marco van Bastens er in ging.
Ook heeft Toon nog een bijzonder
recept tegen zenuwen en wel 2 vieux-
tjes, en soms ook meer, voor de wed-
strijd bij Den Uutkiek.

Dieptepunten: Wedstrijden tegen
verenigingen waarvan de naam ein-
digde op “Boys”.
Denk aan Berghse Boys met ene Uli

Bussing, Baakse Boys, Keijenburgse
Boys, Warnsveldse Boys, Lobithse
Boys!! Dat waren altijd wedstrijden van
dik hout zaagt men planken. En voor-
al niet te vergeten IJVV uit
Doetinchem!!!
Natuurlijk is de eerder genoemde
blessure een dieptepunt en tevens het
eindpunt van de “stafschop” versieren-
de Toon.

Wat deed/doe je nog voor
Angerlo Vooruit?
Samen met Leo Engelsman heeft Toon
het eerste clubblad “De Inswinger” uit-
gebracht. Dit werd mede mogelijk
gemaakt door de “sponsoring” van de
gemeente Angerlo, want in het stencil-
hok van het gemeentehuis werd op
zaterdagmorgen op de stencilmachine
dit blad gedrukt. Ook heeft Toon nog
met Leo in het bestuur gezeten. Op dit
moment is Toon incidenteel bestuurs-
vertegenwoordiger bij wedstrijden en
dit als vrijwilliger.

Wat vind je van de huidige
selectie?
Toon vindt het een goede groep, al
zijn de prestaties nogal wisselvallig te
noemen. Hij ziet wel groei in de
groep. Ook is de sfeer groeiende en
dat zal zeker zijn vruchten gaan afwer-
pen.

Wat zou jouw ideale elftal aller
tijden zijn?
Toon geeft vooraf aan, dat er in ieder
elftal onopvallende, dienstbare “stof-
zuigers” moeten zijn à la Johan
Neeskens, Theo Laseroms, Jan
Wouters en Wim Janssen. Ook bij
Angerlo Vooruit zijn dat type spelers er
geweest en nog steeds aanwezig.
Toons keuze:
Keeper: Robby Kuster
Rechtsachter: Dik Donderwinkel
Laatste man: Henne Verhey
Voorstopper: Guus Schilderman
Linksachter: Bart Gores
Rechter middenv.: Frans Witjes
Centrale middenv: Johan Albers
Linker middenv.: Alfons Staring
Rechtsbuiten: Johan Egberts
Spits: Jan Tiecken
Linksbuiten: Gerard ter Voert

Wat vergeten of nog toe te
voegen?
Ondanks alle perikelen van de laatste
jaren heeft Toon veel respect voor alle
vrijwilligers inclusief de redactie en de
fotograaf!!

Toon, bedankt voor dit interview.
Hans Riewald

Even voorstellen: Toon Albers,
ten tijde van dit interview nog 59,
maar vanaf 17-4 ook zestiger.
Getrouwd met zijn Jannie uit het
mooie Drentse Tiendeveen en vader
van Marcel, Marja en Sabine en tevens
een trotse opa van zijn kleindochter
Fenne van vader Marcel alias Zoeff.
Toon is werkende bij de gemeente
Westervoort en als raadslid actief voor
de partij Lokaal Belang. Tevens is hij
de plaatsvervangend voorzitter van de
gemeenteraad. Voorheen was Toon
ook actief in de Angerlose politiek
voor Pak aan en wethouder tot de
opheffing van onze oude gemeente.
Hij is al lid van AV vanaf zijn vijftiende
en er waren in die tijd geen jeugdelf-
tallen, dus werd hij voor de leeuwen
gegooid bij de senioren. Ook heeft
Toon, net als broer Willy, voor vader
Piet die penningmeester was, de con-
tributie opgehaald. Ook bracht Toon
voor Herman en Annie Barink de
Totoformulieren van AV naar het
Bondsbureau van de KNVB te
Doetinchem.
Op zijn wekelijkse tocht naar
Doetinchem nam hij ook geregeld
kapotte leren ballen mee naar de
sportzaak Claus om ze te laten stik-
ken. Dat is hem een keer komen staan
op een duikeling in de sloot. Toon
reed op zijn fiets door het donker met
een aantal ballen in een net en bij het
nemen van een bocht kwamen ze tus-
sen de wielen terecht. Dit “circusnum-
mer” eindigde uiteindelijk in de sloot.
En dat als beloning voor zijn inzet op
jonge leeftijd.
Zijn eerste optreden als linksbuiten
beleefde Toon in het tweede. Niet
lang daarna werd hij een vaste
waarde van het eerste gedurende
twaalf jaar.
Trainers uit die tijd zijn o.a. van Hal,
Max Wernicke, Gé Lukassen, Gerrit
Verheij, Kees van Weelde en Chris
Beumer. Medespelers waren er velen
als Tonny Heuveling, Jan Tiecken, Bax
Vlemingh, Wim Zwaan, Dik
Donderwinkel, van Schriek, zijn broers
Willy, Henk en Theo, Toon van den
Anker, Theo “tax” Kuster, neef Johan
Albers, Joop Bongers, Don Leo
Engelsman, Henne Verheij, Wim en
Bennie Kock, Wim Holland,
Wim van Uum, Johan Egberts, Teun
Polman, Johan Roelofsen, Geert
Balduk, Bart en Arnold Gores, Frans
Witjes, en Guus Schilderman.
In de laatste periode kwamen daar
ook nog Gerard ter Voert, Jan Kuster,
Peter Smeets en een enkele wedstrijd
zijn jongere broer Piet bij. Het leef-
tijdsverschil is acht jaar en dat blijft zo,
aldus Toon!
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Op zaterdag 12 februari is de E5
van Angerlo Vooruit zaalkampioen
geworden.
De voetballers van dit team gingen
heel gemotiveerd aan de slag.
Vorig seizoen zijn ze op de 2e plaats
geëindigd op het veld. In de afge-
lopen najaarscompetitie gingen ze
in het begin heel goed. Dat werd ook
door de KNVB opgemerkt zodat ze
na 3 wedstrijden hoger ingedeeld
werden.
Nu wilden ze toch wel heel graag
kampioen worden. Er werd echt
gestreden. De 1e wedstrijd tegen de
bovenste werd makkelijk gewonnen.
De 2e wedstrijd tegen Westervoort
ging ook heel gemakkelijk en de 3e
wedstrijd vlogen de doelpunten er in.
Kortom: de terechte kampioen.
Nadat de scheidsrechter afgefloten
had, waren de jongens van de E5
door het dolle heen en waren ze ein-
delijk kampioen. De heerlijke choco-
lade medaille, die op goed geluk
was ingekocht, werd aan de jongens
uitgedeeld.
Nu op naar de voorjaarscompetitie!!!

Angerlo Vooruit E5 zaalkampioen

UIT HET JEUGDHONK

Het team bestaat uit:
Bas de Maar, Charan Schel

, Kosha Zhurbyn, Luc Roelo
fsen, Matthias

Besselink, Rick Schrader, Rik
Reitsema, Roel Staring, Rub

en Gielink en Sem

Kobus. Fred Schel en Fabia
n Gielink begeleiden het tea

m.

Nieuw tenue voor Angerlo Vooruit E5
De E5 van Angerlo Vooruit heeft nieuwe shirts gekregen gesponsord door
Rotra Doesburg.
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Allemaal blijde gezichten.
Angerlo Vooruit F2 in nieuw
tenue gesponsord door:
Janssen Interim Services,
technisch personeel

UIT HET JEUGDHONK

Angerlo Vooruit
F2

Angerlo Vooruit
D4

Angerlo Vooruit beschikt dit sei-
zoen over nieuwe jeugdige
scheidsrechters, klaargestoomd
door Rob Derksen en Willem
Lucassen.
Om er professioneel uit te zien
werden ze in een nieuwe
scheidsrechters outfit gestoken.

Nieuwe jeugd-
scheidsrechters
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16 oktober 2010
Gazelle-Nieuwland/Erica A1 -
Angerlo Vooruit A1 0-6
Vandaag staat de wedstrijd tegen de
hekkensluiter op het programma. Dit
zijn vaak lastige wedstrijden, omdat
je er van tevoren van uit gaat dat je
gaat winnen, maar het moet nog wel
even gedaan worden. We hadden
ons voorgenomen om er direct “op
te vliegen” en de tegenstander flink
onder druk te houden. Dit lukte dan
ook en we liepen al snel uit naar 0-
2. Wat we verwacht hadden bleek zo
te zijn. Een erg zwakke tegenstander
die amper over de middenlijn kwam.
Onze spitsen konden zich volop uitle-
ven vanwege de ruimte die ze kre-
gen. In de tweede helft schoten we
er nog een paar bij in, wat uiteinde-
lijk resulteerde in een dik verdiende
0-6 overwinning. Na een paar
zeperds konden we dit wel gebruiken.
Omdat deze tegenstander niet in
staat bleek de rest van de competitie
een respectabel elftal op de been te
brengen, werden ze in de winterstop
uit de competitie genomen.

30 oktober 2010
Angerlo V. A1 – VDZ A1 1-3
Het doel was om na de overwinning
tegen Gazelle- Nieuwland/Erica de
goede lijn door te trekken. We wisten
echter dat we vandaag wat meer
tegenstand konden verwachten tegen
VDZ uit Arnhem. Deze club staat
erom bekend dat ze de laatste jaren
beschikken over veel en goede
jeugdelftallen. We startten de eerste
helft voortvarend, wat resulteerde in
een 1-0 voorsprong. Er werd goed
gevoetbald: de vleugelspelers werden
in stelling gebracht, de middenvel-
ders sloten goed bij, achterin werd
zonder risico gespeeld en ook onze
keeper maakte een solide indruk.
Kortom , precies wat onze trainers
graag willen zien en wat ze op de
cursus van hun docenten geleerd
hebben. De tweede helft wisten we
dit in eerste instantie door te trekken
maar na een uur kantelde de wed-
strijd. Het werd 1-1 waarna door een
aantal persoonlijke fouten VDZ uitliep
naar 1-3. Onnodig verlies tegen een
goede tegenstander.

20 november 2010
Arnhemse B. – Angerlo V. 0-4
Doordat we een aantal vaste spelers
misten, kregen drie B-spelers de kans
om te laten zien wat ze in hun mars
hebben. We speelden op kunstgras,
dus onze balkunstenaars waren op
deze ondergrond duidelijk in het
voordeel tegen het stugge Arnhemse
Boys. Bob liet zien, dat hij als B-spe-
ler makkelijk mee kan op een hoger
niveau. Dit gold ook voor de andere
B-spelers, Naud en Joost. Ze speel-
den alsof ze vaste basisspelers waren:
technisch vaardig, veel inzicht en een
flinke portie gezonde flair. Hierin is
duidelijk de hand van de trainer van
deze jongens te zien. Na de 0-2
geloofde de tegenstander er niet
meer in en nam de irritatie toe, iets
wat je wel vaker ziet bij `Ernemse`
ploegen. Onze jongens weten hier
inmiddels professioneel mee om te
gaan. Gepokt en gemazeld als ze
zijn door het spelen van vele wedstrij-
den op niveau in deze regio.
Onverstoorbaar en zakelijk liepen we
in de tweede helft uit naar 0 – 4.
Met de punten in de pocket smaakte
het biertje in de kantine prima!!
Na de winterstop

26 februari 2011
Angerlo V. A1 – WAVV A2 4-3
Vandaag een thuiswedstrijd tegen
een voor ons onbekende tegenstan-
der uit Wageningen. We hebben ons
als doel gesteld om op de tweede
plek te eindigen, dus zullen we van-
daag de volle buit binnen moeten
halen. We startten dan ook op volle
oorlogssterkte, terwijl we nog een
aantal cracks op de bank hadden,
die bij menig andere ploeg in deze
klasse in de basis zouden staan.
Zoals in de meeste thuiswedstrijden
bepaalden we vanaf het beginsignaal
de wedstrijd door verzorgd combina-
tiespel te spelen. Echter, door ver-
slapping van onze kant en een aan-
tal slordigheden nam WAVV in de
loop van de wedstrijd een 1 – 3
voorsprong. Vooral hun derde goal
was een beauty en wel een volley
direct genomen uit een mooi aange-
sneden voorzet. Onze mannen gaven
zich echter niet zo gauw gewonnen
en scoorden snel daarop de
`anschlusstreffer` . We roken bloed
en persten nog één keer de laatste

krachten uit de ranke lijven. Dit leid-
de tot de gelijkmaker van Youp, onze
centrumspits, die dit doelpunt wel
effe nodig had. Toen hij ook nog de
4 – 3 binnenkegelde ging het dak
eraf. Over deze ontknoping zou nog
lang worden nagepraat.

12 maart 2011
Angerlo V. – RKPSC A1 1-0
Als de eerste wedstrijd tegen een
tegenstander in de competitie op een
deceptie is uitgedraaid en je als
ploeg op een dikke nederlaag bent
getrakteerd, wordt deze nederlaag
voor de terugwedstrijd door trainers
vaak als pepmiddel gebruikt. De spe-
lers kregen voorafgaand aan deze
wedstrijd dan ook regelmatig te
horen dat ze tegen RKPSC wat goed
te maken hadden. De spelers hadden
de boodschap goed begrepen en
startten fel en “bokkescherp” aan de
wedstrijd. Dit leidde al snel tot een
aantal goede kansen voor onze voor-
hoede. Het zit toch een beetje in
deze ploeg, dat ze veel kansen nodig
hebben om tot scoren te komen.
Wellicht dat onze plaatselijke held
“KJH” een workshop “” SCOREN
DOE JE ZO” kan verzorgen om de
doelpuntenproductie een impuls te
geven. We gingen rusten met een
brilstand op het scorebord. Een ijze-
ren wet in het voetbal luidt dat als je
zelf niet scoort, de tegenstander het
vaak wel doet. Gelukkig gold dit niet
voor deze wedstrijd. Alhoewel het
spel wat onrustiger werd, wisten we
de punten toch in Angerlo te houden.
Marlon zorgde met een geplaatste
kopbal voor de bevrijdende 1 – 0.
RKPSC was niet meer in staat om er
een slotoffensief uit te persen.

19 maart 2011
Babberich – Angerlo V. 0-1
Ook tegen Babberich hadden we de
eerste wedstrijd verloren dus ook
tegen “De Trots van de Liemers”,
zoals ze zichzelf graag noemen,
hadden we iets goed te maken. We
speelden op veld
twee, omdat het eerste de volgende
dag thuis moest. Jammer dat ze hier-
bij geen rekening houden met het feit
dat het voor jeugdspelers een extra
uitdaging en motivatie is om op het
hoofdveld van een hoofdklasser te
spelen. We wisten van de thuiswed-

UIT HET JEUGDHONK

A1 bezig met een sterke eindsprint
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strijd, dat het een taaie ploeg was,
die weinig scoort, maar er ook wei-
nig tegen krijgt. Voetbaltechnisch
waren we duidelijk de bovenliggende
partij, maar we lieten ons verleiden
om te veel mee te gaan in hun
opportunistische spel. Daarnaast
zetten ze al vroeg druk op onze
achterhoede waardoor we nauwelijks
aan een verzorgde opbouw toekwa-
men. We kregen in de eerste helft
een paar kansen. De tweede helft
was nog rommeliger dan de eerste
helft, waardoor de wedstrijd op een
saaie 0 – 0 leek uit te draaien. Je

UIT HET JEUGDHONK

moet dan hopen op een goede actie
van één van de spitsen of dat er een
balletje goed valt bij een corner of
voorzet. Gelukkig gebeurde dit. Met
meer geluk dan wijsheid viel het bal-
letje goed en wel voor de korte
beentjes van onze aanvoerder Enno.
Enno schiet over het algemeen niet
hard, maar wel zuiver en prikte de
bal met binnenkantje rechts onder in
de hoek, waarna hij werd bedolven
onder een “scrum” van ploeggeno-
ten. Het was 0 – 1 met nog een
minuutje of 10 op de klok. We
moesten op de bank nog een paar

keer de billen flink tegen elkaar aan-
knijpen, maar we hielden stand en
namen de punten mee naar Angerlo.

Tot slot
Het einde van de competitie nadert.
We staan op de vierde plaats, maar
hebben alles nog in eigen hand om
op de tweede plek te eindigen. Na
een stroeve start van de competitie
hebben we ons goed hersteld en
kunnen met een sterke eindsprint het
seizoen toch nog goed afsluiten.

Slaapspecialist Drempt
CBW Erkend

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

Jeroen Kock
Al vele jaren is hij zeer actief binnen onze vereniging, elk lid van Angerlo Vooruit
kent hem. Zonder zelf actief deel te nemen aan de wedstrijden is hij toch elk
weekend op zaterdag en zondag aanwezig op ons sportpark. Ook op bijna alle
trainingsavonden is hij op het sportpark te vinden.
Als een speler een paar sokken, broekje, shirt of handdoek is vergeten, staat
hij altijd klaar om de speler de benodigde spullen te geven, zodat er getraind
kan worden.
Hij zorgt ervoor dat de ballen klaar liggen en zijn opgepompt, alle pionnen en
tassen met daarin de hesjes staan voor aanvang van de training gereed. Na
elke training worden hesjes door hem netjes uitgehangen. Trainers worden
door hem uitgenodigd om in het jeugdhonk een “bakkie”koffie, dat hij zelf zet,
te komen drinken. Natuurlijk heb ik het hier over Jeroen Kock. Hij wordt zeer
gewaardeerd door spelers en trainers en leiders binnen onze vereniging.
Nu op maandagavond de UEFA cursus TC-3 bij Angerlo-Vooruit door de
KNVB wordt gegeven is ook Jeroen Kock aanwezig om de helpende hand te
bieden. Dat voor de training de benodigde trainingsspullen klaar staan en de training direct kan
starten is voor ons Angerloers ”heel gewoon”. De cursusleiders van de KNVB en de trainers in
opleiding waren aangenaam verrast door deze actieve vrijwilliger.
Bij de trainers, die de cursus volgen en de cursusleiders van KNVB, is Jeroen inmiddels ook een
bekend persoon. Enkele trainers hebben bij Jeroen al geïnformeerd, maar een transfer naar een
andere vereniging is voor Jeroen onbespreekbaar.
Jeroen is en blijft een geweldige clubman.
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(ONDER VOORBEHOUD)

Competitieschema 1e elftal Angerlo Vooruit seizoen 2010-2011 4e klasse D oost

Datum wedstrijd aanvang
2233//2255  aapprrii ll bbeekkeerr// iinnhhaaaall  PPaasseenn
0011  mmeeii AAnnggeerr lloo  VVoooorruuiitt--SSCC  RRii jjnnllaanndd 1144..3300  uuuurr
0088  mmeeii SSVV  LLooiill--AAnnggeerr lloo  VVoooorruuiitt 14.00 uur

Uitslagen
OOBBWW--AAnnggeerr lloo  VVoooorruuiitt 11--11
AAnnggeerrlloo  VVoooorruuiitt--GGSSVV’’3388 22--11
VVVVGG’’2255--AAnnggeerr lloo  VVoooorruuiitt 22--22
AAnnggeerrlloo  VVoooorruuiitt--SSVV  KKii llddeerr 22--11
AAnnggeerrlloo  VV..--SSpp..  GGrrooeesssseenn 00--11
EEtt tteenn--AAnnggeerr lloo  VVoooorruuiitt 22--00
AAnnggeerrlloo  VVoooorruuiitt--’’tt   PPeeeesskkee 00--11
TTeerrbboorrgg--AAnnggeerr lloo  VVoooorruuiitt 00--55
AAnnggeerrlloo  VVoooorruuiitt--HHCC’’0033 11--44
AAnnggeerrlloo  VVoooorruuiitt--SSVV  LLooiill 22--22
GGSSVV’’3388--AAnnggeerrlloo  VVoooorruuii tt 11--55
AAnnggeerrlloo  VVoooorruuiitt--OOBBWW 22--00
AAnnggeerrlloo  VVoooorruuiitt--VVVVGG’’2255 55--00
SSVV  KKii llddeerr--AAnnggeerrlloo  VVoooorruuii tt 11--44
SSpp..  GGrrooeesssseenn--AAnnggeerr lloo  VV 22--00
AAnnggeerrlloo  VVoooorruuiitt--EEtt tteenn 11--33
’’ tt   PPeeeesskkee--AAnnggeerr lloo  VVoooorruuiitt 11--22
RRiijjnnllaanndd--AAnnggeerr lloo  VVoooorruuiitt 11--44
AAnnggeerrlloo  VVoooorruuiitt--TTeerrbboorrgg 22--00
HHCC’’0033--AAnnggeerr lloo  VVoooorruuiitt 22--11
AAnnggeerrlloo  VVoooorruuiitt--SSCC  RRii jjnnllaanndd 22--11
SSVV  LLooiill--AAnnggeerrlloo  VVoooorruuiitt

Uitslagen
DDCCSS  22--AAnnggeerr lloo  VVoooorruuiitt   22 44--11
AAnnggeerrlloo  VV..  22--BBaabbbbeerriicchh  22 11--22
SSDDOOUUCC  22--AAnnggeerr lloo  VVoooorruuiitt   22 33--44
AAnnggeerrlloo  VVoooorruuiitt   22--SSMMLL  22 22--44
AAnnggeerrlloo  VVoooorruuiitt   22--RRKKZZVVCC  22 00--11
SSVV  LLooiill  22--AAnnggeerr lloo  VVoooorruuiitt   22 33--00
AAnnggeerrlloo  VVoooorruuiitt   22--OOBBWW  22 00--44
FFCC  TTrriiaass  22--AAnnggeerr lloo  VV..  22 44--11
AAnnggeerrlloo  VV..  22--LLoonnggaa’’3300  33 00--33
HHSSCC’’2211  33--AAnnggeerr lloo  VVoooorruuiitt   22 22--22
AAnnggeerrlloo  VVoooorruuiitt   22--SSDDZZZZ  22 11--33
AAnnggeerrlloo  VVoooorruuiitt   22--DDCCSS  22 11--11
BBaabbbbeerr iicchh  22--AAnnggeerr lloo  VV..  22 22--00
AAnnggeerrlloo  VVoooorruuiitt   22--   SSDDOOUUCC  22 22--00
SSMMLL  22--AAnnggeerr lloo  VVoooorruuiitt   22 33--11
RRKKZZVVCC  22--AAnnggeerr lloo  VVoooorruuiitt   22 00--00
AAnnggeerrlloo  VVoooorruuiitt   22--SSVV  LLooiill  22 33--22
OOBBWW  22--AAnnggeerr lloo  VVoooorruuiitt   22 11--22
AAnnggeerrlloo  VVoooorruuiitt   22--TTrr iiaass  22 77--22
LLoonnggaa’’3300  33--AAnnggeerr lloo  VV..  22 00--22
AAnnggeerrlloo  VVoooorruuiitt   22--HHSSCC’’2211  33 22--22            
SSDDZZZZ  22--AAnnggeerr lloo  VVoooorruuiitt   22

Competitieschema 2e elftal Angerlo Vooruit seizoen 2010-2011 reserve 2e klasse C

Datum wedstrijd aanvang
2233  //  2255  aapprrii ll bbeekkeerr// iinnhhaaaall  ppaaaasszzaatteerrddaagg//ppaaaassmmaaaannddaagg
0011  mmeeii AAnnggeerr lloo  VVoooorruuiitt   22--HHSSCC’’2211  33 1100..0000  uuuurr
0088  mmeeii SSDDZZZZ  22--AAnnggeerrlloo  VVoooorruuii tt   22 0099..3300  uuuurr

AGENDA
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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
Rotee, stukadoors- en afbouwbedrijf Angerlo
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- CSD, Caravan Stalling Doesburg
Zat. 2- 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 trainingspakken)
A2-

B1- VOF GGA Witjes - Motorschip Odonata (voorheen ms
Beppie) (tenue)
Reinbouw Dieren (trainingspakken)

B2- Garage Schel B.V.

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

BAS Electronic Components (tenue)

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- VOF GGA Witjes - Motorschip Odonata (voor-
heen ms Beppie)

E5 Hillenaar Optiek
E6-
E7- Hillenaar Optiek
E8- BAS Electronic Components (tenue)

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

F2- Café D’n Uutkiek
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



 
 
 
 
 
 
 
 

 

MEER ALS 350 OCASSIONS ZIE WWW.ROESZEVENAAR.NL



WIE KAN IK BENADEREN?

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 4 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




