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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 derde uitgave van jaargang 13, zo net voor de feestdagen, leest u hoe de competitie
van de zondagteams tot nu toe is verlopen. Tevens is er te lezen over hoe het Zat 6, de A1 en
de F2 het ervan afbrengen. Deze keer is er een kilbgureT met daarin een man van het eerste
uur aan het woord. De secretaris doet verslag van de jaarvergadering en ook de voorzitter
laat van zich lezen. Zijn er nog leuke en gezellige activiteiten in de kantine?
Inmiddels nieuwsgierig?

Veel leesplezier met deze Voetangel!!
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Terwijl ik dit schrijf valt de regen buiten met bakken uit de lucht. De herfst
is echt begonnen, de bal rolt echter nog steeds en de vereniging bruist aan
alle kanten.

Eind september heeft de Algemene ledenvergadering plaatsgevonden.
De opkomst was zeer matig, terwijl er toch een aantal belangrijke zaken op
de rol stond.
Ik ben zeer blij met de bestuursverkiezing.

Guido Eulink is formeel benoemd tot bestuurslid jeugdzaken. Hij liep natuurlijk al een jaar
mee ad interim, maar moest formeel nog gekozen worden. Dat is nu een feit. Guido heeft in
zijn eerste jaar een heel belangrijke rol vervuld in de organisatie van het jeugdvoetbal. De
komende tijd kan hij zich volop uitleven in de perfectionering van het beleid en ook een aan-
tal nieuwe projecten. Te denken valt aan het jeugdbeleidsplan dat in de steigers staat. We
gaan hier zeker veel meer van horen.

Henk Kölzer heeft om gezondheidsredenen zijn functie als penningmeester neergelegd.
Gelukkig hoeven we Henk niet echt te missen, want hij blijft de verenigingsadministratie ver-
zorgen. Hij zal dit samen gaan doen met zijn zoon Paul, die door de ledenvergadering is
gekozen tot penningmeester. Ik ben ervan overtuigd dat deze samenwerking zeer succesvol
zal zijn. Paul hebben we inmiddels leren kennen als iemand die direct met volle kracht in
actie komt. Geen half werk. Dit soort mensen hebben we nodig.

Ton Klaassen en Leo Engelsman zijn herbenoemd. Hierover was geen enkele twijfel. Wel heb-
ben beiden aangegeven dat zij hun positie, gezien de leeftijd, van jaar tot jaar zullen bekijken
en als er een goede kandidaat zich aanmeldt, zij bereid zijn een stapje terug te doen.

Wat een geweldige nieuwe ontwikkeling is, is de oprichting van het Angerlo Vooruit YouTube
kanaal! Hierop zijn al diverse filmpjes te zien van onze teams in actie. Mooie doelpunten en
goede combinaties. Ik raad iedereen aan er eens naar te kijken. Een goed initiatief van
Esther in samenwerking met onze onvolprezen webmaster Carlo Tiecken.

Een ander geweldig initiatief vind ik de organisatie van de techniekdag, die Guido Eulink in
samenwerking met een groot aantal vrijwilligers heeft georganiseerd in de herfstvakantie.

Al met al zijn we als vereniging lekker bezig. Er zijn volop initiatieven en ontwikkelingen. Er is
altijd ruimte voor verbeteringen, maar we zijn op de goede weg. En daar mogen we met zijn
allen best trots op zijn!

Kees Nederhoff

VAN DE VOORZITTER
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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?

Centrum”de Meent” Angerlo

Het adres voor: 

- al uw culturele- en verenigingsactiviteiten

- bruiloften – partijen - verjaardagen

- buffetten – lunches - brunches

- vergaderingen - cursus- en  infobijeenkomsten

- zalenverhuur

Uw gastheer:
René Meulenbeek

Prinses Magrietlaan 3a  
6986 AP Angerlo
T 0313 47 34 18

M 06 53 44 80 33 
E info@demeent-angerlo.nl
I www.demeent-angerlo.nl
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Beknopt verslag Algemene ledenvergadering v.v. Angerlo Vooruit 26 september 2011

Aanwezig: 22 leden incl. bestuur.
Het bestuur van v.v. Angerlo Vooruit heeft op maandag 26 september 2011 tijdens de
Algemene ledenvergadering verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid in het verenigingsjaar 01-07-2010 t/m 30-06-2011 en
een aantal gerichte onderwerpen besproken met de aanwezige leden.

NOTULEN EN VERSLAGEN.
De notulen van de algemene ledenvergadering van 15 september 2010 en van de buitengewone ledenvergadering van 10 november
2010 werden door de aanwezige leden goedgekeurd.
Ook de jaarverslagen van de secretaris, het verslag van bestuurslid voetbalzaken senioren en jeugd alsmede het verslag van bestuurs-
lid vrijwilligersbeleid worden aan de hand van de sheets door de verantwoordelijke bestuursleden uiteengezet en behoudens enkele
opmerkingen goedgekeurd door de vergadering.

COMMUNICATIE EN SPONSORBELEID.
Esther Roelofs geeft met behulp van de de beamer uitleg wat er het afgelopen jaar is bereikt en wat er nog moet gebeuren.
Op gebied van communicatie heeft het nodige plaatsgevonden. Plezier: Albert Heijn actie, Kledingwissel, Twitter en bezoek aan de
studio van Voetbal International.
Op het gebied van presentatie wordt gewerkt met nieuwsbrieven, de Website inhoud/bezoekers,afgelastingen/webshop en krant.
De nieuwe commissie sponsorbelangen heeft het goed opgepakt en de huidige sponsoren worden opnieuw benaderd en de gegevens
worden geactualiseerd. Ook is er sprake van extra verkoop en worden er diverse nieuwe sponsoren benaderd.

FINANCIEEL JAARVERSLAG.
De kascommissie bestaande uit Chris Peelen en Hans de Jager hebben de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. Zij merkten op
dat het er perfect uitzag. Zij hadden ten aan zien van het financieel beleid enkele opmerkingen en enige aanbevelingen. Gelet op de
privatisering zullen er nieuwe inkomsten moeten worden gegenereerd. De kosten moeten kritisch worden bekeken zoals de energie-
kosten. Verder zouden zij graag zien dat de opleidingskosten in de financiële administratie duidelijker na voren komen. En dient men
kritisch te kijken bij het aanschaffen van nieuw materiaal.
Ondanks deze kanttekeningen stellen zij voor de penningmeester decharge te verlenen.
Hans de Jager wordt bedankt als commissielid. De kascommissie bestaat nu uit Chris Peelen,Toon Albers en reserve Geurt van de Kuit.
Het financieel verslag wordt toegelicht en goed bevonden. Ook de begroting werd akkoord bevonden.

BESTUURSVERKIEZING.
Het bestuurslid jeugdzaken is het afgelopen jaar ad interim door Guido Eulink ingevuld.
Het bestuur stelt voor hem te benoemen als bestuurslid. De aanwezigen gaan akkoord.
Penningmeester Henk Kölzer zal om gezondheidsredenen zijn functie neerleggen, maar zal op de achtergrond van de nieuwe penning-
meester actief blijven. Het bestuur stelt voor Paul Kölzer te benoemen als nieuwe penningmeester. Ook hier gaat de vergadering mee
akkoord.
De aftredende bestuursleden Leo Engelsman en Ton Klaassen stellen zich herkiesbaar.
Zij worden voor een jaar herkozen.

60 JARIG JUBILEUM.
Op 10 november 2012 wordt het 60 jarig jubileum gevierd. Het jaar 2012 zal in het teken staan van dit jubileum. Er zal een groot aantal
activiteiten worden georganiseerd.
De jubileumcommissie is nog niet voltallig. De komende maanden zal een en ander gestalte krijgen. Nadere info volgt uiteraard

REGLEMENTEN.
Het afgelopen jaar is door het bestuur kritisch gekeken naar de diverse reglementen die in omloop waren. Het bestuursreglement en
het huishoudelijk reglement zijn op details aangepast en door de ledenvergadering vastgesteld. Verder deelt het bestuur mede, dat ze
het huisreglement heeft aangepast aan de normen van 2012. De reglementen zullen op de website worden gepubliceerd.

RONDVRAAG.
Chris Peelen:
Hij benadrukt dat men bij de privatisering een win - win situatie moet “kweken”.
Het bestuur is het hier van harte mee eens.
Verder geeft hij aan dat hij vindt dat beter overleg moet worden gevoerd met de gemeente over de sluiting van de velden en wanneer
en welk onderhoud wordt gepleegd. Het bestuur neemt deze aanbeveling ter harte.
Paul Borchers zegt, dat het melden van de afgelastingen op de website niet helemaal voldoet. Dit zal worden bekeken.

SLUITING.
De voorzitter sluit de vergadering en dankt een ieder voor hun inbreng.

Ton Klaassen



De Voetangel jrg. 13-nr. 3-2011

WEL EN WEE 1eELFTAL

6

4-9-2011
Brummen - Angerlo V. 2-1
Na een goede voorbereiding begon
de eerste competitie wedstrijd uit
tegen Brummen.
Het was een mooie zonnige middag
en we hadden er zin in. De eerste 10
minuten was het een rommelige wed-
strijd om te zien. Kort daarna werd
onze nieuwe spits Wesley.Althoff vast-
gehouden in het strafschopgebied en
kregen we een strafschop.
Zoals altijd nam Simon deze, maar
helaas voor ons schoot hij op de
paal.
Daarna werd Brummen iets sterker,
maar in de 33e minuut maakte
Angerlo Vooruit de 0-1 en wel door
een achterhoedespeler Rogier
Tot aan de rust ging het gelijk op en
was de ruststand 0-1.
Na de thee kwam Brummen natuur-
lijk opzetten, want ze wilden de
gelijkmaker scoren
Midden tweede helft was er van
beide kanten veel balverlies en
Brummen begon te drukken.
Nadat Dirk-Willem al wat ballen
goed had weggewerkt, kon hij niet
voorkomen, dat er in de 40e minuut
de 1-1 op het scorebord kwam te
staan.
Brummen bleef komen en wij keken
maar op de klok. Het zal ons toch
niet gebeuren? Maar ja, in de laatste
minuut maakte Brummen toch nog
de 2-1 en hebben we helaas in de
laatste 5 minuten de wedstrijd uit
handen gegeven.

11-9-2011
Angerlo Vooruit - GSV ’38 0-4
De eerste thuiswedstrijd was gelijk
een streekderby en wel tegen
Giesbeek.
De eerste 20 minuten was er veel
balverlies van beide kanten.
Omdat René in de lappenmand zat,
hadden we weer een nieuwe spits en

wel Nico. Hij kreeg in het laatste
kwartier van de eerste helft een aan-
tal kansen, maar het bleef 0-0 met
de rust.
In de tweede helft had GSV het bete-
re van het spel en in de 52e minuut
kwamen de gasten op 0-1.
Angerlo Vooruit had geen grip op de
wedstrijd en bleef achter de feiten
aan lopen, terwijl GSV de wedstrijd
controleerde. Na een fout bij ons
achterin werd het in de 64e minuut
0-2 en daarna was de wedstrijd
gelopen.
De koppies gingen naar beneden en
Angerlo geloofde er niet meer in. Dat
bleek ook wel, want in de laatste 10
minuten van de wedstrijd werd het
ook nog 0-3 en 0-4. Dit is een wed-
strijd om snel weer te vergeten.

18-9-2011
HC ’03 - Angerlo Vooruit 3-0
In de eerste 15 minuten had AV het
betere van het spel en kregen we ook
kansen, maar uit het niets was het
toch HC ’03 dat op voorsprong
kwam. Deze 1-0 was jammer, want
dan loop je weer achter de feiten
aan!
Het elftal kreeg wat meer grip op de
wedstrijd, maar in de 34e minuut
belandde de bal weer in het net ach-
ter Dirk-Willem en dus stonden we
met 2-0 achter.
Dit had de ploeg niet verdiend, maar
ja het blijft voetbal en in de slotfase
van de eerste helft werd het voor ons
alleen maar erger, want de 3-0
kwam op het scorebord te staan.
In de rust hebben de spelers elkaar
eens recht in de ogen aangekeken en
in de tweede helft begon Angerlo
Vooruit daardoor goed en wilde de 0
van het scorebord halen. We bleven
aandringen en er werd eindelijk weer
leuk gevoetbald, maar een doelpunt
bleef uit en de derde nederlaag op rij
was een feit.

24-9-2011
Angerlo Vooruit – Etten 3-2
Omdat Etten zondags kermis had
werd de wedstrijd op zaterdagavond
gespeeld.
Angerlo Vooruit had nog geen punt
gehaald in de eerste drie wedstrijden
en er moest iets gebeuren in de
Angerlose kuip.
Maar het zou niet gemakkelijk wor-
den, want Etten staat mede boven-
aan!
Daarom lag de druk om te winnen
bij beide ploegen. De ene staat
bovenaan en de andere onderaan.

De eerste 20 minuten was het dus
ook aftasten van beide kanten. Ook
kregen de ploegen kansen maar met
de rust was de stand 0-0.
Tijdens de rust werden er duidelijke
woorden gesproken, zowel door de
trainer als de spelers onderling.
Het leek geholpen te hebben, want al
na 5 minuten in de tweede helft was
er een mooie actie van Rutger die de
bal bij Simon kreeg en hij maakte de
1-0 voor Angerlo Vooruit.
Kort daarop maakte Mark er 2-0 van
en Angerlo leek op rozen te zitten.
Natuurlijk bleef Etten komen en wilde
de aansluitingstreffer scoren.
En die kwam er helaas ook in de 54e
minuut 2-1.
Het was geen mooie wedstrijd, maar
wel een spannende.
In de 58e minuut was er weer een
antwoord van Angerlo Vooruit
en was het weer Simon die de ploeg
op sleeptouw nam en zelf de 3-1
maakte.
Angerlo had het doelpunt maar net
gevierd of Etten kreeg een strafschop.

Angerlo Vooruit - Etten

Angerlo Vooruit - Etten

Angerlo Vooruit - GSV ’38
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We stonden weer met beide benen
op de grond 3-2.
Het zal ons toch niet weer gebeuren,
dat we het weggeven, want de laatste
25 minuten moest Angerlo vooruit
met tien man verder, nadat Rick
Brugman een rode kaart kreeg.
Etten bleef aandringen en wilde de
gelijkmaker scoren. Het laatste kwar-
tier zat er weinig voetbal in, maar de
punten waren van levensbelang en
het doel heiligt de middelen.
Tot aan de laatste minuut bleef het
spannend, maar gelukkig bleven de
3 punten in Angerlo.
Etten kwam van een koude kermis
thuis.

2-10-2011
Peeske - Angerlo Vooruit 1-2
Dit keer ging de reis naar ‘t Peeske in
Beek. Deze ploeg stond onderaan en
AV er iets boven en bij een overwin-
ning konden we dus weer naar boven
kijken.
Het was een zeer warme zondagmid-
dag en in het eerste kwartier waren
beide ploegen heel voorzichtig aan
het voetballen. Het was duidelijk te
zien dat de ploegen

geen doelpunt tegen wilden hebben.
Maar in de 20e minuut was het toch
‘t Peeske dat met 1-0 voor kwam en
zo liepen we weer eens achter de fei-
ten aan.
Tot de rust had Angerlo Vooruit toch
het betere van het spel, maar het
bleef 1-0.
In de rust wist iedere speler wat er in
de 2e helft moest gebeuren en dat
was te merken in het veld!
Al in de 46e minuut maakte Huub
Bieleman de gelijkmaker en dat was
een mooie opsteker voor AV en ook
voor Huub, want die stond na lange
blessureleed weer een keer in de
basis.
Daarna ging het gelijk op en beide
ploegen kregen kansen. Inmiddels
kwam Mark Haver in de ploeg en het
bleek een gouden wissel te zijn, want
Mark maakte in de 74e minuut de
2-1 voor Angerlo. ‘t Peeske ging op
jacht naar de gelijkmaker, maar het
laatste kwartier was rommelig van
beide kanten.
Angerlo Vooruit nam de 3 broodno-
dige punten mee naar Angerlo.

9-10-2011
Angerlo V. - Veluwezoom 0-1
Angerlo vooruit begon de wedstrijd
heel sterk, In het doel bij
Veluwezoom stond een oude beken-
de van AV te weten Leon Bergervoet,
Na 20 minuten kwamen er ook kan-
sen voor Veluwezoom en AV liet zich
te veel naar achteren drukken.
Het laatste kwartier van de eerste
helft zat er weinig voetbal in en was
er veel balverlies aan beide kanten.
In de laatste minuut van de eerste
helft had Jelmer Kingma een goede
kans om de 1-0 te scoren, maar
helaas ging de kopbal net naast het
doel.

In de tweede helft kwam AV weer
sterk uit de kleedkamer en kwamen
er veel kansen voor onze spelers,
maar de bal wilde niet achter Leon
vallen.
Er werd bij vlagen goed gevoetbald
door AV en er kwamen veel kansen,
maar een aloude wijsheid zegt dat
als je zelf geen doelpunt maakt, de
tegenstander hem maakt! En jawel
hoor, in de laatste minuut werd het
toch nog 1-0 voor Veluwezoom. Alle
spelers en de leiding waren aange-
slagen, want dat hadden we niet ver-
diend.

16-10-2011
Angerlo Vooruit - Kilder 7-0
De thuiswedstrijd tegen Kilder was
belangrijk, want als we wonnen
sloten we aan bij de bovenste en ver-
liezen betekende verder naar onder
kijken.
In het begin van de wedstrijd ging het
gelijk en op beide ploegen wilden
duidelijk niet verliezen. Wel was er
veel balverlies.
Maar al na 13 minuten was het
onze verdediger Rogier, die de 1-0
op het scorebord bracht en dat was
een mooie opsteker voor AV.

WEL EN WEE 1E ELFTAL

Angerlo Vooruit - Kilder

Angerlo Vooruit - Veluwezoom

Man of the Match Angerlo Vooruit - Etten
Rutger Smorenberg (rechts)

Man of the Match Angerlo Vooruit - Kilder
Rick Mintjes (links)

Man of the Match
Angerlo Vooruit - Veluwezoom

Jelmer Kingma (links)
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Daarna werd er aan beide kanten
slecht gevoetbald en was het een
rommelige wedstrijd om naar te kij-
ken. Gelukkig maakte René Berends
in de 31e minuut zijn eerste doelpunt
van de competitie!
Dat kwam mooi uit, want 2-0 met de
rust is een mooie uitgaanspunt.
Angerlo vooruit kwam sterk uit de
kleedkamer en had de wedstrijd
onder controle. In de 55e minuut
maakte Mark Haver er 3-0 van en
kwam Angerlo op dreef en de score
liep verder uit. Mark Haver maakte
de 4-0 en 5-0 van daarna maakte
René Berends zijn tweede, de 6-0.
AV bleef voetballen en Rogier Pelgrim
maakte er 7-0 van en dat was ook
de eindstand.
Angerlo Vooruit heeft in deze wed-
strijd geen kans weggegeven en 3
punten is toch een lekker gevoel !!!!!

30-10-2011
RKPSC - Angerlo Vooruit 0-6
Angerlo moest deze zondag naar
RKPSC toe en de punten waren weer
van belang, want in deze competitie
staan de ploegen dicht bij elkaar.
Het zal niet makkelijk worden want
RKPSC is een fysiek sterke ploeg.
In de eerste kwartier van de eerste
helft ging het gelijk op en na een
mooie voorzet van Rogier, knalde
René de bal op doel, maar de kee-
per stond op de juiste plek, maar de
bal stuitte terug het veld in en daar
stond Wesley en hij maakte de 0-1 in
de 17e minuut. RKPSC wilde wel
maar Angerlo had de wedstrijd onder
controle en dat werd beloond.
In de 24e en 26e minuut maakte
Jelmer de 0-2 en Wesley de 0-3 en
AV zat op rozen en was veel beter
dan RKPSC. Bovendien hadden we
nog geen kans weggegeven in de
eerste helft.
In de rust konden wij de trainer
Fontijn van RKPSC horen schreeuwen
tegen zijn spelers en dus stond er ons
wat te wachten in de 2e helft?
RKPSC drong wel aan en de spelers
werden ook feller en speelden vaak
op de man! Je kon er op wachten en
na 15 minuten werd er een speler
van RKPSC met rood naar de kleed-
kamer gestuurd! Angerlo bleef de
ruimte goed benutten en er kwamen
kansen en ook doelpunten, want
Mark Haver maakte met zijn snelheid
er 0-4 van in de 65e minuut en 0-5
in 70e minuut. Het was een genot
om naar te kijken en in de slotfase

was er nog een
mooie actie van
René die de bal
voor de voeten
van Jelmer
legde, die hem
vervolgens
mooi binnen
schoot, de 0-6.
Belangrijk was
ook, dat we in
de tweede helft
geen kans weg-
gegeven heb-
ben en de 3
punten gaan
welverdiend
mee naar
Angerlo.

6-11-2011
Angerlo Vooruit - Loil 6-3
Deze zondag moest AV tegen Loil en
het is weer een streekderby. Angerlo
begon sterk aan de wedstrijd en dat
werd al na 10 min. beloond met een
eigen doelpunt van Loil! Dat was een
mooie opsteker voor de thuisclub en
AV bleef geconcentreerd voetballen
en we kregen kansen.
Na 20 minuten kwam Loil met een
harde voorzet voor het doel van Dirk-
Willem. Rick Mintjes wilde de bal
wegschoppen. Helaas maakte Rick
zijn eerste doelpunt, maar in eigen
doel, AV was even van slag, maar in
de 39e minuut was er een mooie
combinatie tussen Nico en René en
onze spits maakte er 2-1 van.
Angerlo pakte de wedstrijd weer op
en in de slotfase van de eerste helft
maakte Simon er 3-1 en dat was een
mooie ruststand.
De tweede helft begon rommelig van
beide kanten en AV dacht dat ze de
punten al binnen hadden! Maar in
de 62e minuut kwam de spanning
terug en werd het 3-2!
AV ging daarna weer beter voetbal-
len en had meer grip op de wed-
strijd. Na een mooie actie van Mark
Haver kwam de bal bij Wesley en in
de 70e minuut maakte hij er 4-2
van.
Het laatste kwartier ging in en Loil
kwam weer opzetten. Echter in de
83e minuut maakte Mark Haver er
5-2 van en daarmee was de wed-
strijd gelopen. Ook maakte de
wisselspeler Daley Farkas nog een
doelpunt in de 90e minuut. En toen
de achterhoede de gedachte er even
niet bij had bracht Loil de einduitslag
op 6-3 voor AV.
Weer 3 punten en het gaat de goede
kant op en dat maakt de zondag
toch een stuk leuker.

Angerlo Vooruit - Loil

Angerlo Vooruit - Loil
Man of the Match Angerlo Vooruit - Loil
Harm Jurriëns (links)

WEL EN WEE 1E ELFTAL



V.V. Angerlo Vooruit 
 

Organiseert op 
 

donderdag 22 december 2011

Het jaarlijkse 
 

Kerst Klaverjastoernooi 

&

Pokertoernooi 
(bij voldoende deelname) 

 

Aanvang: 19.45 uur

Kosten: €3,00 

 

Inschrijven in  
de kantine!! 



in de verdiende voorsprong.
Na een mooie aanval over vele
schijven draaide Youp mooi weg bij
een tegenstander en scoorde fraai.
Dit was dik verdiend, maar i.p.v.
door te drukken lieten we ons in
slaap sussen en dit resulteerde vlak
voor rust in de gelijkmaker.
In de rust werd iedereen op scherp
gezet door Marcel, wat een sterke
tweede helft opleverde en
waarin we veel kansen kregen. Maar
toch duurde het tot een kwartier voor
het einde voor we wederom op voor-
sprong kwamen. Uit een goede pass
van Koen scoorde Tristan uiterst
beheerst 1-2.
Toch waren de punten nog niet
binnen, want SDOUC kreeg een
terechte strafschop.
Maar deze strafschop werd subliem
gestopt door onze doelman Micha
Vlak daarna klonk het eindsignaal
toch nog als een bevrijding, maar
gingen de punten mee naar Angerlo,
alwaar de biertjes heerlijk smaakten.

Angerlo V. 2 – Concordia-W 3
18 September kwam Concordia-W 3
bij ons op bezoek. Ze hadden op
dat moment nog geen punten na
maar 1 wedstrijd gespeeld te heb-
ben. Wij hadden daarentegen 6
punten uit 2 wedstrijden, dus we
dachten dat dit de uitgelegen kans
was om op 9 punten te komen. Dit
verliep echter niet zo als we hoopten.
We begonnen de wedstrijd goed met
een paar kansen over en weer. Maar
AV2 was in de eerste helft de boven-
liggende partij. De 1-0 was daarom
ook verdiend. Na een afgeslagen
corner kreeg Yor Derksen de bal
terug aan de rechterkant van het
veld. Hij vernederde zijn tegenstan-
der met een mooie sleep en gaf de
bal voor en toen deze werd afgesla-
gen schoot Jorn de bal van randje
opnieuw de 16 in. De keeper had de
bal niet klem, waardoor Wouter
Staring de bal van dichtbij in kon
schieten.
Na de rust kantelde de wedstrijd en
Concordia ging vroeger druk zetten
op de achterste linie van Angerlo.
Daar hadden wij geen antwoord op
en Concordia kwam daarom ook
terecht op 1-1. Daarna was de wed-
strijd in evenwicht en in de laatste 2
minuten had Youp nog een giganti-
sche kans, maar schoot deze op de
paal. 1-1 een terechte uitslag.

DCS – Angerlo Vooruit 2 2-0
Op zondag 25 september voetbalde
het tweede elftal van AV tegen DCS.

Vanaf het begin van de wedstrijd
zette DCS ons onder druk. Ze zorg-
den ervoor, dat wij niet ons eigen
spel konden spelen, wat leidde tot
constant verdedigen door onze
ploeg. Door de druk die DCS op ons
spel zette, werden er fouten in deze
verdediging gemaakt. Dit zorgde
onder andere voor een grote kans
voor open goal, maar deze werd
naast geschoten. Vijf minuten later
was het echter 1-0 door een eigen
goal. Meteen daarna was er voor
ons een grote kans om de 1-1 te
maken, maar deze werd niet benut.
Na de rust werden er twee wissels bij
ons ingebracht om meer druk naar
voren te zetten. Dit ging echter niet
zoals we wilden, want DCS wist hier-
op in te spelen. Ook in de tweede
helft waren er kansen voor ons,
maar ook deze werden niet benut,
doordat er slecht op goal werd
geschoten. Door een counter van
DCS werd de 2-0 gemaakt. Hierna
speelde DCS de wedstrijd goed uit
en hadden we jammer genoeg verlo-
ren.

HC ’03 2 – Angerlo V. 2 2-1
De 5de competitie wedstrijd van AV-
2 was een uitwedstrijd tegen buur-
man HC ’03 uit Drempt.
Voor ons een wedstrijd die uiteinde-
lijk zou bepalen of ons in de top
konden handhaven of dat we
afhaakten en ons in de middenmoot
nestelden.

Trainer Bert Koenders van HC ’03
vertelde vooraf veel spelers te missen
door blessures en enkele spelers die
in actie mochten komen bij het eer-
ste elftal.
AV 2 begon de wedstrijd sterk en
persoonlijke duels werden gewonnen
en al na 2 min. stond onze kleine
scherpe aanvaller Christiaan Jansen
alleen voor de doelman van HC ’03.
Het speeltuig was volgens
Christiaan, die de bal nog niet had
aangeraakt, te licht. De bal beland-
de hoog in het vangnet i.p.v. in de
goal van de tegenstander. De eerste
helft was eenrichtingsverkeer met
goede voorzetten van Rogier
Kooimans en Yor Derksen, maar
helaas nog zonder doelpunten. Dit
veranderde in de 2de helft en de
opnieuw sterk speelde Wouter
Staring was de motor op het
middenveld. Dat leidde tot de
terechte 0-1 door Yor Derksen. De
verdediging met Jelle Verheij,
Alexander Derksen, Ruben Eulink en
Jorn Peelen gaven niet of nauwelijks
kansen weg.
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Angerlo V. 2 – Neede 2 3-1
De selectie heeft een metamorfose
ondergaan. Er zijn maar liefst 8 spe-
lers vanuit de jeugd A-junioren door-
gestroomd naar de selectie. Ook is
de selectie (opnieuw) versterkt met
doelman Micha Arts.
Het 2de elftal is de competitie goed
gestart. De voorbereiding was qua
resultaten minder en in de beker
werd gelijkgespeeld tegen ESA en
verloren van FC Zutphen en DVV.
Daarbij moet wel worden vermeld,
dat de laatste 2 ploegen op een
hoger niveau spelen. Het waren nutti-
ge oefenwedstrijden.
Na de voorbereiding, die altijd i.v.m.
vakantieperiodes rommelig verloopt,
kon dan eindelijk op zondag 4 sep-
tember de competitie starten.
Thuis tegen het voor AV bekende
Neede, waarvan eind vorige seizoen
de beslissingwedstrijd om promotie /
degradatie nog verloren werd.
Het vernieuwde AV 2 bepaalde vanaf
het eerste fluitsignaal de wedstrijd.
De verdediging stond als een huis
met daarachter de goed coachende
Micha. Er werden niet of nauwelijks
kansen weggeven en door zorgvuldig
op te bouwen creëerden we zelf de
beste en de meeste doelkansen.
Al na 8 minuten stond de 1-0 op het
scorebord, Tristan Schel draaide
knap weg bij zijn directe tegenstander
en scoorde met zijn sterke linkerbeen
de eerste goal.
Tegenstander Neede had geen grip
op onze bewegelijke aanvallers en
middenvelders, met als resultaat 2-0,
Yor Derksen werd door Loek Haver
goed aangespeeld, Yor scoorde door
de bal hard in de verre hoek te spe-
len.
Net voor rust kon Neede onverwachts
iets terug doen,omdat de organisatie
heel even niet goed stond 2-1.
In de 2de helft nam AV de wedstrijd
weer in handen en de voor Terence
Ma ingevallen Mark Schlaghekke
bediende Youp van Uhm op maat
3-1.
De wedstrijd werd vervolgens zorgvul-
dig uitgespeeld en de eerste overwin-
ning was een feit.

SDOUC 2 - Angerlo V. 2 1-2
Na de goede start tegen Neede was
het deze zondag de beurt aan
SDOUC om aan de zegekar gebon-
den te worden.
Zonder Peter, maar met Marcel als
coach, begonnen we scherp en
misten we enkele goede kansen
Tot dan viel SDOUC alleen op door
hard spel, maar wij bleven voetballen
Dit resulteerde een kwartier voor rust
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De 0-2 had ervoor moeten zorgen
dat de wedstrijd gespeeld zou zijn,
maar het liep echter onverwachts
totaal anders.
In 10 minuten werd een zekere winst
door AV-2 weggegeven, 1-1 en 2-1.
Het betekende dat AV-2 de punten in
Drempt moest laten. Absoluut onno-
dig en zelfs de tegenstander had niet
meer op winst gerekend.
Naast de nederlaag was ook het uit-
vallen van Youp van Uum door een
blessure een flinke tegenvaller.
Voorlopig moet AV-2 naar beneden
kijken en zorgen dat het degradatie-
spook op afstand blijft.

Longa 3 – Angerlo V. 2 3-1
Uit naar Longa is altijd lastig en het
veel te kleine en verouderde kunst-
grasveld zorgt ervoor dat je pas na
30 minuten voetbal een beetje
gewend raakt aan de afmetingen en
het snelle veld.
Toch kwamen we verdiend op een
0-1 voorsprong, Loek stond door de
blessure van Youp in de spits en
scoorde heel fraai de openingstreffer.
Dezelfde Loek kon net voor rust
alleen zorgen voor de 0-2, maar
helaas faalde hij oog in oog met de
doelman van Longa. In de tweede
helft scoorde Longa onverwacht
tegen 1-1 en dat gaf de thuisploeg
vleugels en wij raakten verlamd.
Longa winst nog 2x te scoren en uit-
eindelijk was de 3-1 nederlaag een
teleurstellende, maar terechte uit-
slag.

Op zondag 23 oktober was er een
inhaal / beker programma gepland
door de KNVB. De weersomstandig-
heden hebben ervoor gezorgd het
speelschema volgens planning kon
worden afgewerkt. Dit betekende dat
de “kicks” in de tas konden blijven.
Er kon gewerkt worden aan de team-
sfeer (teambuilding).
Op zaterdag 22 oktober om 20.00
uur waren bijna alle spelers aanwezig
in den Uutkiek om samen onder het
genot van een biertje te genieten van
het door Tristan en Christiaan geor-
ganiseerde Chinees buffet.
Omstreeks 23.00 uur werd er koers
gezet naar Arnhem, waar bij de
entree van enkele uitgaansgelegen-
heden duidelijk werd, dat we te
maken hebben met een jeugdig elf-
tal. Regelmatig werden we al bij de
entree vriendelijk verzocht weer te
vertrekken. Geen toegang beneden
de 21 jaar zorgde ervoor, dat we niet
welkom waren in de betere kroegen.

Zo slalomde we over de Korenmarkt
om uiteindelijk met zijn allen een
geschikte tent binnen te stappen.
Het probleem, waar we op zondag-
morgen tijdens de competitiewedstrij-
den vaak mee te maken hebben, is
het scoren uit een klein kansje. De
leiding heeft geconstateerd, dat er
scherpe rakkers bij lopen en op
zaterdagavond was elke kans raak en
werd er flink gescoord. Sommige
spelers dachten direct aan een trans-
fer en wilden al overstappen naar
Duiven en SV. Klarendaal.
Verstandige zaakwaarnemers konden
de talentvolle spelers behoeden voor
een misstap.

Angerlo Vooruit 2 - Trias
De stand op de ranglijst gaf aan, dat
deze wedstrijd gepeeld werd door 2
ploegen, die momenteel onderin de
2de klasse verblijven.
Voor Angerlo-Vooruit enigszins
teleurstellend, omdat er eerdere wed-
strijden onnodig verloren waren
gegaan.
Tijdens de wedstrijdbespreking werd
erop gehamerd, dat er vandaag
gewonnen moest worden. Onze
kracht is de saamhorigheid, eenheid
en wilskracht. Er werd geconcen-
treerd aan de wedstrijd begonnen en
dat leverde direct grote kansen op.
Al na 6 minuten was het Mark
Schlaghekke, die uit een vrije trap
van ca. 25 meter de bal regelrecht
onderin de goal schoot (1-0).
Het werd zelfs voor rust nog 2-0,
want een perfecte voorzet van
Thomas Kooimans werd bij de 2de

paal met kracht door Koen Nederhoff
ingekopt. Angerlo-Vooruit zat op
rozen.
Maar zoals al vaker dit seizoen
gaven we de verdiende voorsprong
eenvoudig weg. Trias scoorde direct
na de pauze de 2-1 en ook de 2-2
kwam door persoonlijke fouten op
het scorebord. Gelukkig konden we
ons op tijd herstellen en de wedstrijd
weer in handen krijgen.
Uit een afgeslagen voorzet, die door
Mark Schlaghekke opnieuw werd
ingebracht, scoorde Yor Derksen de
3-2. Loek Haver stuurde kort voor tijd
Terence Latuputie goed weg en zijn
inzet kon door de doelman van Trias
niet worden gekeerd 4-2.
Door deze mooie uitslag passeerden
we op de ranglijst 3 ploegen en werd
een plaats in de middenmoot bereikt.

Loil 2 - Angerlo Vooruit 2
Zondagochtend 6 november stond
Loil uit op het programma. Een ploeg
waarvan we weten, dat ze veel duel-
kracht hebben.
Scherp beginnen was dus een ver-
eiste!. Helaas was dit niet te merken
na het eerste fluitsignaal. Een slechte
start van Angerlo, waarbij een gebrek
aan concentratie en inzet aan de
basis stonden van de 1-0 achter-
stand. Een lange bal, die tussen de
verdediging en de keeper viel, werd
goed opgepakt door Loil dat fel aan
de wedstrijd begon.
Enigszins wakker geschud bleef het
rommelig in de eerste helft met veel
fouten. Tristan Schel kwam zelfs voor
een lege goal, maar wist deze niet te

Angerlo Vooruit 2 benoemd speler van de maand

De maand september is om, tot op heden heeft het 2de elftal 4
wedstrijden gespeeld en 7 punten behaald.
De leiding is zeker niet ontevreden met dit resultaat.
Elke wedstrijd heeft de technische staf voor het getoonde spel de
spelers beoordeeld d.m.v. het geven van cijfers tussen 0 en 10 pun-
ten.
Speler van de maand september is Micha Arns geworden met een
gemiddelde van 7.54 punten. Wouter Staring (7.27) en Youp van
Uum (6.90) werden respectievelijk 2de en 3de.
In de kantine is de gehele maand oktober de ingelijste foto van
Micha terecht zichtbaar.

Nu ook de maand oktober tot het verleden behoord kan de balans
opnieuw worden opgemaakt.
In oktober heeft het 2de elftal 3 wedstrijden gespeeld, helaas met
een minder goed resultaat als in de vorige maand. Er zijn in de
maand oktober 3 punten behaald.
Ook nu heeft de technische staf de spelers beoordeeld.
De speler van de maand oktober is Ruben Eulink met een gemiddel-
de van 6.65 punten gevolgd door Wouter Staring met 6.33 en
Thomas Kooijmans met 6.28 punten.
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vullen met een vlammend schot.
Enige momenten later leek dan toch
de gelijkmaker gemaakt te worden
uit een penalty. Ook dit werd
Angerlo niet gegund, want de bal
van Alexander Derksen ging via de
binnenkant van de paal uit het doel.
Tijd voor de 2e helft, waarin Angerlo
een stuk beter uit de startblokken
kwam. De concentratie en inzet kwa-
men op het gewenste niveau en met
vlagen werd er redelijk gevoetbald.
Dit resulteerde in 2 goede doelpun-
ten van de man of the match Tristan
Schel. Na deze doelpunten leken de
mannen van AV 2 een overwinning
binnen te slepen.
De eindstand stond echter nog niet
op het scorebord, want de tegenstan-
der wist in de laatste minuten van de
wedstrijd nog de 2-2 binnen te schie-
ten.
Niet de beste wedstrijd van Angerlo
en dus snel door naar de volgende.

Angerlo V. 2 – OBW 2 1-1
Op zondag 13 november verzamel-
den we om 8.30 uur op ons sport-
park. Autobedrijf Garage Schel en
Autoschade Ap Jansen hebben
opnieuw laten zien, dat ze de voet-
balvereniging een warm hart toedra-
gen. Garage Schel heeft gezorgd
voor nieuwe reservetenues en voor
de presentatiepakken van de begelei-
ding. Autoschade Ap Jansen heeft
nieuwe trainingspakken en nieuwe
voetbaltassen gesponsord.
Namens alle betrokkenen van het
2de elftal willen we beide bedrijven
bedanken.

Nadat er diverse foto’s waren
gemaakt, konden we ons voorberei-
den op de wedstrijd tegen OBW uit
Zevenaar. Opnieuw een belangrijke
wedstrijd en veel ploegen in onze
klasse zijn aan elkaar gewaagd. De
onderlinge verschillen zijn klein met
als resultaat, dat veel ploegen een
gelijk aantal punten heeft behaald.

VAN HET 2E ELFTAL

Nieuwe kleding voor 2e elftal
Op een mistige zondagmorgen 13
november mocht het tweede elftal
uit handen van de firma Schel en
Autoschade Ap Jansen een prachtig
kledingpakket ontvangen bestaande
uit een trainingspak, grote voetbal-
tas, een nieuwe uittenue en kleding
voor de begeleiders.
Al vroeg in de morgen was Kees
Nederhoff aanwezig om namens het
bestuur de sponsoren te bedanken
en de spelers veel plezier met de
kleding toe te wensen.

Bij winst staan we in de top 3, bij
verlies staan we 3de van onderen.
Veel is er ons aan gelegen om de
wedstrijd met winst af te sluiten.

Met Gert-Jan Boone (terug van een
blessure) en Rutger Smorenberg, die
helaas wat minder speeltijd in het
eerste heeft kunnen afdwingen,
begonnen we met veel vertrouwen
aan deze wedstrijd. Vanaf het begin-
signaal waren we scherp en wonnen
veel persoonlijke duels. Het resul-
teerde in een scoringskans voor
Rutger, maar helaas was de controle
even wat minder en sprong de bal
ongelukkig van zijn voet. Een vol-
gende aanval over links met een
goede voorzet van Tristan werd door
Rutger net naast gekopt. De volgen-
de keer de ogen open Rutger en je
kopt de bal tussen de palen.
Toch was het OBW, dat nog voor
rust de 0-1 wist te scoren. Op het
middenveld lieten we onze directe
tegenstander doorlopen,zonder zelf
goed terug te verdedigen. Het zorg-
de direct voor veel onrust in de

ploeg en door elkaar verwijten te
maken werd er onnodig veel ver-
keerde energie gebruikt.
Gelukkig konden we in de rust
elkaar hierop aanspreken en we
waren ervan overtuigd, dat deze
wedstrijd niet zou worden verloren.
In de 2de helft werd er beter gevoet-
bald en was er meer controle.
Kansen werden er nauwelijks meer
weggegeven en zelf creëerden we
echte goede mogelijkheden. Uit een
fraaie voorzet van Thomas was het,
hoe kan het ook anders, Christiaan,
die de gelijkmaker binnenschoot.

Doordat er nog een onterechte goal
(buitenspel) door de warrige fluiten-
de scheidsrechter uit Gendt werd
afgekeurd, bleef de stand 1-1.
Beide ploegen schieten niet veel op
met deze remise.

Na afloop konden we samen met de
sponsoren nog even na babbelen in
de kantine en uitkijken naar de vol-
gende wedstrijd.
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Het tegendeel bleek, toen we de eer-
ste wedstrijd met 8-4 verloren van
DZC. Binnen 15 minuten stonden we
met 3-0 achter en was de gehele
centrale verdediging met “pijntjes”
gewisseld . Het moet wel gezegd
worden, dat DZC dit seizoen een stuk
sterker is dan vorig seizoen, maar het
verschil in instelling, scherpte en con-
centratie was duidelijk aanwezig.
De wedstrijden erna werden wel
gewonnen. Eenmaal met 7-1 van
Zelos. De wedstrijden erna met 1 of
2 doelpunten verschil. Het klassen-
verschil was echter wel duidelijk.

Toen moesten we uit naar Be Quick
Zutphen. Ook hier waren we de
betere ploeg, maar speelden we met
3-3 gelijk, omdat de tegenstander
gewoon veel feller in de duels was.
Deze lijn trokken we door tegen
AZSV (2-2) en Gazelle Nieuwland
(0-0). De wedstrijd tegen AZSV moe-
ten we maar snel vergeten. Van de
15 kansen gingen er maar 2 in.
Hans “Inzaghi” Kölzer verzuimde,
meerdere malen, met zijn collega
Marcel Strassing de wedstrijd te
beslissen in het voordeel van
Angerlo. Het gelijkspel tegen Gazelle

Nieuwland kunnen we wijten aan de
voorbereiding en de afmeldingen.
Met maar liefst 9 afmeldingen en
shirtjes die 5 minuten voor aanvang
van de wedstrijd kwamen, is het ons
niet gelukt deze wedstrijd winnend af
te sluiten.
Maar zoals vorig seizoen ook bleek,
is Zat 6 goed in inhaalraces. Met de
thuiswedstrijd tegen koploper DZC
nog op het programma is er nog van
alles mogelijk. Ook zijn we nog
actief in de beker. Na vorig seizoen
de bekerfinale verloren te hebben,
willen we het dit seizoen wel halen!
Cupfighters!
We houden jullie op de hoogte en in
de volgende uitgave zal er tevens
fotografisch bewijsmateriaal te zien
zijn!

VAN ZAT 6
Het seizoen 2010-2011 werd zeer verdienstelijk met een kampioen-
schap afgesloten. Vol goede moed gingen we het nieuwe seizoen in.
Waarschijnlijk met de gedachte: “Dit doen we wel weer eventjes”.

GROTE CLUBACTIE 2011
De Grote Clubactie is een ongelooflijk succes geworden! Een verdubbeling van het aantal loten ten
opzichte van vorig jaar. Dit dankzij de inzet van onze D/E/F-pupillen en hun leiders.
Zou de beloofde bal bij een verkoop van 15 of meer loten hierbij geholpen hebben? Wij denken het
wel. Met het geld kunnen we in het jubileumjaar leuke dingen doen voor onze jeugd. Nogmaals
bedankt allemaal.
Hieronder afgedrukt de trekkingslijst. Als u een prijs gewonnen heeft ontvangt u die prijs binnen 6 weken thuis en
een geldprijs wordt bijgeschreven op uw bankrekening.
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Veluwezoom 5 – AV 4 5-2
Waarom ze deze club Veluwezoom
hebben genoemd is mij een raadsel.
Hij had beter FC Tokkie kunnen
heten! Wat een volk zeg, bulldogs
die naast de zijlijn met elkaar aan het
kezen waren, vrouwtjes die na geflo-
ten werden en in het veld was het
ook al niet veel anders. Natrappen
van achteren, een doodschop op de
keeper, terwijl er geen bal in de buurt
was. Het ging allemaal nergens over.
Het Klavertje toonde de eerste helft
veel veerkracht door 2 keer vanuit
een achterstand terug te komen,
maar in de tweede helft ging het mis.
Na 3 goals binnen 10 minuten was
het verzet van het Klavertje gebroken
en keerden we met een raar gevoel
terug naar Angerlo. Er was ook spra-
ke van opluchting in het kamp, want
we konden allemaal de volgende
dag gewoon ongeschonden naar het
werk en daar zag het in de wedstrijd
niet naar uit !!

Angerlo 4 – Carvium 3 3-1
Een leuke tegenstander kwam op
bezoek in Angerlo gezien de 2 keer
3-3 uitslag van het vorige seizoen.
Twee teams, die toen flink aan elkaar
gewaagd waren, betraden nu de
Angerlo arena voor een leuke pot
voetbal. Klavertje 4 had al een wed-
strijd in de benen en voor Carvium
was dit de eerste. De eerste helft kon
Carvium het spel nog wel bijhouden,
maar in de tweede helft was het niet
meer te belopen voor hen en met flit-
send aanvalsspel werd een dik ver-
diende 3-1 overwinning geboekt.
Ook willen we langs deze weg nog
de complimenten aan de scheids-
rechter geven.

Bataven 9 – Angerlo 4 3-5
Op weg naar Pien (Gendt) ging het
al helemaal mis! Te laat vertrokken in
Angerlo, een dikke omleiding in
Huissen, dus kwamen we veel te laat
aan, terwijl we om 12.30 uur
moesten spelen. Maar op dat tijdstip

kwamen we pas het sportpark
oplopen.! Gelukkig kenden we het
team goed van ons kampioensjaar,
toen ze met hun sportieve plicht ons
kampioen maakten, al kostte dat wat
bier, maar dan heb je ook wat! Ze
deden niet moeilijk en na een korte
warming up werd er een enerverende
wedstrijd gestart. AV4 was opper-
machtig en speelde de bal 20 min
lang in een hoog tempo rond. De
tegenstander had in die 20 min 1
keer de bal gehad en ze stonden dan
ook gelijk met 1-0 voor. Daarna
werd het een hele open wedstrijd met
kansen over en weer. Maar waar
Angerlo geduldig op de kansjes
wachtte, ging het bij de Bataven alle-
maal niet snel en goed genoeg en
begonnen zij alle frustraties op de
scheids af te reageren. Angerlo profi-
teerde optimaal door 3 keer in korte
tijd te scoren en de tegenstander
raakte helemaal de kluts kwijt. De
scheids was de boosdoener en die
kon ook bijna niet anders dan de
wedstrijd staken. Na een kwartiertje
lekker gerookt en gekletst te hebben,
gingen we het weer proberen en dat
werd Angerlo bijna fataal! We dach-
ten niet meer het veld op te hoeven
en stonden in gedachte al bijna
onder de douche. De tegenstander
kwam sterk uit de onderbreking en
scoorde 2 keer na een flipperkast
act. Bij ons voor de goal viel bijna de
gelijkmaker, maar op miraculeuze
wijze ging de bal er niet in. En met
een echte Barcelona goal van tikki
takki gooide Klavertje 4 de wedstrijd
definitief op slot. De kantine in
Angerlo was gesloten, want wij waren
de enige ploeg, die zo laat moesten
spelen. Dus daarom moesten we in
Gendt maar wat blijven drinken.
Helemaal niet erg, want daar PIEN
(lees de jongens van het vierde)
weten wel hoe dit afloopt.

Angerlo 4 – VVO 5 3-5
Je hebt wel eens van die wedstrijden,
waarin je na 3 keer met de ogen
knipperen al met 2-0 achterstaat! Zo
goed als we tegen de Bataven
begonnen, zo slecht begonnen we
nu. Gelukkig pakten we de draad op
tijd op en werd het geen 3 en 4 -0,
maar voor de rust 2-2. Na de rust
was het Klavertje geconcentreerd op
zoek naar de voorsprong. De tegen-
stander zat er al aardig doorheen en
het kon nooit meer lang duren tot we
een doelpunt maakten. Die voor-
sprong leek ook te komen, toen een
overtreding in de 16 werd bestraft
met een pingel. De pingel werd
slecht ingeschoten en de tegenstan-
der leefde weer helemaal op. In de
eerst volgende aanval maakten zij
een goal. Dat het met de veerkracht
van het 4 de wel goed zit, bewezen
we nu weer door nog een keer terug
te komen tot 3-3. Omdat we niet
hoefden te verliezen van deze tegen-
stander, gingen we vol voor de winst.
Maar een veel te harde terugspeelbal
gooide roet in het eten door achter
onze eigen keeper te verdwijnen en
door een snelle counter werd het tot
overmaat van ramp zelfs nog 3-5!!
Kortom, een hele domme en onnodi-
ge nederlaag.

RKPSC 3 – Angerlo 4 2-2
We gingen goed gemutst op bezoek
bij de koploper, alwaar we niets te
verliezen hadden. In een bikkelhard
duel kwamen we goed en verdiend
op een 1-0 voorsprong, waarna het
onvriendelijk werd. Sommige spelers
van ons waren iets te snel voor de
tegenstander, waardoor ze vaak van
achteren neergehaald werden. Na de
zoveelste overtreding was de maat
vol en werd er even met de handjes
gewapperd. De scheids vond het
nodig om even af te koelen en we
konden weer even roken. Na 5 minu-
ten gingen we verder en na de thee
kwamen we op een 2-0. Dus niets
aan de hand en gewoon lekker uit-
spelen. Vervolgens een lange neus
trekken en naar Angerlo zou je zeg-
gen. Nou het ging iets anders, want
na een paar aardige kansen op 3-0
te hebben gemist, viel 10 minuten
voor tijd de goal aan de andere
kant, dus de voor ons verkeerde wel
te verstaan. De stand was 2-1 met
nog 10 minuten spelen. Voor de
tegenstander werd het pompen of
verzuipen en na 9min en 59 sec
kreeg de bonkige spits de bal voor
zijn linker chocoladen been en roeide
hem kiezelhard in de kruising. De 2-
2 een terechte uitslag, maar het voel-
de als verlies.

Seizoen 2011/2012 De dorpsloop
Bij de traditionele opening van het nieuwe voetbalseizoen was het
Klavertje 4 goed vertegenwoordigd, want meer dan de helft van alle
lopers kwamen uit de kweekvijver van Angerlo 4 en er waren ook een
aantal goede klasseringen.
Deze conditie test heeft iedereen dus goed doorstaan.
Met iedereen in een topconditie begonnen we aan de voetballende
voorbereiding van dit seizoen, met twee klinkende overwinningen op
het vijfde en het zesde was de eerste prijs een feit!! De Angerlose
wokkelkopcup werd met overmacht binnen gehaald. Tijd om echt te
feesten hadden we niet, want de competitie stond voor de deur.

KLAVERTJE 4



Aan de vrijwilligers van Angerlo Vooruit.

Datum : Vrijdag 23 december 2011

Betreft : Kerst - / eindejaarsborrel

Beste dames, heren,

Hoe gaan we dit jaar het nieuwe jaar in?

Heel positief als het aan “Angerlo Vooruit” ligt, bepakt en bezakt met iets leuks en lekkers.

Op Vrijdag 23 december aanstaande ligt dit goede voornemen voor u klaar, in de vorm van een

speciale attentie.
In de kantine van ons sportpark aan de Mariëndaalseweg om precies te zijn.

We nodigen u als structurele vrijwilliger die zich het afgelopen jaar ingezet heeft voor Angerlo Vooruit

dan ook van harte uit om die attentie in ontvangst te nemen en om onder het genot van hapjes en een

drankje(s) het afgelopen voetbaljaar na te beschouwen. Een jaar met veel kampioenen en een grote

kampioensfoto, een jaar met veel PR in de vorm van krantenberichten, foto’s op de middagpagina,

Twitter, een you-tube account met filmpjes, met aanvulling in de kantine met gezonde voeding etc.

Een jaar ook, waarin we wederom op uw zeer gewaardeerde steun mochten rekenen!

We verwelkomen u graag op Vrijdag 23 december 19.30 uur in onze voor de gelegenheid tot

kerstherberg omgebouwde kantine.

Tot 23 december aanstaande!

P.S : met structurele vrijwilligers bedoelen we onder andere leiders, trainers, scheidrechters en

commissieleden. Neem bij twijfel gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

De vrijwilligerscommissie
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OBW 7 – Angerlo 4 2-4
Op bezoek in Zevenaar bij OBW,
daar hebben we slechte herinnerin-
gen aan. Dus extra gemotiveerd
begonnen we ijzersterk aan de wed-
strijd en lieten de tegenstander alle
hoeken van het veld zien, wat resul-
teerde in een 3-0 voorsprong al voor
de rust. Niets aan de hand zou je
zeggen, maar Klavertje 4 wilde in de
tweede helft toch nog een beetje
spanning, anders was het zo’n saaie
Zondag. We lieten de tegenstander
gewoon terug komen tot 2-3 en met
nog 10 minuten te spelen kregen ze
zelfs nog een pingel. Gelukkig
bedacht Cees op tijd, dat het toen
genoeg was geweest met dollen en
plukte de bal uit de hoek en bij de
rebound ging hij weer goed in de
weg liggen. Bij de eerstvolgende
aanval scoorden wij 2-4 en was de
wedstrijd definitief gespeeld.

Angerlo 4 – Concordia 7 4-1
In Angerlo werd een vrij eenvoudige
overwinning geboekt op de gasten uit
Wehl! Geen rare fratsen en geen
dollen gewoon een zakelijke en
goede overwinning. Het enige smetje
op de wedstrijd was de late tegengo-
al, waardoor we weer niet de 0 had-
den gehouden, wat onze aanvoerder
wel een keer verdiende, omdat hij al
weken prima stond te keepen.

RKHVV 11 – Angerlo 4 5–1
Lekker vroeg voetballen in Huissen,
wie wil dat nou niet om 9.30 uur
beginnen. Heerlijk de dauw nog op
het veld en dan lekker ballen. De
wedstrijd begon nog wel aardig met
een aantal kansen en een goal voor
ons, maar na de thee ging het hele-
maal mis. Wat we in de eerste helft
nog een beetje konden verbloemen
door te scoren en nog twee kansen

te creëren, konden we in de tweede
helft niets meer verbergen! We liepen
de hele tweede helft achter de tegen-
stander aan als een stelletje pupillen
en konden de Huissenaren niet stop-
pen. Tot overmaat van ramp scoor-
den ze vlot in de tweede helft, waar-
na ze uitliepen naar een 5-1 overwin-
ning, waar helemaal niets op af te
dingen viel. Met de staart tussen de
benen gingen we terug naar Angerlo.
De balans is tot nu toe nog positief
met vier overwinningen, een gelijk-
spel en drie nederlagen en we zullen
er alles aan doen om het zo te hou-
den. Na de winterstop hoort u onge-
twijfeld meer van ons.

Het Klavertje 4

VERVOLG KLAVERTJE 4

VAN HET 5e ELFTAL

De eerste wedstrijd uit tegen
Warnsveld was daar een prima voor-
beeld van. Op kunstgras en vroeg
beginnen, we verloren dus met 5-2

De tweede tegen Keijenborgse Boys
ging al iets beter. 2-2, maar weer te
weinig kansen benut.

De derde wedstrijd tegen HC ’03 uit
was er zo één, die we zo graag wil-
den winnen, dat we in onze ijver ver-
geten dat de bal tussen de palen en
in het net moet in plaats van in het
maïsveld. Weer verloren met 3-2.
Onnodig!!!!

De vierde uit tegen Erica is een pot
tegen een tegenstander, die je eigen-
lijk niet kunt verliezen, maar door
een paar slimme wissels van de lei-
der/coach is dit toch nog gelukt. (op
het nippertje) 3-2

De vijfde wedstrijd tegen Brummen
was een pot zonder de coach, omdat
die naar de wijnfeesten was. Dus kon
iedereen doen en laten, waar hij zin
in had. Toen bleek dus, dat voetbal-
len en doelpunten maken, zonder
opdrachten en of taken, zoals elkaar
voor de voeten lopen, of de bal
afpakken en aan de tegenstander
geven, ons het beste afging. Dat dit
voor ons een zeer heilzame tactiek is,
bleek wel uit de uitslag, gewonnen
met 11-2 (?). Ja, inderdaad elf-twee

Arendsoog
Dat spelers van het 5e elftal in de zomervakantie gewoon door trainen
is alom bekend. Minder bekend is misschien, dat iedereen er een eigen
schema op na houdt. De één met pasta, een ander met braadworst of
patat, alles erop gericht om genoeg calorieën binnen te krijgen na een
zware en vermoeiende training aan het strand of in de bergen.
Een en ander heeft tot gevolg dat de eerste wedstrijden van het sei-
zoen altijd zeer moeizaam verlopen. Met als gevolg veel punten ver-
lies, door net niet en net wel raak te schieten op doel. (niet voor ons,
wel voor de tegenstander)

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

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

Telefoon: 0313 476698 of
E-mail: ledenadministratie@angerlovooruit.nl
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Op zondag 6 november jl. hebben de
jongens van het 6e elftal hun nieuwe kle-
ding gepresenteerd. Leo Engelsman,
bestuurslid voetbalzaken senioren, mocht
het eerste shirt aan Rick Schierboom over-
handigen. De afgelopen weken heeft Rick met
Jetze Wynia het voortouw genomen om nieu-
we sponsoren te zoeken. En dat is gelukt. Maar
liefst drie sponsoren hebben besloten om dit 6e
elftal in de nieuwe kleding te steken. De sponso-
ren zijn Yvonne Schierboom van de Primera in
Doesburg en Peter Arns van klussenbedrijf Peter
Arns services in Zevenaar. Daarnaast heeft ook
Dick Wynia als betrokken ouder een deel van de
kosten betaald. Bestuurslid Leo Engelsman bedankte
de sponsoren van harte met een boeket bloemen.

Nieuwe kledingsponsoren

Vrijwilligers gezocht
Wij zoeken vrijwilligers voor een heel belangrijke taak nl de zaterdag en zondag-
dienst. U kent deze mensen wel, ze werken vanuit het jeudhonk en zorgen dat alles

goed verloopt. Zij zijn echt de Spin in het web.
Helaas hebben we om verschillende redenen van enkele mensen afscheid genomen en
er zijn dus 4 vacatures. Voor de huidige mensen is het haast niet meer te doen.

DAAROM, HELP ONS ALSJEBLIEFT.
Lijkt het je iets, loop een keer mee en kijk of je het leuk vind.

ALLE INZET IS NODIG OM TE ZORGEN DAT IEDEREEN KAN BLIJVEN VOETBALLEN!



DE KILBGURET (31) BENNIE HENDRIKS
meespeelde. Zijn kreet was
altijd: “Tempotempo“, hetgeen
hem de bijnaam Tempo oplever-
de. Voetballen kon hij echter
voor geen meter en hij had zelf
het tempo van een slak! In zijn
verdere carrière is hij bij
Babberich gaan spelen en was
daar de goalgetter, maar wel in
eigen doel!!
Bennie weet nog goed dat hij,
samen met Geert Smeltink en
Theo Donkers in Arnhem de eer-
ste AV shirts gingen kopen. De
schaarste was in die tijd groot en
de keuze mogelijkheden klein.
Daarom werd er gekozen voor de
enige aanwezige blauwwitte
shirts!! Bennie heeft dat shirt
nog steeds en is er zeer aan
gehecht. Een andere bijkomstig-
heid was dat er maar voor 11
shirts geld was en bij een wissel,
gedurende de wedstrijd, kreeg
de wisselspeler het bezwete
hemd van de uitvaller om zijn
schouders. Dat waren nog eens
tijden!!
Bennie heeft vanaf zijn 18e tot
zijn 30e in het eerste en tweede
gespeeld. Medespelers waren in
die tijd o.a. de 4 gebroeders
Lamers, Theet en Wim Kuster,
Det Jansen, Wim jansen en
Geert Smeltink. In de beginjaren
werd tegen ploegen als
Bingerden en Loil gespeeld.
De eerste trainer was meester
van Swieten als Schiedammer in
Angerlo werkend aan de lagere
school.
Ook stond in die jaren de
Doesburger Gerrit Boerboom die
boerenknecht was bij Kets regel-
matig langs de lijn om
aanwijzingen te geven en
volgens Bennie had hij er
wel kijk op.

Hoogtepunten?
Hoogtepunt was in die tijd
het behaalde kampioenschap
tegen ’t Loo, al lag Bennie
tijdens de kampioenswedstrijd
wel met een hersenschudding
in bed.

Dieptepunten?
Dieptepunten
waren er
ook enkele.
Allereerst
tijdens de
allereerste
echte

competitiewedstrijd tegen
Oosselt uit Doetinchem, die ein-
digde in een 11-0 nederlaag!!
Tijdens die wedstrijd kreeg hij al
na 5 minuten een dusdanige trap
tegen zijn been, dat het enorm
bloedde. De littekens zijn tot op
de dag van vandaag nog op het
been te zien. Toen Bennie het
veld wilde verlaten, werd hij door
de toenmalige leiders Balduk en
Baring weer het veld ingestuurd.
Na de wedstrijd waren de sokken
bijna niet van zijn been af te
krijgen, doordat ze door het
bloed aan zijn been kleefden!!
Een ander voorval gebeurde tij-
dens de uitwedstrijd tegen H&K
uit Hummelo. Bennie had in die
tijd de gewoonte om de voetbal-
kleren al thuis aan te trekken.
Toen hij samen met zijn sport-
vriend Anton Wissink op de fiets
in Hummelo aankwam en in de
oude tramwagon de schoenen
aangetrokken had, was hij dus
snel klaar. De scheids stond al op
het veld en riep de aanvoerder
van Angerlo het veld op voor de
toss. Anton, de echter aanvoer-
der, was nog niet omgekleed en
daarom nam Bennie de taak
over. In die tijd had de aanvoer-
der nog geen band om de arm
en bleef de scheids in de ver-
onderstelling dat Bennie de echte
aanvoerder was. Toen Det
Jansen het tijdens de wedstrijd
met de scheids aan de stok
kreeg, moest Bennie dus tegen
wil en dank
optreden,

Even voorstellen:
Bennie Hendriks, 82 jaar oud en
pionier van Angerlo Vooruit! Hij
stond aan de wieg van onze ver-
eniging en heeft als mede initia-
tiefnemer een belangrijke rol
gespeeld bij het ontstaan van
onze club!!
Getrouwd met zijn Annie
Besseling uit Hummelo en vader
van dochter Hanneke en zoon
Fred, alias Red Fred.
Het voetbalgebeuren startte net
na de Tweede Wereldoorlog als
een vriendengroep, die graag
voetbalde. De eerste lederen bal
had zelfs geen binnenbal. De
oplossing werd gevonden door
twee binnenbanden van een fiets
op te pompen en erin te prop-
pen. De bal was toen niet echt
rond, maar het ging beter dan
zonder binnenbal!!
Eerst werd er gevoetbald in de
wei van Wissink aan de
Kruisstraat van de latere voorzit-
ter Hendrik Wissink en later in
een wei van Remmelink aan de
Didamseweg. Dit was al een
heus voetbalveld met vaste doe-
len.
Daarna werd een veld bij de
familie Derksen in gebruik geno-
men gelegen op korte afstand
van Wielbergen. Wel moest er
voor de wedstrijd stront geruimd
worden van de koeien, alvorens
de wedstrijd gespeeld kon wor-
den. De kruiwagen werd voor
het gemak vlak langs de corner-
vlag omgekieperd, wat later een
leuk vervolg had. In het Klooster
was namelijk in die tijd ook een
ploegje voetballers actief met
spelers als Doris ter Laak, Theo
Smeltink, Theo Donkers en
Kootje Teunissen en er werd
onderling wel eens wedstrijd
gespeeld. Tijdens een van die
ontmoetingen gaf Bennie Kootje
Teunissen een flinke schouder-
duw en u raadt het al. Kootje
kwam midden in die bult terecht
en heeft dat jaren lang moeten
horen tijdens diverse feesten.
“Het ruikt hier naar stront!” werd
er dan geroepen, hetgeen tot de
nodige hilariteit leidde.
Gelukkig kon men zich wassen
bij ter Laak en dat zal Kootje
zeker gedaan hebben.
Ook was er in die tijd een boe-
renknecht uit Didam Donkers
genaamd, die bij Eimert Polman
werkte en een tweetal jaren
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hetgeen voor hem de eerste en
tegelijk de laatste keer was. Ook
in die tijd was er wel eens tijd
voor een derde helft en zelfs bij
een nederlaag gingen ze naar
café Naaldenberg (het huidige
café Den Uutkiek) een biertje
pakken.
Ook Kwam Bennie tijdens een
zondagnacht ‘s nachts om 5 uur
binnen na een avondje stappen.
Hij was in de veronderstelling,
dat hij zondagsmiddag met het
tweede moest spelen. De leider
van het eerste hem echter ‘s
avonds een briefje door de brie-
venbus geschoven met de mede-
deling dat hij ‘s morgens om 11
uur in Beek moest spelen. En
ook in die tijd was dat funest.
Theet Kuster snauwde Bennie tij-
dens de wedstrijd toe dat hij
speelde als een dweil en dat het
nergens op leek. Op zijn advies
nam Bennie tijdens de rust een
cognacje en dat hielp hem van
de wal in de sloot. Als toetje
mocht hij bij thuiskomst meteen
de koeien melken. Een zondag
om nooit te vergeten dus.

Ook waren er in die tijd al voet-
balvrouwen, die het spel beïn-
vloedden.
Anton Wissink had in die tijd ver-
kering met Gerry Remmelink de
dochter van de postbode. Als zij
met haar vriendin tijdens de
wedstrijd bij Anton achter de
goal stonden, kon je het wel
schudden en vlogen de doelpun-
ten AV om de oren. Theet Kuster
kon daar zo boos om worden,
dat hij in staat was om het veld
uit te lopen.

Volg je Angerlo Vooruit nog?
Bennie volgt de prestaties van
Angerlo in de krant en in de
Voetangel. Hij is al vele jaren
niet meer ‘s zondags op het veld
geweest. Nu zijn kleinzonen
Koen en Bob van dochter
Hanneke en haar echtgenoot
Kees en ook Dion van zoon Fred
actief en goed spelen in de
jeugdelftallen is hij toch van plan
weer een keer langs de lijn te
verschijnen.

Nog wat vergeten?
Bennie is benieuwd wie zijn oude
voetbalschoenen in zijn bezit
heeft.
Tijdens het feest van het 40-jarig
bestaan heeft Piet Roelofs
Bennies eerste schoenen meege-
nomen om er een gouden en zil-
veren schoen van te maken en
die uit te reiken.
Bennie heeft ze nooit meer
teruggezien.
Heeft iemand ze in zijn bezit,
neem dan even contact met
Bennie op!

Bennie, bedankt voor het inter-
view en nog vele gezonde jaren
toegewenst.

Hans Riewald

Elftalfoto Het Broek ± 1949-1951,
waarschijnlijk de voorloper van
Angerlo Vooruit. Bennie staat op de
foto bovenste rij 2e van links.
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Tijdens de voorbereiding speelden we
een oefenwedstrijd tegen Sc.
Groessen. Deze wedstrijd werd met
2-2 gelijk gespeeld. Daarna volgde
de bekerwedstrijd uit tegen RKPSC.
We boekten hier na een goede wed-
strijd een 2-4 overwinning. De twee-
de bekerwedstrijd tegen Babberich
ging het duidelijk minder met de
blauw-witte brigade. Na een voortva-
rende start namen we verdiend een
2-0 voorsprong. Drie dagen kermis
vieren eiste echter zijn tol. Na een
uur waren de benen vol en alle 24
drinkflessen leeg….(??) Babberich
liep uit naar een 2-4 overwinning.
Een terechte nederlaag waardoor we
weer met de beide beentjes op de
Angerlose klei werden gezet.

10 september 2011
Viod A2 - Angerlo V. A1 3-3
Vandaag de eerste wedstrijd om het
“echie”. Tijdens de trainingen, voor-
afgaand aan de eerste competitie-
wedstrijd, werd er messcherp
getraind. Het was duidelijk dat de
spelers zich bewust waren van het
feit, dat de trainer te maken heeft
met een luxeprobleem. Hij kan
namelijk kiezen uit 17 afgetrainde en
bloedfanatieke spelers, die allemaal
het gras willen opvreten. De span-
ning was dan ook voelbaar, toen de
opstelling bekend werd gemaakt.
Ingehouden blijdschap bij de basis-
spelers, nauwelijks in te houden
woede bij de wisselspelers. Dat is wat
een trainer graag ziet! Na een laatste
peptalk werden we door de scheids-
rechter opgehaald, waarna de lange
gang volgde door de catacomben
van het prachtige complex op
Dichteren. Het tikken van schroefnop-
pen op een betonnen vloer blijft een
fascinerend geluid en brengt altijd
iets extra’s los bij de echte voetbal-
liefhebber. De eerste helft was een-
richtingsverkeer richting het doel van
Viod. Onze spitsen hadden het vizier
nog niet goed afgesteld, waardoor
het tot de rust 0-0 bleef. Aan het
spelbeeld veranderde niets, aan de
stand echter wel. Viod wist met twee

vlijmscherpe counters onze achter-
hoede open te splijten, waardoor we
geheel tegen de verhouding in tegen
een 2-0 achterstand aankeken.
Jorden zorgde met een afstandschot
voor de aansluitingstreffer, maar voor
we er erg in hadden lag de derde bij
ons in het netje. Een alles of niets
offensief was het enige dat restte.
Bob zorgde er met twee treffers voor
dat we toch nog een puntje mee
naar huis konden nemen.

17 september 2011
Angerlo Vooruit A1 –

Gazelle N./Erica A1 6-1
We waren het er in de nabespreking
van de wedstrijd tegen Viod allemaal
over eens, dat we daar twee punten
hadden laten liggen. De groep was
dan ook belust op sportieve revanche
tegen Gazelle Nieuwland/Erica 76
A1. Onze tegenstander had de eerste
wedstrijd met 1-0 verloren van hun
buurman Dierense Boys. We konden
dus een opponent verwachten, die
iets had goed te maken. De opstel-
ling was op vier plaatsen gewijzigd
vergeleken met voorgaande wed-
strijd. Onze twee buitenspelers
Robbin en Friso maakten hun basis-

plaats waar, door gevaarlijk door te
komen over de vleugels. Hierdoor
kon Bob in de punt van de aanval
veelvuldig in stelling worden
gebracht. Na de 1-0 van Enno kwa-
men de volgende drie treffers dan
ook van zijn met dynamiet geladen
voeten. Hun keeper liet na de wed-
strijd in de pers weten, dat hij op
momenten doodsangsten had uitge-
staan!! Onze keeper Machiel ont-
snapte aan rood, nadat hij een door-
gebroken speler had neergelegd. De
goed leidende man in het zwart hield
het bij geel. Onze tegenstander
maakte er nog eentje, waarna Friso
de eindstand op 6-1 bepaalde. Een
terechte overwinning die nog veel
hoger had kunnen uitvallen, als we
wat zorgvuldiger met de kansen
waren omgesprongen.

24 september 2011
Dierense B. A1 – Angerlo V. A1

2-4
Voor de tweede opeenvolgende week
een tegenstander uit het Dierense.
Na een wedstrijd waarin een ruime
zege is geboekt, is het altijd afwach-
ten hoe een ploeg hierop reageert.
Worden de spelers wat euforisch en
dus gemakzuchtig? Of kunnen ze de
knop omzetten en zich focussen op
de volgende tegenstander. Machiel
kon er niet bij zijn en werd vervangen
door Jurgen uit de B1. Erik had nog
last van zijn hamstring en was dus
ook niet inzetbaar. Uiteraard was hij
wel aanwezig bij de wedstrijd.
Sommige spelers zijn zelfs belangrijk
ook al spelen ze geen minuut.

A1 goed begonnen
Na een lang zomerreces begonnen we 2 augustus onder een stra-
lende zon aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Uiteraard
hadden de spelers de zomervakantie gebruikt om te genieten van
zon, zee, strand (en vrouwen). Hier en daar waren dan ook wat
overtollige kilootjes zichtbaar onder de strakke voetbaltenues. Eens
te meer een reden om er ,in wielertermen, maar eens “een flinke
snok” aan te geven de komende weken.
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Voor de wedstrijd hebben we het
gehad over het scoringsmoyenne van
onze spits Bob. Drie doelpunten in
een wedstrijd is een score waar je
mee thuis kunt komen. Er waren ech-
ter wel veel kansen voor nodig om
dit resultaat te behalen. Met andere
woorden: het moyenne moet
omhoog! Bob pakte de boodschap
snel en goed op. Voor de rust lagen
er al drie, allen afkomstig van zijn
voeten, in het doel van de boys.
Dierense boys scoorde er echter ook
twee, waardoor we met een benauw-
de 2-3 voorsprong richting de thee
gingen. Robbin maakte kort na rust
aan alle Dierense illusies een einde
door, na een mooie solo door de
Dierense defensie, de 2-4 binnen te
tikken. Het laatste half uur kwamen
we niet meer in de problemen
waardoor we de volle buit mee naar
Angerlo konden nemen.

1 oktober 2011
HC ’03 A1 – Angerlo V/ A1 3-9
Een uitwedstrijd tegen de koploper
brengt altijd een bijzondere spanning
met zich mee. Helemaal als het
tegen het nabijgelegen “Drempt” is.
De thermometer wees rond de klok
van half drie 26 graden aan, voor de
eerste dag van oktober extreem hoge
waarden. Jeroen had de drinkflessen
weer keurig klaar gezet, dus aan
vocht geen gebrek. We hadden afge-
sproken om er direct vanaf het begin
“op te kletsen”. HC 03 mocht dan
wel bovenaan staan, het was aan
ons dat ze daar niet lang van zouden
kunnen genieten. En zo gebeurde het
ook. Binnen 5 minuten stonden we al
met 0-2 voor. Joost stond op zijn
geliefde linksbuitenpositie gepost-
eerd, waar hij zich heerlijk kon uitle-
ven. De rechtsback van HC 03 had
het nakijken en is diezelfde nacht nog
regelmatig zwetend wakker gewor-
den, roepend om zijn moeder en
daarbij hallucinerend: “NUMMER
17, NUMMER 17”!!, het rugnummer
van Joost. Uiteindelijk liepen we uit
naar een 3-9 eindstand en namen
hierdoor de koppositie over van HC
03. De uitslag doet vermoeden, dat
het allemaal naar wens verloopt.
Echter, er zitten nogal wat schoon-
heidsfoutjes in ons spel opgesloten,
waardoor we op kinderlijk eenvoudi-
ge wijze doelpunten tegen krijgen.
Hier moeten we aan gaan werken,
voordat deze slordigheden ons onno-
dig puntverlies gaat kosten.

8 oktober 2011
Angerlo A1 – Sc. Doesburg A1

6-3
In het voetbal kennen we een aantal
klassiekers. De meest bekende is
Ajax-Feyenoord, maar er zijn meer-
dere wedstrijden die in dit rijtje thuis
horen zoals Celtic - Galsgow
Rangers, Real Madrid - Barcelona
en natuurlijk de Gelderse titanenstrijd
tussen NEC en Vitesse. Een derby,
die we daar moeiteloos aan toe kun-
nen voegen, is Angerlo - Doesburg,
omdat dit altijd beladen wedstrijden
zijn. Wat de wedstrijd van vandaag
echter zo bijzonder maakt, is dat het
een duel is tussen de twee bovenste
ploegen van de ranglijst. Waar
Angerlo in het verleden nog wel eens
met veel ontzag tegen het vaak
hoger spelende Doesburg opkeek, is
de situatie nu omgekeerd. Het eerste
elftal van Angerlo heeft Sportclub
Doesburg inmiddels rechts ingehaald
en ook de jeugdafdeling van Angerlo
heeft een grotere groei doorgemaakt
dan de buren uit Doesburg. Dit is
natuurlijk geen garantie voor een
goed resultaat.
Doesburg begon fel en agressief aan
de wedstrijd. We hadden duidelijk
moeite met hun duelkracht of zat er
toch wat spanning op de benen? Het
resulteerde niet in uitgespeelde kan-
sen voor de gasten waardoor de 0-1
toch enigszins uit de lucht kwam val-
len. Jorden maakte al snel gelijk
door een vrije trap van 40 meter
onhoudbaar onder in de hoek te
schieten. De 2-1 door Bob volgde al
snel, maar hierna vergaten we door
te drukken. Door slordig uitverdedi-
gen moesten we in het eigen straf-
schopgebied aan de noodrem trek-
ken, pingel en dus 2-2. Joost maakte
net voor rust met een kopbal à la wij-
len Bep Bakhuis, al zal deze naam
hem waarschijnlijk niks zeggen, uit
een corner 3-2. Toen we kort na rust
op 4-2 kwamen, leek de wedstrijd
gespeeld. Doesburg gaf zich echter
niet gewonnen en gaf nog eens flink
gas. Dit resulteerde in de
“anschlusstreffer”, waarna we flink
onder druk kwamen te staan. Het
was op de bank ouderwets “met de
billen tegen elkaar”.

Na de 5-3 en 6-3 van Robbin was
de buit binnen en konden we de
overwinning gaan vieren!

15 oktober 2011
Steenderen A1 – Angerlo V. A1

0-9
Na vijf wedstrijden ziet de stand er
gunstig uit voor ons. We staan aan
kop met 13 punten, 28 doelpunten
voor, maar ook 12 tegen. Vooral dit
laatste getal is behoorlijk aan de
hoge kant. Dit betekent dat we per
wedstrijd meer dan 2 doelpunten krij-
gen. Voor een ongeslagen koploper
is dit te veel. Oorzaak? Tja, dat zijn
er een paar. De eerste is dat we
nogal eens onzuiver zijn in de pas-
sing. We geven hem, ook op eigen
helft, te vaak aan een speler, die een
ander shirt aan heeft. Deze zegt dan
vriendelijk dank je wel en legt hem
bij ons in het netje. Daarnaast duurt
het te lang, voordat we na balverlies
overgaan tot verdedigen. We staan
dan nog een beetje na te balen van
een verkeerde pass, terwijl de tegen-
stander vrolijk door voetbalt.
Tegen de nummer laatst Steenderen
“eisten” we dus de nul. We speelden
met vier spitsen om de tegenstander
direct onder druk te zetten. Kris 2x en
Jorden scoorden met het koppie uit
een corner. Wiwik maakte uit een
mooie aanval net voor rust de 0-4.
Het was al snel duidelijk dat we een
paar maatjes te groot waren en dat
dubbele cijfers wellicht tot de moge-
lijkheden zou behoren. We kwamen
een eind maar bij 0-9 bleef de teller
steken. Maar... de 0 stond op het
bord dus het doel was behaald.

Na 6 wedstrijden staan we bovenaan met 16 punten. Doesburg
volgt met 13 uit 6. Het begin is dus goed, maar de weg is nog lang
en door de goede resultaten liggen gemakzucht en onderschatting
op de loer. We zullen dus hard moeten blijven trainen en ons eigen
spel moeten blijven spelen om deze lijn voort te zetten. Dan zien
we vanzelf hoe ver we komen.
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Zaterdag 5 november werden de kinderen uit de E1 door Fabian Gielink verrast met
nieuwe trainingspakken. Het zijn heerlijk warme pakken bestaande uit een kobaltblau-
we jas en een stoere zwarte broek met witte strepen.
Samen met Remco Verheij is Fabian dit jaar een 2e kantoor gestart in Doesburg, Gielink
& Verheij Hypotheken, Pensioenen,Verzekeringen en Makelaardij.

Angerlo Vooruit E1 NNiieeuuwwee  tt rraaiinniinnggssppaakkkkeenn
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De eerste wedstrijd was uit tegen
Erica “76 F5. ’s Morgens was het al
weer vroeg dag want om 7:50 uur
vertrokken we naar Dieren. Na een
besloten warming up op veld 4 werd
de wedstrijd gespeeld op veld 2. Dit
wierp al direct zijn vruchten af,
binnen een kwartier stond het 5-0.
Erica was duidelijk een maatje te
klein. In de tweede helft gingen we
gewoon door om aan ons doelsaldo
te werken. Het mooiste doelpunt
werd echter gemaakt door Erica.
Onze keeper werd verschalkt met een
onhoudbare lob. Al met al een leuke
start van het seizoen. Eindstand
Erica ’76 F5 - Angerlo Vooruit
F2  1–16 De grote uitblinker was
Enrique met 6 doelpunten. De ande-
re goals werden gemaakt door Mex
(4), Sam (2), Jordy, Daimen, Luuk en
Owen.

De tweede bekerwedstrijd was er
eentje tegen de Sprinkhanen F2.
Wederom werd er een geheime war-
ming-up afgewerkt. Het was al snel
duidelijk dat de tegenstander meer
tegenstand bood dan de  week er
voor. De eerste helft werden er
genoeg kansen gecreëerd maar
helaas gingen ze er niet allemaal in.
In de rust viel het één van de leiders
op dat Sammy ondanks het maken
van een mooi doelpunt op zijn gym-
pen aan het voetballen was (voetbal-
schoenen vergeten). Aan het eind
van de tweede helft hield Enrique het
voor gezien. Hij vond dat zijn inbreng
meer dan genoeg was geweest.
Eindstand 0-4 Doelpunten: Owen 2x,
Jordy en Sammy.

De derde en tevens laatste beker
wedstrijd werd gespeeld thuis tegen
EDS F1. Van te voren waren we er
al zeker van dat dit toch wel een ster-
ke tegenstander zou zijn en niets
bleek minder waar. Wij waren de
eerste helft nog zoekende hoe we
deze sterke tegenstander moesten
bespelen. Sommige spelers waren
nog een beetje dromerig terwijl
anderen van ons team er wel om
konden lachen. Ruststand 0-3. De
tweede helft was beduidend beter.
We speelden feller, fanatieker en met
meer beleving. Dit resulteerde helaas

maar tot 1 doelpunt (eigen doelpunt
uit een corner). Eindstand 1-3.  Bij
deze zijn we helaas uitgeschakeld
voor de beker.
We konden ons nu volledig richten
op de competitie. En wat is er dan
mooier om te beginnen met een
derby.

Zaterdag 10 september 08:30
Angerlo F2 - Doesburg F2
De toeschouwers voor deze wedstrijd
waren met velen gekomen. We
begonnen rustig maar al snel bleek
dat we iets meer kwaliteit hadden
dan Doesburg. Mede door goed kee-
perswerk van de keeper van
Doesburg was het met de rust 2-0.
Opvallend was het fantastische doel-
punt van Kjell. Met een doelgerichte
schuiver wist hij het net te vinden.
Ook Owen deed van zich
spreken,door de belofte om 2x te
scoren aan zijn vader waar maakte.
De tweede helft  werd er nog 3 x
doel getroffen. Doelpunten: Owen
2x, Jordy, Kjell en Sammy

Zaterdag 17-09-2011
DZC’68 F10 - Angerlo V. F2 
In alle vroegte 07:30 vertrokken we
richting Doetichem. Helaas waren
Owen en Jordy om verschillende
redenen niet aanwezig. Ondanks
alles gingen we vol zelfvertrouwen
het veld in. Dit zelfvertrouwen liep al
snel een deuk op toen DZC binnen 3
minuten 1-0 maakte. Gelukkig kon-
den we voor de rust de gelijk maken
door Sam. Na een donderspeech van
de trainer werd de tweede helft zeer
scherp begonnen. Nu waren wij de
ploeg die binnen 3 minuten het doel
troffen. Enrique scoorde weer 2x na
enkele weken geen doel te hebben
getroffen. Eindstand 1-7. Wat ook
nog op viel was het ijzersterke kee-
pen van Rick die bijna alle penalty’s
op onnavolgbare wijze tegen hield.
Doelpunten: Sammy 2x,  Enrique 2x,
Daimen, Mex en Kjell.

Zaterdag 24-09 moest er weer
gevoetbald worden, dit keer thuis
tegen Rheden F4. We traden weer
aan met een voltallige selectie. Owen
en Jordy waren terug van weg
geweest. Helaas was de scheidrech-

ter niet op komen dagen. Dit keer
was Stefan de gelukkige om te flui-
ten. Al snel bleek dat wij toch iets
sterker waren dan Rheden dit resul-
teerde echter niet in een doelpunt.
Rheden was de ploeg die uit de eer-
ste de beste aanval de 0-1 maakte.
Sommige spelers waren nog een
beetje met hun gedachten in bed.
Vlak voor rust belande een corner
van Angerlo via de tegenstander in
het doel rust 1-1.Na rust kwamen we
sterk uit de kleedkamer. Dit resulteer-
de al snel in een 2-1 voorsprong.
Ondanks dat Rheden nog gelijk
maakte door het benutten van een
strafschop en de scheids die enkele
momenten vergat om te fluiten werd
de wedstrijd gewonnen met 5-2.
Doelpunten: Enrique, Sammy, Sergio,
Owen en Mex.

Zaterdag 1 oktober was AZC F4 de
volgende tegenstander. Deze ploeg
had nog geen enkel punt behaald
dus zou op papier geen probleem
moeten zijn. We begonnen de wed-
strijd rustig, even wennen aan het
kunstgras. 1 maal gewend begonnen
we goed te voetballen dit resulteerde
al snel in een 4-0 voorsprong bij
rust. Na de rust werd er goed samen
gespeeld. Uitblinker van deze wed-
strijd was Mex, die 3 keer scoorde.
Eindstand AZC - Angerlo V. 1-9.
Doelpunten: Mex 3x, Enrique 2x,
Daimen, Owen, Jordy en Sammy.

Zaterdag 8 oktober thuis tegen
Vorden F4 zou een makkie moeten
zijn gezien de stand. Het bleek al
snel dat wij een maat te groot waren.
Dit was dan ook een unieke kans om
aan het doelsaldo te werken en om
de 1e plaats over te nemen van
AVW’66 die op doelsaldo 1e staan.
Door goed te voetballen en samen te
spelen gingen we de rust in met een
voorsprong van 10-0. Na de rust
bleven we zeer goed samen spelen.
Dit resulteerde in een eind uitslag
van maar liefst 24-0 en nog geen 1e
in de poule!. Doelpunten: Enrique
6x, Mex 5x, Owen 4x, Luuk 4x,
Daimen 2x, Jordy 2x en Sammy.
Na 5 competitie wedstrijden staan we
op plek 2!

De Angerlo F2 trein draait op volle
toeren, waar de rit zal eindigen…….!
Groet, Stefan Pellen & Albert
Hukuboen (leiders F2)

Met Angerlo Vooruit F2 naar de top
Ook voor de F2 is het nieuwe seizoen weer begonnen. Na twee trai-
ningen werd er gestart met de beker competitie. 
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Angerlo Vooruit F4  Spectaculaire overwinning op koploper
Afgelopen zaterdag was de wedstrijd
van de competitie, namelijk tegen
MVR F5 uit ’s Heerenbergh. MVR
staat ongeslagen bovenaan in de
competitie en dat beloofd een zware,
maar interessante krachtmeting te
worden. Kortom, een zinderende pot
in het verschiet. 
Vandaag waren de voorboden gun-
stig voor onze helden. Het was weer
een van de prachtige najaar dagen
die we tot nu toe in onze competitie
hebben gehad. Na een mooie autorit
via herfstachtig decor door de bossen
van Montferland, kwamen na onge-
veer een half uur rijden bij de velden
aan. En wat voor een velden. MVR is
bevoorrecht dat zij sinds juli van dit
jaar kunnen spelen op kunstgras. 
In de krappe kleedkamer, waar 2 uit-
spelende teams moesten omkleden,
heeft Hans bij de tactische bespre-
king de 1e wedstrijd van 10 septem-
ber doorgenomen. Winst is alleen
mogelijk als we de eerste helft zo min
mogelijk doelpunten tegen hebben.
We moeten op treden als team,
waarbij iedereen alles wil geven en
buiten zichzelf treedt. Als dat lukt,
dan zijn zelfs de mogelijkheden op
een eventuele overwinning aanwezig. 
1e helft:
De scheids, Pascal, liet de erwt feil-
loos door de fluit rollen en onze hel-
den konden aan de bak. De eerste
echte serieuze test van dit, nu al,
fraaie najaar seizoen 2011. En, ze
gingen ervoor. 
Diego op doel, solide, met verre uit-
trappen, en met prima keeperswerk,
probeerde zolang mogelijk de nul te
behouden. Het was de eerste wed-
strijd waarbij wij een gelijkwaardige
tegenstander hadden en het spel
gelijkmatig van de ene helft naar de
andere helft plaatsvond. Het voordeel
voor ons is dat we daardoor meer
ruimtes in de aanval kregen en niet
noodgedwongen flipperkast voetbal
hoefden te spelen. De verdedigers,

Tycho, Jim en Bart verzetten, uitste-
kend, bergen werk en passten de bal,
na balverovering, zeer knap bekeken,
naar diegene die vrij stond in de
aanval. Hier gingen Ian, Luc en
Jeroen, al passend door, alsof ze al
jaren gewend zijn aan combinatie-
voetbal. Aan de kant stonden deze
keer als eerste wissels Tom en Maric
te popelen ingezet te worden voor
deze wedstrijd.  Zij konden na de
wissel feilloos het spelniveau van de
verdedigers en aanvallers oppakken.
Luc scoorde na een schitterende
counter in de 12e minuut zijn eerste
treffer. Voor MVR een vreemde situa-
tie, want dat hadden ze in de hele
competitie nog niet gehad en zeker
niet thuis! Perplext werden ze toen
Luc een paar minuten later MVR wak-
ker schudde door zijn inmiddels 2e
doelpunt van de wedstrijd. 
MVR maakte de wedstrijd spannend
door hun gevaarlijke aanvallen,
maar hadden vandaag het geluk niet
mee. Alle doelpogingen gingen tegen
de paal, langs het doel of belanden
bij onze uitstekend keepende Diego.
Het spelniveau van onze helden
dwong voor hen deze kansloze situa-
tie. Na 18 minuten scoorde Luc na
mooi combinatievoetbal zijn hattric.
Ruststand: 3-0 voor Angerlo. Wie
had dat gedacht?
Tweede helft:
In de tweede helft kwam Maric op
het doel en ging Diego spelen. MVR
bezorgde nog voor spannende
momenten door een aantal keren de
bal voor het doel te scheren, die
gelukkig niet bestraft werd met een
tegendoelpunt. De inspiratie ver-
dween langzaam weg bij MVR. Er
werden nog wanhoopspogingen op
afstand ondernomen, maar ook dat
doemde tot mislukken. 
De mooiste pass van de dag, kwam
van de slof van Jim, die vanuit de zij-
lijn, op de uitstekend inlopende Ian,
een sublieme hoge, verre voorzet

over de verdediging heen gaf.
Hiermee kwam Ian in een keer vrij en
kon al dribbelend alleen op de kee-
per af komen. Helaas werd deze
mooie actie net niet beloond met een
afronding. Na de 29e minuut wist
wederom Luc zijn inmiddels 4e doel-
punt te scoren en was hij daarmee
‘de man of the match’. 
De kans dat MVR nog langszij kon
komen, was hiermee tot nul geredu-
ceerd. De scheidsrechter probeerde
voor MVR nog de eer te redden door
de tweede helft lang door te laten
spelen, zodat zij mogelijk nog een
doelpuntje konden scoren. Langzaam
maar zeker kwam dan eindelijk toch
het verlossende eindsignaal. Angerlo
Vooruit in extase en MVR in misère.
Eindstand: 4-0 voor Angerlo Vooruit.
Met deze wedstrijd hebben we aan-
getoond dat niets onmogelijk is en
we in kort tijd zijn uitgegroeid tot de
beste van de competitie. 
De trainers van MVR waren diep
onder de indruk hoe onze helden
zich in korte tijd ontwikkeld hebben
en toonde respect voor ons spel. Ze
gaven aan dat het voor MVR wel
eens goed is om te verliezen, maar
geen doelpunten maken dat hadden
ze nog niet meegemaakt en frustreer-
de hun spelers! 
Penalty’s:
Bij de penalty’s was de concentratie
een klein beetje verdwenen. Ze
waren door het succes van de wed-
strijd blij en met elkaar aan het dol-
len. Dat resulteerde dat de penalty’s
zijn geëindigd in een toch nog ver-
dienstelijk 4-4 gelijk.
Afijn, voordat we al te lyrisch worden
op onze helden, op naar de volgen-
de training.

Bedankt voor uw support en tot de
volgende keer.

Hans Wakelkamp (Trainer/coach F4)

UIT HET JEUGDHONK

8 oktober
Angerlo V. - Concordia W.  6-7
Vandaag was de debuutwedstrijd van
de pasgevormde F5. Tegenstander
was Concordia VV- F8 uit Wehl.
In de eerste helft was het nog een
beetje aftasten want onze spelers
hadden nog niet met elkaar, als
team, kunnen spelen. Zo kon het

gebeuren dat we binnen 15 minuten
op 0-3 achterstand kwamen. Dion
scoorde het allereerste doelpunt voor
F5 zodat we met 1-4 naar de kleed-
kamer gingen voor de welverdiende
rust. De weergoden waren ons niet
gunstig gezind want vlak voor rust
werden we nog even getrakteerd op
een flinke regenbui. Uiteraard was

Angerlo Vooruit F5 

het net droog toen het fluitsignaal
klonk.
De eerste helft stond Thomas op het
doel. In de pauze werden de shirtjes
gewisseld en was het Yorick die
plaats nam tussen de palen. 
De tweede helft begonnen we gelijk
sterk en scoorde Sergio ons tweede
doelpunt. Concordia wist nog wel 2
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keer te scoren voordat we echt los-
kwamen. Het eerste mooie moment
was een schot van Mads, deze kwam
op de paal. Sergio zorgde voor de 
3-6, Dion voor de 4-6 en Sergio
scoorde zijn derde doelpunt, een
mooie stift over de keeper, 5-6. Jan-
Mathijs maakte de gelijkmaker 6-6.
De laatste minuten waren spannend
en vlak voor het einde wist
Concordia nog 1 keer de bal tussen
de palen te krijgen. Eindstand 6-7.
Dit klein verliesje kon de pret niet
drukken en na de strafschoppen gin-
gen alle spelers met een grote glim-
lach naar de kleedkamers. Ze waren
het allen met elkaar eens dat het een
mooie en sportieve wedstrijd was
geweest. Na de wedstrijd is er nog
even nagetafeld onder het genot van
een drankje.

15 oktober
Erica '76 F6 - Angerlo V. F5 3-1
Vanochtend begon koud en ondanks
dat zijn er veel ouders meegekomen,
fijn! We waren mooi op tijd bij Erica
'76 in Dieren. De tegenstander was
daar duidelijk niet op berekend want
ze waren nog niet klaar. De doeltjes
werden alsnog het veld opgesleept
en een kleine 5 minuutjes te laat
begon de wedstrijd met nog een dun
laagje ijs op het veld.

Sergio begon in het doel en kon ver
uitschieten. In de eerste minuut kwa-
men er direct 2 aanvallen op ons
doel waarbij respectievelijk Dion en
Sergio een mooie redding hadden.
Vervolgens schoot Dion net naast het
doel van de tegenstander. Jammer
want het was een mooie actie. Mats
nam de bal steeds mee naar voren,
Jan-Matthijs viel op doordat hij hard
kon rennen om te verdedigen. Yorick
kreeg de bal tegen zijn koude benen
en dat deed zeer, er was eventjes een
wissel nodig. Bij de corner verdedig-
de Bing prima mee. Onze F5 wist
een paar keer op snelheid goed naar
voor te komen. Bijna aan het eind
van de 1e helft was er een blessure
bij Erica en werd het spel eventjes
stilgelegd. Toen Jan-Matthijs de bal
in mocht gooien gaf hij met zijn
armen aanwijzingen aan de mede-
spelers. Thomas liep mooi vrij. Al
snel daarna werd het 1-0, waarbij de
bal door het net vloog, kapot dus. Al
snel volgde de gelijkmaker. Er was
heel even twijfel door wie, maar aan
de witte schoenen zagen we dat het
Mats was. Met een gelijke stand kon-
den we even opwarmen.
In de 2e helft kwam gelukkig het
zonnetje erbij. Dion was aan de beurt
om te keepen. Wiebe werd getac-

keld, stond direct weer op en liep
weer mee. Hij heeft veel gelopen
deze wedstrijd! Joep vergat bij de
wissel bijna zijn jas uit te doen, zo
graag wilde hij er weer in. Thomas
ging zo op in het spel, dat hij niet in
de gaten had dat hij er uit moest.
Helaas werd het toch 2-1 en al snel
3-1. De scheidsrechter kreeg de bal
nog in zijn buik toen die ineens uit
het kluitje kinderen vloog. Reini wan-
delde rustig het veld op met een
pakje drinken, haar maar snel weer
verwijderd. Sergio raakte nog even
geblesseerd. De laatste minuut mocht
Yorick meedoen als 9e man.
We hebben niet kunnen winnen,
maar het was wel een goede wed-
strijd om te zien waarbij de jongens
allemaal hard hebben gewerkt. Het
was een wedstrijd met veel kleine
ongelukjes, vast door de kou.
De penalty's werden wel door ons
gewonnen, met 6-5, waarbij we de
penalty waarbij hun keeper nèt achter
de lijn stond maar niet hebben mee-
geteld.

Angerlo V - AVW '66 F5
Ondanks het vroege uur, en dat de
kou van de nacht nog aanwezig was,
was iedere aanwezige gretig om te
beginnen. Helaas konden Sergio en
Thomas niet aanwezig zijn ivm met
ziekte. Dat was dus ook gelijk de
reden dat we geen wisselspelers had-
den.
De wedstrijd werd begonnen met
Joep in het doel. Met Mads was
afgesproken dat hij een verdedigen-
de functie zou gaan vervullen en dat
deed hij prima. Al vroeg in de wed-
strijd kregen we een kans en die
werd gelijk door Dion verzilverd. 1-0.
Na de aftrap was het verdedigen
geblazen voor Angerlo. Westervoort
bleef aandringen. Mede door goed
storend-/verdedigings-werk van
Wiebe, Yorick en Bing, en een
prachtige redding van Joep, was het
voor hun niet mogelijk om te scoren. 
Daarna was het weer de beurt voor
Angerlo. Ook Westervoort kon verde-
digen maar op kracht kon Dion er 2-
0 van maken, uiteraard geholpen
door Jan-matthijs die vandaag voor
veel steun zorgde. Snel daarna
maakt Dion de 3-0. Door nog een
prachtige redding van Joep bleef dit
de stand tot rust. En dat was geen
moment te vroeg want doordat er
geen wisselspelers waren begonnen
de mannen al aardig moe te worden. 
De tweede helft was het de beurt aan
Bing om op het doel te staan.
Westervoort hadden duidelijk hun tac-
tiek aangepast waant de wedstrijd
begon goed in evenwicht. De bal is

dan ook lang op het middenveld
gebleven, maar uiteindelijk wist Dion
er 4-0 van te maken. Wederom werd
Angerlo daarna in de verdediging
gedrukt en na spannende minuten
voor het doel van Angerlo wist
Westervoort uiteindelijk te scoren. 4-1. 
Wat daarna volgde zal nog lang
besproken worden. Het volgende en
tevens laatste doelpunt van de wed-
strijd werd voorbereid. Door prachtig
samenspel van Jan-Matthijs en Dion
kon er gescoord worden. Een hele
mooie actie waar we er vast meer
van gaan zien. Eindstand: 5-1. 
Een mooie eindstand en de eerste
overwinning. 
De strafschoppen werden nipt verlo-
ren met 1-2 maar dit kwam ongetwij-
feld doordat de mannen zich in de
wedstrijd moe hadden gestreden. 
Nadat de mannen zich hadden
opgefrist heeft er nog even nageta-
feld over de wedstrijd onder het
genot van een drankje.

Angerlo V. F5 - PAX F5
Jaja, gister was het weer een wed-
strijddag voor de spelers van F5. En
wat voor een dag is dat geworden?
Nou, ik denk in ieder geval eentje
om niet meer te vergeten. Gisteren
heeft men ons namelijk weer pijnlijk
laten herinneren hoe het is om te ver-
liezen. 9-2 is de uitslag geworden.
Moet wel zeggen dat deze uitslag niet
weergeeft hoe de wedstrijd was, want
men heeft er zwaar voor moeten
knokken. Maar ja, ik loop voor op
de zaken en laat ik bij het begin
beginnen.

De tegenstander was dit keer het F5
elftal van PAX uit Hengelo (GLD). Het
was voor hun een thuiswedstrijd, dus
dat betekende dat we op de heen en
terugreis door plaatsjes zijn gekomen
waar sommige van ons nog nooit
geweest waren.
Allereerst de opstelling. De eerste
helft begonnen we met Wiebe tussen
de palen, Mads en Jan-Matthijs in de
verdediging, Sergio, Bing en Yorick
op het middenveld en Dion met Joep
in de aanval. Thomas stond als eer-
ste langs de lijn.
De wedstrijd begon leuk en beide
teams waren gelijk aan elkaar
gewaagd. Uiteindelijk kwam hier een
doelpunt uit. Helaas voor de tegen-
partij, 1-0. Door een snelle aanval
van Dion werd het snel daarna al
weer gelijk, 1-1. Vlak daarna was er
zelfs een mogelijkheid op een voor-
sprong door goed samenspel van
Jan-Matthijs en Yorick. De keeper
van PAX stond echter in de weg.
2 tegendoelpunten zorgde voor de



De Voetangel  jrg. 13-nr. 3-2011  29

UIT HET JEUGDHONK

2-1 en de 3-1. Daarna kwam
Angerlo op stoom en ging men goed
samenspelen. De keeper van hun wist
echter wat zijn taak was en wist alle
doelpogingen te stoppen, ondanks
het harde werken van ons.
Net zoals op tv valt er dan aan de
andere kant wel een treffer. 4-1.
Dion zorgde nog voor de 4-2 maar
we konden niet voorkomen dat we
met 5-2 naar de kleedkamers gin-
gen.
De tweede helft was het de beurt aan
Jan-Matthijs om ons doel te verdedi-
gen.
Snel na de rust wisten hun weer te
scoren. 6-2. Uit een aanval van ons
kwam nog een prachtschot van
Mads. Deze eindigde echter op de
paal. Het zat niet mee. Wel nog een
mooie redding van Jan-Matthijs.
Een goede aanval met een mooie
loopactie van Sergio strandde uitein-
delijk weer op hun keeper. Ik denk
dat hun heel blij mogen zijn met hun
keeper want die heeft ervoor gezorgd
dat wij zo weinig konden scoren.
De eindscore werd uiteindelijk 9-2.
Een uitslag om snel te vergeten,
maar een wedstrijd om trots op te
zijn. Er werd goed samengespeeld en
we wisten veel kansen te creëren.
Helaas werden veel daarvan tegen-
gehouden.
Met de strafschoppen ging het beter
met een punt verschil ging deze over-
winning mee naar Angerlo

Angerlo V. - Halle F2
Ons geduld is op de proef gesteld,
maar na lang wachten werd het toch
weer zaterdag. DE dag dat we het
geleerde in praktijk zouden brengen,
en al de toeschouwers (wat fan-
tastisch dat er zoveel toeschouwers
zijn) aan de zijlijn zouden laten zien
wat we konden.

De tegenstander was Halle F2.
De eerste helft begonnen we met
Joep op het doel/ Jan Matthijs en
Mads namen de verdediging voor
hun rekening. Bing, Yorick, Thomas,
onze nieuwe aanwinst Lars en Wiebe
zorgde voor de spelverdeling op het
middenveld. Sergio en Dion stonden
in de aanval.
Het was koud, maar dat kon de
mannen niet weerhouden.
Al snel vanaf het begin van de wed-
strijd bleek dat dit geen tegenstander
was om te onderschatten. De bal
werd constant veroverd en heroverd
maar een doelpunt liet lang op zich
wachten. Toen er uiteindelijk toch
gescoord werd was dit helaas in ons
doel. 0-1.

Na nog een mooie redding van Joep
klonk het fluitsignaal voor de rust.
Hier en daar werd al een koude neus
gesignaleerd.

Na de rust gingen we weer sterk van
start, gevolg door enkele serieuze
schoten op het doel van Sergio en
Dion. Helaas voor ons was hun kee-
per in staat om alle pogingen in de
kiem te smoren. Nog even een mel-
ding van het volgende. Na een hoge
uittrap wist Bing de bal met zijn
hoofd weer op de helft van de tegen-
stander te brengen, onder luid
gejuich vanaf de zijlijn.
Ogenschijnlijk was Bing onaange-
daan van deze kopbal maar denk
zelf dat hij misschien wel wat sterret-
jes heeft gezien. Hoe dan ook, een
pracht van een kopbal.
Vlak daarna wisten zij nogmaals te
scoren, wederom reddingen van hun
keeper en werd het uiteindelijk 0-3
voordat het eindsignaal klonk.
Met de strafschoppen deden we het
iets beter. Stand 4-4 door onder
andere een prachtdoelpunt van
Wiebe.
Ondanks de temperatuur en het uit-
eindelijke verlies was het weer een
mooie dag en ging een ieder vol-
daan naar huis.

Angerlo V. - Concordia W.
En toen was het weer zaterdag. En
deze zaterdag was het wedstrijdzater-
dag. De laatste wedstrijd op het veld
voor de winterstop. Tijdens het verza-
melen voor de reis naar Wehl was al
duidelijk dat we overtuigd waren dat
we vandaag gingen winnen.
De reis, naar Concordia, ging voor-
spoedig en daar aangekomen gingen
we gelijk naar de kleedkamers. Nog
voordat iedereen daar was aangeko-
men, gebeurde er een vervelend
ongeluk. Sergio kwam met zijn pink
tussen de deur. Zonder teveel in de
details te gaan was het zeker raad-
zaam dat Sergio even naar het
Ziekenhuis ging om zijn pink te laten
behandelen. (na behandeling en ver-
wijdering van zijn pinknagel is Sergio
later die dag naar huis gegaan. Hij
moest afgelopen maandag wel even
terugkomen)
Buiten het feit dat dit hem vast onge-
lofelijk pijn deed, betekende dit voor
het team dat we een goede aanvaller
moesten missen.
Na het omkleden de sprint naar het
veld. Tenminste, een sprint voor
iedereen behalve voor Joep. Joep
voelde zich helemaal niet lekker en
even zag het er naar uit dat we nog
een goede speler moesten missen

maar uiteindelijk stond hij toch in het
veld.
We begonnen met Yorick tussen de
palen, Mads en Joep in de verdedi-
ging, Thomas, Wiebe en Lars op het
middenveld en Dion en Jan-Matthijs
in de aanval.
Concordia begon erg sterk en stond
al op een 2-0 voorsprong voordat
Dion ons eerste doelpunt maakte 
2-1. Daarna werd er aan beide kan-
ten leuk gespeeld, met enkele sterke
momenten van Wiebe, maar konden
we de 3-1 niet voorkomen. Er volgde
nog een spannend stuk voetbal voor
het doel van Yorick. Volgens mij
heeft elke speler een keer de bal
geraakt voordat hij via de kluts in het
doel belande. Ruststand 4-1.
De tweede helft werd het doel verde-
digd door Lars. Ook kwam Koen, de
broer van Joep, ons team versterken
omdat Joep niet goed in zijn vel zat.
Dat Lars zijn taak serieus nam bleek
wel uit het aantal pracht reddingen
die hij gedaan heeft. Petje af. Verder
was er nog het moment van Thomas.
Na een uittrap van Concordia zal het
hem een goed moment voor een
kopbal geleken hebben, wat hij dan
ook deed. Volgens mij schrok hij er
zelf ook een beetje van.
Concordia wist nog een keer te sco-
ren voordat Jan Matthijs met een
prachtdoelpunt de stand op 5-2
bracht. Het leek even of dit het start-
schot van onze befaamde come-back
was maar Concordia wist dit af te
straffen door zelf nog te scoren. 6-2.
Na een uittrap van hun keeper wist
Yorick te scoren, 6-3, en Koen bracht
de eindstand naar 6-4.
De strafschoppen werden genomen
en de stand eindigde op 2-6, in het
voordeel van Concordia. Moet wel
gezegd worden dat Lars uitblonk in
de hoeveelheid reddingen. Jammer
dat na enkele reddingen de bal toch
het doel in rolde. Bied echter zat
aanknopingspunten voor hem om in
de toekomst nog meet uit te blinken.
Het was een mooie zaterdag. Na
afloop werd er door de leiders van
beide teams nog telefoonnrs. uitge-
wisseld voor het organiseren van een
vriendschappelijke wedstrijd. Dit was
tenslotte een leuk team om tegen te
spelen.

De eindstand:
1 Erica '76 F6 5 5 0 0 15
2 Concordia-W F8 6 5 0 1 15
3 Pax F5 5 3 0 2 9
4 Halle F2 5 2 0 3 6
5 Angerlo Vooruit F5 6 1 0 5 3
6 AVW '66 F5 5 0 0 5 0
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Slaapspecialist Drempt
CBW Erkend

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





 
 
 
 
 
 
 
 

 

MEER ALS 350 OCASSIONS ZIE WWW.ROESZEVENAAR.NL



De Voetangel  jrg. 13-nr. 3-2011  

ONZE SPONSOREN

33

Hoornstra Bouw hoofdsponsor senioren
Ubbink Nederland hoofdsponsor junioren
Rubberrol Arnhem
Bingerden Zevenaar
Garage Schel b.v. Angerlo
Astrid's Sportstudio Doesburg
Aa drink Utrecht
Albers transport Doesburg
Angerlo vicdeoprodukties Doesburg
Althoff Woonmode Doesburg
Alll Sign Giesbeek
Auto Totaal Center Doesburg
Van Amerongen Kwaliteitsschilders Angerlo
Autoschade Ap Jansen Duiven
BAS electric componenten Doesburg
Bennies barber shop Doesburg
Boek en Buro Doesburg
Aannemersbedrijf H.L. van den Boom Giesbeek
Agrarisch loonbedrijf J.W.J. Derksen Doesburg
Eglantier Angerlo
Elissen schilders Angerlo
Caravanstalling Doesburg Doesburg
Club van 100 Angerlo
Dumphuis Doetinchem
Dorpshuis de Meent Angerlo
KWD Sport b.v. Doetinchem
Gibob Groep Accountants en Adviseurs Zevenaar
Heineken Deventer
Installatiebedrijf HBS Angerlo
Hazeland projecten Duiven
Hillenaar Optiek Doesburg
Inter Visual Duiven
Partyboerderij de IJsselhoeve Doesburg
Jane Mode Doetinchem
Janssen interim services Doetinchem
Kapsalon Knip In Doesburg
Kleine Renautlt dealer Doesburg
Nico Klomp machineverhuur Angerlo
Linco (Tieleman) Doesburg

Leeflang reparatie service Doesburg
Lamers Accountants Doesburg
BHS Corrugated Doesburg
Boulangerie Melchers Doetinchem
Café du Midi Doesburg
Schildersbedrijf Naaldenberg Angerlo
Partycentrum Olde Beth Wehl
PPS Peelen pakket service Doesburg
Paul Peters systeemplafonds Angerlo
Rabobank Graafschap midden Doetinchem
Roelofswaard beletteringen Doetinchem
Rotee, stukadoors-en afbouwbedrijf Angerlo
Rotra Transport b.v. Doesburg
Cafetaria Reinders Doesburg
Senhorst elektro bv Giesbeek
Otto Schmidt Transport ’s Heerenberg
Aannemersbedrijf Smeltink Angerlo
Staarink Warenhuis Doesburg
Slaapspecialist Drempt Doesburg
Tiecken verzekeringen, hypotheken, 
pensioenen Ulft
De Tuynderie Hoveniersbedrijf Angerlo
Café d'n Uutkiek Angerlo
Valewaard/Zagriko Velp
Bouwbedrijf Visser en Meijer Nieuw Wehl
Brood en banketbakkerij Ten Veen Angerlo
Veluwezoom Didam
Jos Wieggers Timmerwerk en onderhoud Angerlo
VOF Witjes Doesburg
Slagerij Worstepinne Doesburg
Aannemersgroep Welling Didam Didam
Wonder Sport Nederland Den Haag
Wanrooy schilders Doetinchem
Janssen Food services Doetinchem
Xycle service Doesburg
Albert Heijn Doesburg
Restaurant Het Zesde Zintuig Doesburg
Appie's place Duiven
The Green Room Doesburg

Kledingsponsoren
1e elftal- Hoornstra Bouw B.V. 

Schoonmaakbedrijf CCS Nederland Nijmegen
2e elftal- Garage Schel B.V., Autoschade Ap Jansen
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- Primera Doesburg, Peter Arns bouwonderne-

ming, CSD-Caravan Stalling Doesburg
Zat. 2- Autoschade Ap Jansen, Bennies Barber Shop,

café D’n Uutkiek

Futsal:
1e team- Café D’n Uutkiek, Drukkerij Haver
2e team- Café Du Midi, Doesburg
3e team- Gebra

A1- Café D’n Uutkiek
A2- Linco

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

B2- Garage Schel B.V.

C1- BHS, Doesburg
C2- BAS Electronic Components (tenue)

Hillenaar Optiek (trainingspakken)

D1- Appie’s Place
Security Monitoring Centre (trainingspakken)

D2- Bouwservice Marcel Bruil
D3- VOF GGA Witjes - Motorschip Odonata

SMC Security Monitoring Centre (trainingspak)
D4 Maxiprint

E1- Rotra Doesburg, Gielink&Verheij, Regiobank
Gendringen

E2- Appie’s Place
E3- Café D’n Uutkiek

Bouwservice Marcel Bruil (trainingspakken)
E4- BAS Electronic Components
E5 Daily Fresh
E6- Smeltink BV, bouw- en aannemersbedrijf

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

F2- Janssen Interim Services
F3- Albers Transport
F4- VOF GGA Witjes - Motorschip Odonata (tenue)
F5- Taxi Centrale Doesburg

Oldenboom Houthandel
Gielink Assurantien

Mini F-jes-  Club van 100



Voetballen doe je 
20% met je hoofd,
20% met je benen en 
60% met je hart. 
Dus speel met je hart.

Wiel Coerver



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
René Berends 06 - 516 627 98
Jorn Peelen 06 - 182 210 82
Harko Sterk 0313 - 47 92 46
Esther Roelofs 06 - 533 947 02
Jan Tiecken
Christian v.d. Meulen 0313 - 47 50 75
Angela Sieraad 0313 - 47 60 72
Alexander Derksen 06 - 109 589 16

Accommodatiecommissie
Hans de Jager 0313 - 42 06 47 Coördinator
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
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

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

Vrijwilligerscommissie
Marianne Derksen
Hans Wieggers
Yvonne Bisselink
Tonnie Meijer
Hanneke Nederhoff

Medische verzorging
René Lamers 0313 - 47 18 54 Aanspreekpunt masseurs 
Trudy Klaassen
Luuk Klaassen
Robin Usmany

Ondersteuning
Ben de Ridder Breedestraat 33 Fysiotherapeut

Jeugd
Paul Borchers 0313 - 47 37 78 Wedstijdsecretariaat zaterdag
John Hagenouw 0313 - 47 46 44 Toernooien 

PR-zaken
Esther Roelofs
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: Hanneke 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

Jeugd
Veronica Tammel 0313 - 47 34 12
Marianne Derksen 0313 - 47 21 04
Carine Staring 0313 - 47 60 94
Astrid Cruijs
Annet Peelen
Alwin Kelderman
Beppie Witjes
Ton Klaassen




