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Hoe is het begonnen?

In 1951 vormde een groep voetbalvrienden een clubje, dat in die tijd het zogenaamde wildvoetbal
speelde tegen andere buurtschappen. Dit clubje, dat niet bij de KNVB was aangesloten, werd geleid
door een klein bestuur bestaande uit Theo Smelting, Henk de Laak(Gerritzoon) en Dorus de Laak.
De financiële middelen om de voetbalactiviteiten mogelijk te maken kwamen hoofdzakelijk uit
contributie, rijwielstalling en het verzamelen van oud ijzer, lompen en oud papier.
Er werd gevoetbald in de wei van Th. Remmeling aan de Didamseweg.

Echter....... De KNVB maakte bezwaar tegen deze vorm van voetbalactiviteiten en dus werd

de vereniging Angerlo Vooruit op 10 november 1952 officieel opgericht.

De oprichtingsvergadering werd gehouden in
het toenmalige Café D’n Engel (hoek
Dorpsstraat/Doesburgseweg)
Het voorlopige bestuur bestond uit de heren
E. Ch. Smits(voorzitter), H. Balduk,
P. Albers, G. Remmelink en J. Knaake.

Dat men buiten Angerlo niet 
enthousiast was, blijkt uit een 
artikel van het officiële orgaan
van de VV Doetinchem van
oktober 1952. (zie brief links).
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Dat het ook anders kon bewijst deze
brief, die wij in november 1953
mochten ontvangen van de R.K.
Sportvereniging “RKGVV”. Uit
Giesbeek. (zie brief rechts)

Op 29 oktober 1953 werd de naam Angerlo Vooruit bij de KNVB geregistreerd en werd zij toe-
gelaten tot de Afdeling Gelderland. De Voetbalvereniging Angerlo Vooruit werd op 2 oktober
1962 Koninklijk goedgekeurd. Hiervan werd melding gemaakt in de Staatscourant nr. 228 dd. 
22 november 1962. 



De jaren vijftig..........

Vanaf 1952 speelde het voetballen
zich af op een weiland van Th.
Derksen tegenover Wielbergen. De
pacht bedroeg toen ƒ 100,00 per jaar.
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In 1953 startte ons
1e team in de derde
klasse van de KNVB
Afdeling Gelderland,
in het seizoen 1955-
1956 werden wij voor 
de eerste maal in de
nog zo korte historie
kampioen van deze 
klasse en promoveer-
den wij naar de 2e
klasse. Helaas volgde
in het seizoen 1957-
1958 alweer degradatie
naar de 3e klasse.

Vanaf 10 november 1952 tot 25 oktober 1957 was de heer E. Smits voorzitter van onze vereniging
en waren Wim Jansen van 1953 tot 1954 en “Meester” Jan van Zwieten van 1955 tot 1959 onze
trainers. In het seizoen 1954-1955 had onze vereniging geen trainer.

Jan Bruynderink wijst de plaats aan waar toen
gevoetbald werd.
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De jaren zestig..........

Hendrik Wissink werd voorzitter en wel van 25 oktober
1957 tot 3 juni 1971. In tegenstelling tot wat er in de 
vorige uitgave vermeld staat, is hij -de langst zittende 
voorzitter geweest-, al scheelt het maar 9 dagen. Onder 
zijn leiding werd er vanaf september 1961 gevoetbald op 
een stuk land van G. Heyting achter de toenmalige 
Bernard Ruysschool.

Het dochtertje van burgemeester Van Riel
opent in 1961 het nieuwe sportveld aan
De Dorpsstraat. 

Ons 1e team werd in het seizoen 1966-1967 weer kampioen van de derde klasse en promoveerde
opnieuw naar de tweede klasse van de KNVB Afdeling Gelderland. Verantwoordelijke trainers in
die tijd waren Joop Roodakker (1959-1962), Max Wernicke (1962-1964), Theo Swennen 
(1964-1965), van 1965-1967 moesten wij het zonder trainer doen totdat Bertus van Hal het
trainersstokje weer overnam en wel tot in 1970. 

In de jaren zestig kwam ook de jeugd binnen onze vereniging duidelijk om de hoek kijken.

Mede door de grootschalige nieuwbouw
in het aangrenzende Doesburg, de wijk
Beinum, kwam er een grote instroom van
jeugdleden. Het befaamde fietstunneltje,
onder de Rivierweg, droeg ertoe bij, dat de 
kinderen op een relatief veilige wijze het
sportcomplex konden bereiken.

Op initiatief van Leo Engelsman werd, met ondersteuning van Ton Heuveling en Bax Vlemingh, in
het seizoen 1968-1969 gestart met B- en C-juniorenteams. Dit was het begin van de grote vlucht die
de jeugdafdeling sindsdien heeft genomen. Op dit moment (2004) telt Angerlo Vooruit maar liefst
19 jeugdteams.

Saillant voorval uit de begin  jaren zestig was het gegeven, dat ons 1e team een half jaar lang alleen 
maar uitwedstrijden heeft kunnen spelen. De reden was, dat de toenmalige eigenaar van de grond in
onmin geraakte met de gemeente Angerlo en toen een oplossing uitbleef hij alle graszoden uit het
speelveld verwijderde.



De jaren zeventig..........

Op 3 juni 1971 nam Henk Hammink de bestuurshamer over en hij bleef voorzitter tot 16 april
1973. Wim Nieuwenhuis werd op 25 mei 1973 onze nieuwe voorzitter, welke functie hij tot 30
juni 1982 bekleedde. In de jaren zeventig zijn er géén bijzonderheden over ons 1e team te melden. 
Al die jaren verbleven wij in de tweede klasse van de KNVB Afdeling Gelderland. Waren de vele 
trainerswisselingen hier de oorzaak van? Er waren er zes actief in die jaren en wel Cees van Weelde 
(1970-1972), Max Wernicke (1972-1973), Gerrit Verhey (1973-1974), Chris Beumer (1974-1977), 
Gé Lucassen(1977-1979) en Leo Engelsman (1979-1981)

Na vanaf 1972 een korte tijd op het
land van boer J. Graven aan de
Didamseweg gevoetbald te hebben,
kon op 17 augustus 1974 ons huidige
complex aan de Mariëndaalseweg in
gebruik genomen worden.

Kort hierna deed het damesvoetbal 
haar intrede in deze mannenwereld.
In 1975 waren enkele meisjes uit het
dorp bereid hun schouders daaronder
te zetten. Wij moeten dan denken
aan Thea Tammel, Trudy ter Voert,
Dinie Kuster en Franny Kuster.
Op het moment dat de meisjes van
toen, de vijftienjarige leeftijd bereikt
hadden, mochten zij vanaf het seizoen
1976-1977 aan de competitie deelnemen.
Men heeft het 13 jaar volgehouden.
Het aantal actieve dames slonk,
waardoor de animo verdween hetgeen
in 1989 het einde betekende van een
niet onbelangrijk hoofdstuk binnen
onze vereniging.
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Het damesteam uit 1977

Met een ferme trap opent burgemeester Geurts het
                           nieuwe complex



Eerste clubblad 1976 Het vervolg in 1977
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D1-pupillen 1978-1979
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25-jarig bestaan

In 1977 bestond Angerlo Vooruit 25 jaar. Daar de vereniging toen precies 12 elftallen telde heeft
men een verjaardagskalender laten maken met op elke  maand een ander team. 

        Achter de tafel het bestuur van Angerlo Vooruit
Van links naar rechts: Piet Albers Sr., Wim Nieuwenhuis,
        Jan Bruynderink, Dinie Kuster en Jo Tammel Verjaarsdagskalender in 1977

Op 30 juni 1982 werd Jan Tiecken de nieuwe voorzitter van Angerlo Vooruit en 
hij bleef dit tot 29 januari 1996, waarmee hij, niet zoals in de vorige uitgave stond
vermeld de langst zittende voorzitter is geweest, ook al scheelde het maar 9 dagen. 
Het waren mooie jaren voor onze vereniging. Ons 1e team  werd in het seizoen 
1985-1986 kampioen van de tweede klasse KNVB Afdeling Gelderland en pro-
moveerde naar de eerste klasse, en in het seizoen 1989-1990 volgde de promotie 
naar de Hoofdklasse van de KNVB Afdeling Gelderland.

Vele trainers droegen bij aan dit succes en wel Lambert Besselink (1981-1982), Bart 
Derksen (1982-1984), Theo Visser (1984-1989) tot op heden de langst functionerende 
trainer in de geschiedenis van Angerlo Vooruit, en Frank van de Pavert (1989-1992). 

Jan Tiecken

Theo Visser

Op 19 augustus 1979 was de opening van het 2e speelveld + 2e trainingshoek en 2 kleedkamers. Ter
gelegenheid hiervan speelde het eerste elftal een vriendschappelijke wedstrijd tegen ‘t Peeske. De
aftrap van deze wedstrijd werd verricht door burgemeester J. Cornielje.

Tijdens de jaarvergadering van 23 juni 1980 maakte penningmeester Piet Albers sr. zijn 
afscheid bekent na ruim 27 jaar en 8 maanden deze functie uitgeoefend te hebben. Aan 
het einde van deze vergadering werd de heer Albers onder applaus van de aanwezigen 
tot erelid van de vereniging benoemd.

De jaren tachtig..........

Piet Albers sr.



Veteranen

In 1983 werd de vereniging verrijkt met een
veteranenelftal. Naast de competitie, waarin
zij in het eerste seizoen gelijk al kampioen
werden, nam men hier en daar deel aan toer-
nooien. En dit was voor Wim van Uum en Nico 
Klomp aanleiding om eind mei 1984 een eigen
veteranentoernooi te organiseren. Dit toernooi,
dat altijd op de laatste zondag in mei plaats 
vond, werd in 2004 voor het laatst gehouden. Het
was voor verenigingen vanuit de verre omtrek 
altijd weer een sportief dagje uit in een gezellige 
sfeer.

  Het schaduwteam van de veteranen, foto Hardenberg 1991

De jaren negentig..........

Na het afscheid van Jan Tiecken nam Jo tammel in 1996 het voorzitterschap tijdelijk over, waarna
hij op 15 februari werd opgevolgd door Ben Berendsen. Van 1 oktober 1997 tot 15 november 1999
was Arnoud Beem voorzitter. Op 15 november 1999 nam Jo Tammel zijn taak over en nu definitief
tot 23 december 2002.
De jaren negentig waren voor het 1e team een mix van vreugde en verdriet. In het seizoen 1990-1991
kampioen van de Hoofdklasse KNVB afdeling Gelderland en dus promotie naar de vierde klasse 
van de “grote KNVB”, zoals voorzitter Jan Tiecken het toen zo treffend vertelde. Het seizoen hierop
-1991-1992- kampioen vierde klasse KNVB en promotie naar de derde klasse KNVB. 
Frank van de Pavert, drie seizoenen trainer waarvan één promotie en twee kampioenschappen, liet
ons bij zijn vertrek in 1992 achter met de spreuk: “Tevredenheid is de grootste vijand van Angerlo
Vooruit”.  
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Kampioenselftal 1991-1992

Frank van de Pavert
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Werd de spreuk bewaarheid? Een seizoen later
- 1992-1993 - volgde de degradatie uit de derde 
naar de vierde klasse. En in het seizoen 1996-1997 
degradeerde Angerlo Vooruit zelfs naar de vijfde
klasse van de KNVB. Niet terug naar de Afdeling
Gelderland, want die was in de zomer van 1996 
opgehouden te bestaan. In het seizoen 1999-2000
hervond ons 1e team zich weer en promoveerde
naar de vierde klasse van de KNVB. En welke
trainers waren mede verantwoordelijk voor dit
woelige decennium? 
John Trentelman van 1992-1993, gevolgd door
Roel Zaaijer 1993-1994, maar in de winterstop
op non actief gezet en vervangen door Piet Jansen.
Jo van Huet 1994-1995, Herman Ubbink 1995-
1997, Ron Hooghoff 1997-1999, maar in de 
winterstop vervangen door Gerrit Loobeek en
John Peters 1999-2002.

Windhoos/Feyenoord

Op 5 juni 1992 werd Angerlo getroffen
door een enorme windhoos. Deze scheerde
op het nippertje langs ons complex en
vernietigde alles wat zij op haar weg tegen
kwam.

Windhoos 5 juni 1992

Theet Kuster biedt samen met zijn zoon Willy en
twee van zijn kleinzoons, tijdens de receptie van het
veertig-jarig jubileum, een bord aan de vereniging
aan. Hierop wordt de naam van het sportpark
Mariëndaal onthuld. 
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De jubileumwedstrijd, die Angerlo
Vooruit ter gelegenheid van haar
veertigjarig bestaan op 22 juli van
datzelfde jaar tegen Feyenoord speelde,
kon dan ook gewoon doorgaan. Dat
Feyenoord met 13-1 won deed niet ter
zake. Nooit waren er in de geschiedenis
van Angerlo Vooruit zoveel toeschouwers
bij een wedstrijd aanwezig geweest.

Feyenoorder Rob Witschge neemt een corner in de jubileumwedstrijd

Jeugdzaalvoetbal

Op initiatief van Bart Hesseling, Kasper van Driel en Paul Kölzer werd in de winter van 1997 een
start gemaakt met het organiseren van een zaalvoetbaltoernooi. Doelgroep: de jongeren tussen 14-25
jaar uit de regio Doesburg-Angerlo. Dit toernooi vindt plaats gedurende de wintermaanden bij de
“Stichting Pro Tennis” in Doesburg (de voormalige “Docshop”).
Vanaf 2000 valt dit zeer succesvolle toernooi onder de auspiciën van Angerlo Vooruit.

Historische dag

Zaterdag 11 september 1999 is een historische dag, voor het eerst in de geschiedenis van Angerlo
Vooruit neemt er een zaterdagteam, onder de naam  Zat6, deel aan de competitie van de KNVB.

Enkele belangrijke gebeurtenissen op een
rijtje. Op 2 september 2000 werd door
hoofdsponsor Jan Hoornstra een door zijn 
bedrijf aangeboden electronisch scorebord
onthult. In 2002 werd het vijftigjarig
bestaan van de vereniging feestelijk herdacht
met als één van de hoogtepunten de wedstrijd
van het Streekelftal tegen De Graafschap.
Dick Spies werd op 23 december onze
nieuwe voorzitter en Hans Zwartkruis werd
werd dat seizoen de nieuwe hoofdtrainer.

Vanaf tweeduizend..........

Burgemeester C. Van der Vliet feliciteert
Angerlo Vooruit met het 50-jarig bestaan

Het Streekelftal (bestaande uit spelers uit de regio en  Angerlo Vooruit)
            met de Graafschap op de foto voor de jubileumwedstrijd
          



Ons 1e team werd in het seizoen 2002-2003 voor de zesde keer kampioen en wel van de vierde
klasse van de KNVB en promoveerde naar de derde klasse.
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Deze selectie van Angerlo Vooruit behaalde het kampioenschap
2002-2003 in de vierde klas van de KNVB.

Onder de bezielende leiding van voorzitter Dick Spies legt de club de basis voor een verdere groei.
In 2002 bestond Angerlo Vooruit 50 jaar. De jubileumcommissie heeft diverse activiteiten op touw
gezet waaronder een wedstrijd van een streekelftal tegen De Graafschap en tevens een spectaculaire
verloting. Er werd een fors bedrag binnengehaald, genoeg om te beginnen met de verwezenlijking
van een lang gekoesterde droom. Een tribune. 
 

Op 10 oktober 2004 opende burgemeester
C. Van der Vliet van Angerlo de tribune die
de naam “De Marke” kreeg. 

Burgemeester C. Van der Vliet opent de tribune

Verder werden in 2005 twee nieuwe kleedkamers
in gebruik genomen, in december 2005 werd de 
Club van 100 opgericht. Op 13 oktober 2007 werd 
het derde speelveld middels een wedstrijd van 
ZAT6 ingewijd, en in 2008 de lichtinstallatie van 
het tweede speelveld ontstoken.

ZAT6 opent het nieuwe derde speelveld

Jan Hoornstra bij het door zijn bedrijf
aangeboden electronisch scorebord
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Het eerste decennium..........

In het eerste decennium van de 21e eeuw hebben vier voorzitters de voorzittershamer van
Angerlo Vooruit gehanteerd. Vanaf 15 november 1999 tot 23 december 2002 was Jo Tammel  onze
voorzitter. Hij werd op 23 december 2002 opgevolgd door Dick Spies die deze functie uitoefende tot
12 december 2005. Van 12 december 2005 tot en met 9 september 2007 had Angerlo Vooruit geen
voorzitter, penningmeester Berdie Brinkman en secretaris Ton Klaassen hebben in deze periode
samen onze vereniging op de been gehouden. In 2007, nadat een groep van wijze mannen met 
diverse personen binnen onze vereniging hadden gesproken kwam er eindelijk op 10 september van 
dat jaar “witte rook” uit de schoorsteen, Michael van den Berg werd de nieuwe voorzitter en hij
vervulde deze functie tot 10 november 2010. Vanaf 10 november 2010 tot heden is Kees Nederhoff
onze voorzitter. 

Trainers die in het eerste decennium de revue in Angerlo passeerden waren: John Peters 1999-2002,
Hans Zwartkruis 2002-2005 (werd in de winterstop van 2005 op non actief gezet en opgevolgd door
Wil Beijer), Maarten Wolvetang 2005-2007 en  Pim Scholten 2007-2010. Al deze trainers waren
succesvol. Ze werden kampioen(Hans Zwartkruis 2003), of promoveerden via de nacompetitie
(John Peters 2000, Pim Scholten 2008). Van de tien seizoenen werd zeven keer de nacompetitie 
gehaald, twee keer degradeerde het 1e elftal(2005 en 2009).

Het eerste elftal dat in het seizoen 1999-2000 promoveerde via de nacompetitie

John Peters

Per saldo kunnen we zeggen dat het 1e elftal het eerste decennium van de 21e eeuw goed heeft ge-
presteerd, echter, ondanks de vele periode titels en het kampioenschap in 2003 is men er niets mee
opgeschoten. We begonnen in 2000 in de vierde klasse en 
spelen anno 2012 nog steeds in de vierde klasse van de 
KNVB.

De club van honderd, of ook wel “vrienden van
Angerlo Vooruit” genoemd, schonk de vereniging op 
15 oktober 2006 een lichtbak, met de naam van 
het sportcomplex, die boven op de kantine 
geplaatst werd. 
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De jaren 2010-2012..........

In 2012 vierde onze vereniging haar zestig-jarig bestaan. Vanaf het begin van het jaar werd begonnen
met het maken van een Angerlo Vooruit film. De interviews voor deze film werden grotendeels ge-
maakt door Peter van Zadelhoff, oud Angeloër en bekend van RTL7. In het jubileumjaar werden 
diverse activiteiten gevierd. De eerste activiteit die plaatst vond was de jubileumwedstrijd tegen 
Lucky Ajax op zaterdag 4 augustus. Het werd een groot succes, bij goed weer kwamen ruim 800 
belangstellenden op de wedstrijd af, die helaas voor Angerlo Vooruit met 6-1 verloren ging.

Feestweekend 9-10-11 november 2012

Angerlo Vooruit eerste helft-Lucky Ajax 1-6 Angerlo Vooruit tweede helft-Lucky Ajax 1-6

Het arbitrale trio geflankeerd door de
aanvoerders en pupil van de wedstrijd.
V.l.n.r.: René Berends, Dick Donderwin-
kel, Bennie Kock, Dick Schoenaker,
Robert Wonnink en de pupil van de
wedstrijd

De jubileumcommissie had voor dit weekend een 
gevarieerd programma samengesteld. Voor elk wat
wils zo gezegd. De vrijdagavond kreeg als naam 
“Spetterende Angerlose Feestavond” mee, met 
medewerking van zangeres Judith Peters en 
DJ Henry. Het was deze avond  zeer gezellig, 
helaas viel de publieke belangstelling wat tegen.

Op 1 december 2012 werd de vereniging officieel 
verrijkt met een voetbalschool. Het plan hiervoor 
werd bedacht door Benny van de Berg en Oscar 
Engelsman. Na de opzet op 4 september met Kees 
Nederhoff en Guido Eulink besproken te hebben, 
kreeg men van het bestuur goedkeuring om hiermee 
verder te gaan. Gelijk hierna heeft men Peter 
Engelsman aan de organisatie toegevoegd. Bij de 
inschrijving van 63 spelers op 1 december was het 
definitief dat de Angerlo Vooruit voetbalschool 
zou gaan starten. 

Peter Smeets -van de Club van 100- ver-
rast Peter Engelsman, Benny van de Berg 
en Oscar Engelsman met kleding voor de
voetbalschool.

Judith Peters
Jan Hendriks met personeel
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Op de zondagmiddag waren er diverse activiteiten. Van 12.00 tot 14.00 uur beet “Radio Favoriet FM”
de spits af met een live uitzending van het radioprogramma “Liemerse Zaken”. Hierin kwamen di-
verse Angerlose en Doesburgse zakenmensen aan het woord. Om 13.00 uur begon het Ladies Event
met diverse presentaties/workshops op het gebied van beauty, sport, mystiek en creativiteit voor en 
door dames. De dames van de organisatie verdienen een groot compliment voor het verzorgen van
deze middag.

Voor de mannen was er om 14.00 uur een voetbalwedstrijd tussen de huidige selectie van Angerlo 
Vooruit en Oud Angerlo Vooruit, dit team o.l.v. trainer Frank van de Pavert had tussen 1989 en
1992 veel succes. Onder andere een promotie en twee kampioenschappen werden er behaald. De
oudjes legden soms nog aardige staaltjes voetbal op de grasmat neer, de leeftijd en fitheid van het
huidige eerste elftal zorgden ervoor dat er na 2 keer 35 minuten een 13-1 uitslag op het scorebord
stond. 

Zaterdagavond was er een groot feest met toporkest HIKE, voor een overvolle tent werd het tot ie-
ders tevredenheid een zeer geslaagde avond.

Een van de deelneemsters aan het werk Ook Klaas Jan Huntelaar was aanwezig De dames van de organisatie

Top orkest Hike gaf een spetterende show Men had veel plezier

Oud Angerlo Vooruit in oranje shirts
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Naschrift
Via het aanboren van zoveel mogelijk bronnen hebben wij getracht een zo juist mogelijke weergave van de historie op
te bouwen. Wij zijn vol lof over de medewerking, die wij mochten ontvangen. Zonder die inbreng was het onmogelijk
geweest dit overzicht te maken. Daar méér dan 60 jaar, ook in het herinneringsvermogen van velen een zeer lange tijd is,
is het mogelijk dat feiten misschien niet altijd juist zijn weergegeven. Wij doen een beroep op u, als lezer, om ons hierop
te wijzen. Wij zullen de gegevens dan aanpassen. En mocht u nog oude foto’s in uw bezit hebben, laat ons dit even weten.
Wij zullen deze scannen en u krijgt het origineel weer retour.  

Samenstelling en redactie 1e druk 2004: Wim Stein
Lay-out: Jan Rooks†
Fotografie: Wim van Uum
Samenstelling en redactie 2e, herziene druk 2012: Wim van Uum
Lay-out: Wim van Uum
Fotografie: Wim van Uum en vele anderen

Bronnen
Archief Angerlo Vooruit, Piet Albers Sr.†(jubileumuitgave 40 jaar Angerlo Vooruit), Theet Kuster†, Jan Bruynderink,
Frits Zwaan, Wim van Uum, Jo Tammel, Thea Tammel-Zwaan, Wim Nieuwenhuis, Dorus de Laak, Geert Teunissen, 
Theet Lamers, Theo Visser, Gé Lucassen, Bart Gores, Guus Schilderman, Leo Engelsman, Gerard ter Voert, Wim Kock,
Jan Tiecken Sr., Dick Spies.
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Tevens was er in dit jubileumjaar een verkiezing tot beste
voetballer van Angerlo Vooruit van de afgelopen 60 jaar.
Een groep van “wijze” mannen kwam bij elkaar en koos 
Gerard ter Voert (op foto hiernaast 2e van links) tot beste 
voetballer aller tijden, vóór Piet en Peter Albers, die 2e en 
3e werden.

Enkele oud-spelers met trainer Frank van de Pavert(met
oranje sjaal)

Om 16.00 uur begon de receptie met o.a. huldiging jubilarissen en de presentatie van het Angerlo
Vooruit jubileummagazine Angerlo Vooruit blikt achteruit. Tijdens deze receptie werden Jan 
Hoornstra en Ton Klaassen tot erelid benoemd. Al met al was het een reuze gezellig jubileumweek-
end, waar leden en organisatie met trots op terug kunnen kijken.

Erelid Jan Hoornstra                 Erelid Ton Klaassen                    25 en 40 jarige jubilarissen

Voorzitter 
Kees Nederhoff

Guido Eulink met het jubileum- B&W van Doesburg waren       Het cadeau van de KNVB
magazine                                     ook aanwezig



  Het Broek de voorloper van Angerlo Vooruit 1951

Angerlo Vooruit 2 anno 2012

De historie van

Aangeboden als dank voor uw medewerking bij
het tot stand komen van het historisch overzicht.

Voetbalvereniging Angerlo Vooruit
December 2012


