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Woord van de voorzitter 

 
Seizoen ´22-´23 is op het moment van schrijven alweer 
in volle gang, waarbij ons eerste elftal dit jaar gestart is 
in de 5e klasse zaterdag. Naast het 1e elftal hebben we 
ook een 2e, 3e, 4e en een 35+ team in mogen schrijven 
bij de heren. Bij de dames hebben we een 11-tal en een 
7-tal in mogen schrijven.  Het 1e elftal van de heren en 
ook het 1e elftal van de dames heeft dit jaar een 
nieuwe trainer voor de groep. Eén van hen zal zich deze 
nieuwsbrief aan jullie voorstellen. Wat ik ook belangrijk 
vind is om de trainers te bedanken die vorig jaar (deels) 
voor deze teams hebben gestaan. In het bijzonder wil ik 
daarbij even Johan Knol, Marcel Boelens maar ook 
zeker Björn Klokow even noemen. Samen met de 
begeleiding erom heen hebben ze laten zien dat het 
uiteindelijk allemaal gaat om het grotere plaatje binnen 
de vereniging, wat niet altijd even makkelijk moet zijn 
geweest. Heel veel respect daarvoor vanuit mij en het 
overige bestuur! 
Naast nieuwe hoofdtrainers voor de heren en de dames 
hadden we nog een heel aantal mensen kunnen 
voorstellen die ondertussen verantwoordelijkheden 
hebben geaccepteerd binnen de vereniging. Hieronder 
even een paar mensen die ik even wil benoemen, zodat 
het ook duidelijk is wie jullie in welk geval zouden 
kunnen benaderen.  
Richard de Vries is begonnen met het invullen van de 
functie van wedstrijdsecretaris. Misschien is het goed 
dat Richard zich in een volgende nieuwsbrief ook eens 
kort voorstelt omdat hij nog maar kort bij de vereniging 
is. Schroom niet om op hem af te stappen wanneer 
jullie elkaar tegenkomen bij de vereniging. Richard is via 
e-mail te bereiken via wedstrijdzaken@scangelslo.nl en 
aan hem kun je dus vragen stellen over onder andere 
wedstrijdzaken, verplaatsingen, afgelastingen etc. 
 
Henri Ensing heeft de totale coördinatie overgenomen 
van zowel de keuken als ook de kantine. Dit houdt onder 
andere in dat hij de planning maakt met betrekking tot 
de bezetting in de keuken en achter de bar.  
Dus wanneer je vragen hebt omtrent kantinezaken, 

 
 
 
 
 

dan kun je deze persoonlijk met hem bespreken. Ook is 
hier een e-mailadres voor beschikbaar, namelijk 
kantine@scangelslo.nl.  
Ook zijn we gestart met het opzetten van een Technische 
Commissie. Abe de Jong, Stephan ter Beek en Johan Knol 
zullen hier samen met Arjan Waverijn een start mee 
maken en hebben er erg veel zin in.  
Al met al begint het dus qua organisatie binnen de 
vereniging weer ergens op te lijken nu er enkele cruciale 
functies weer bezet zijn met enthousiaste en betrokken 
leden. Vanuit hier hopen we dat we deze fantastische en 
zeker ook gezonde vereniging sportief gezien ook weer 
naar een hoger niveau kunnen tillen de komende jaren. 
Wij hebben er in ieder geval weer alle vertrouwen in. Ik 
hoop jullie ook natuurlijk en mocht je ergens nog een rol 
voor jezelf zien weggelegd, of denk je ergens een 
positieve bijdrage aan te kunnen leveren, laat het mij of 
een van mijn mede bestuursleden dan even weten. Dan 
gaan we eens kijken hoe we dat samen in zouden kunnen 
vullen. 
Ik wens jullie een heel fijn, succesvol en sportief 
voetbalseizoen toe! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rudmer Kemper 
 

Nieuwe website 

De afgelopen periode is er hard gewerkt aan een nieuwe 
website voor onze vereniging. Samen met sponsor InDiv 
werken we er hard aan om uw via onze website op de 
hoogte te houden van wedstrijden, nieuws omtrent onze 
vereniging en verschillende activiteiten. Neemt u gerust 
eens een kijkje op www.scangelslo.nl om te zien waar we 
aan werken. 
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Activiteiten 
 

Na alweer een succesvolle seizoensopening en een 
geslaagde sponsoravond (met medewerking van Henk de 
Haan) staat het volgende feestje alweer op de planning. 
Zaterdag 22 oktober gaat onder leiding van DJ Dolf het 
dak er weer af met het Oktoberfest. Het feest is bedoelt 
voor alle leden vanaf 16 jaar en duurt van 19:30u tot 
0:00u. Via deze weg alvast veel plezier gewenst! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Even voorstellen… 
 

Wie is Sander Eising? 

Hallo mijn naam is Sander 
Eising, ik ben 36 jaar en 
woonachtig in Emmen in de 
wijk de Delftlanden. In het 
dagelijks leven ben ik docent 
lichamelijke opvoeding aan 
het Esdal College in Emmen. 
Ik ben al 5 jaar gelukkig 
getrouwd met mijn vrouw 
Renske.  
 
 

Wat is je achtergrond als voetballer/trainer? 

Ik heb voor DZOH gevoetbald vanaf mijn jeugd tot en 
met de senioren. Helaas moest ik op mijn 27e stoppen 
met voetbal vanwege aanhoudende knieklachten en 
vanaf dat moment ben ik ook als trainer ingestapt bij 
DZOH bij de senioren namelijk het 2e elftal. Ik heb dat 4 
seizoenen gedaan en in die 4 jaar heb ik mijn TC2 
gehaald. Het waren 4 leuke seizoenen alleen had ik  

toen toch besloten om te stoppen omdat ik van werk was 
gewisseld en ik daar mij volledig op wilde concentreren. 

Twee jaar geleden begon het toch weer te kriebelen en 
ben ik wederom bij DZOH trainer geworden van de JO19-
1. Ondanks twee seizoenen dit te hebben gedaan wist ik 
dat ik weer senioren zou willen trainen en kwam sc 
Angelslo op mijn pad. 
 
Heb je naast het voetballen nog andere hobby’s? 

Ondanks dat voetbal de grootste hobby van mij is met nu 
sc Angelslo en wedstrijden van FC Groningen en FC 
Emmen te bezoeken vind ik het ook leuk om te tennissen, 
squashen en te wielrennen. Verder vind ik vrienden en 
familie ook belangrijk en spendeer ik daar ook veel tijd 
aan.  

 
Je hebt de groep nu een aantal weken mogen trainen – wat is 
je 1ste indruk? 

Het was nogal een hectisch begin bij de start van de 
voorbereiding en het duurde erg lang voordat de selectie 
compleet was. Dat was ook te merken aan de 
oefenwedstrijden en bekerwedstrijden. Er werd met veel 
spelers gespeeld die amper hadden getraind. Toch is de 
1ste indruk heel goed. Ik ben onder de indruk van de 
accommodatie, vrijwilligers en de support van alle 
mensen! Verder vind ik ondanks dat de groep erg smal is 
dat ze erg graag willen en ben ik blij met de spelers die er 
zijn.  
 
Waarom heb je voor SC Angelslo gekozen?  

Ik heb voor sc Angelslo gekozen omdat ik veel perspectief 
zie in deze club. Ik heb vroeger zelf tegen sc Angelslo 
gevoetbald in de 3e /4e klasse en ik vind dat die weg 
omhoog weer moet worden ingezet. Verder zie ik dit voor 
mij als trainer als een mooie kans om voor het eerst 
hoofdtrainer te zijn. 
 
Wat zou je verder nog willen delen met de lezers?  

Dat iedereen die binnen deze club zijn steentje bijdraagt 
betrokken en enthousiast moet blijven om samen met 
elkaar weer tot mooie prestaties te komen!     
 

Tot slot nog even dit… 
 

Ook dit jaar houdt SC Angelslo weer een rollade actie. Een 
heerlijke handgeknoopte procureur rollade van 1,2kg 

voor €15,- per stuk. Met de opbrengst steunt u direct uw 
club. Bestellen kan via Marcel Bremer op de club of via de 

mail: info@scangelslo.nl 
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