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Contact-informatie 

Clubhuis 

“Trefhook ’n Mös” De Mors 5 074-3762598 

 7491 DZ Delden website: www.svdelden.nl 

Secretariaat 

Marco Ezendam Odinksveld 8 074-3762029 

 7491 HD Delden  secretaris@svdelden.nl 

Ledenadministratie 

Sylvia Vaanholt Morsweg 30 06-41630163 

 7491 ZE Delden sylvia.vaanholt@home.nl 

Adreswijzigingen dient men z.s.m. door te geven aan het secretariaat. 

Beëindiging lidmaatschap: schriftelijk bij het secretariaat vóór 31 mei. 

Contributie-gegevens 

Senioren 12,00 / maand rekeningnummer S.V. Delden 

Jeugdleden (*)   5,50 / maand Rabobank Delden 313351686 

Rustende leden   5,00 / maand 

Gezinscontributie 22,50 / maand  (max.bedrag, geldt vanaf 3 gezinsleden) 

(*) welpen (tot 6 jr) kunnen de eerste 3 maanden kosteloos op proef meetrainen 

Bestuursleden 

voorzitter (alg.leiding, raad van advies, p.r.zaken, clubhuisbeheer) 

Hans van Laarhoven Vossenbrinkweg 85 074-3766353 

 7491 DC Delden  h.vanlaarhoven@gmail.com 

secretaris (administratie, notulist) 

Marco Ezendam Odinksveld 8 074-3762029 

 7491 HD Delden  secretaris@svdelden.nl 

penningmeester (financieel beheer, vice-voorzitter) 

Remco Bakhuis Vossenbrink 3 074-3762807 

 7491 DH Delden  penningmeester@svdelden.nl 

wedstrijdsecretaris (wedstrijdzaken, website, clubblad) 

Jan Holterman Ranninkstraat 11 06-23309011 

 7491 ZP Delden wedstrijdsecretaris@svdelden.nl 

bestuurslid jeugd (voorzitter jeugdcommissie) 

Jos Eijsink Schoolstraat 2c 074-3764433 

 7495 TC Ambt Delden  j.eijsink@hetnet.nl 

bestuurslid algemene zaken (w.o. activiteiten) 

Hajo Brandt Dekkersveldweg 4 074-3764830 

 7495 PS Ambt Delden info@carbo.nl 

bestuurslid accommodatie (gebouwen, velden, materialen) 

Jaap Schikker Schietbaan 15 074-3762130 

 7491 HC Delden  j.schikker@hetnet.nl 
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Clubbladcommissie 

Henk ter Hofsté Wilhelminastraat 6 074-3762539 / 06-12600183 

 7491 EG Delden clubblad@svdelden.nl 

Gerrit Seppenwoolde Rijnstraat 40 074-2423827 

 7555 WK Hengelo gseppenwoolde@home.nl 

Hans Klumpers Noordwal 15 074-3762933 

 7491 ZH Delden klumpers_15@hotmail.com 

Maarten Klumpers Noordwal 15 074-3762933 

 7491 ZH Delden maarten_klumpers@hotmail.com 

 

Aanspreekpunten overige commissies 

 

Jeugdcommissie 

Jos Eijsink Schoolstraat 2c 074-3764433 

 7495 TC Ambt Delden j.eijsink@hetnet.nl 

Wedstrijdsecretariaat 

Jan Holterman Ranninkstraat 11 06-23309011 

senioren 7491 ZP Delden wedstrijdsecretaris@svdelden.nl 

Henk ter Hofsté Wilhelminastraat 6 074-3762539 / 06-12600183 

jeugd 7491 EG Delden secretaris-jeugd@svdelden.nl 

 

Barcommissie 
Hans van Laarhoven Vossenbrinkweg 85 074-3766353 

 7491 DC Delden  h.vanlaarhoven@gmail.com 

Websitecommissie 

Ed Stokkentreeff Eekmolen 16 074-3767623 

 S491 HN Delden ed.ilona@tiscali.nl 

Maandagochtendploeg 

Gerrit Seppenwoolde Rijnstraat 40 074-2423827 

 7555 WK Hengelo gseppenwoolde@home.nl 

Activiteitencommissie 
Dick ter Kulve Cuba 5 074-2671860 

 7622 LS Borne d.ter.kulve1@kpnplanet.nl 

Sponsorcommissie 

Jan Brinkcate Sperwerstraat 9 074-3761900 

 7491 ZN Delden j.brinkcate@kpnplanet.nl 

Raad van Advies 
Gerrit Seppenwoolde Rijnstraat 40 074-2423827 

 7555 WK Hengelo gseppenwoolde@home.nl 
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Voor een stijlvolle uitvaart in vertrouwde handen 
 

Zorg, aandacht, betrokkenheid 

ruimte voor eigen invulling 

persoonlijkheid,  rust 

ongeacht uw uitvaartverzekering 

tot en met de dag van de uitvaart dezelfde persoon 

mogelijkheid tot voorbespreken van uw uitvaart 

verzekeren 

Gerry Leferink & Wennink uitvaartzorg 

Turbinestraat 63,  7556 RB  Hengelo 

Tel : 074 – 2505379 

www.uitvaarthengelo.nl 
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Van de Redactie, 
 

Hoewel het weer anders doet vermoeden , is het voorjaar weer in zicht. 

Een nieuwe lente geeft vaak nieuwe ideeën , nieuwe initiatieven en 

sommige problemen kunnen vaak kantelen naar bevredigende oplossingen. 

Zo zie je wel eens dat elftallen plotsklaps als herboren binnen de witte 

lijnen verschijnen. 

 

Uiteraard gaan we in deze uitgave nog even nagenieten van de geweldige 

Play Back avond. 

Je ziet maar dat onze talenten niet alleen op het voetbalveld lopen. 

 

Hans en Maarten Klumpers hebben een gesprek met onze “duizendpoot” 

Janny Lutke Willink. We zijn erg blij met deze “transfer” ! 

 

Het bestuur houdt ons op de hoogte van allerlei bestuursbesprekingen en 

bestuursbesluiten. 

Verder ontbreken uiteraard mededelingen van onze jeugdafdeling en van 

de seniorenelftallen niet. 

 

Tenslotte nog een belangrijke mededeling voor onze Möspraot -lezers. 

Na deze uitgave van maart/april  gaan we na vele jaren van drukker van 

ons blad veranderen. 

Drukkerij Unaniem aan de Molenstraat in Delden heeft thans meer 

mogelijkheden dan voorheen. Zij gaan in het vervolg ons clubblad 

drukken. We zijn hier zeer content mee. 

Bovendien wordt ons clubblad in een geheel “nieuw jasje” gestoken m.a.w. 

de omslag wordt geheel veranderd. 

Jullie zien en horen hier meer over in de volgende uitgave. 

Lees ze. 

De Redactie. 

 

Kopij voor clubblad juni inleveren voor 1 mei a.s. bij Henk ter Hofsté, 

Wilhelminastraat 6, tel. 074 3762539 of 06 12600183. 

e-mail: clubblad@svdelden.nl. 
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Van de voorzitter 

 
In Nederland voetballen momenteel ongeveer 1070000 mensen in 

clubverband. Om precies te zijn: 460000 kinderen, 70000 vrouwen en 

540000 volwassen mannen. Deze mannen, vrouwen en kinderen spelen 

voor pakweg 3700 verenigingen in 54500 teams ongeveer 30000 

wedstrijden per week. 

 

Een van die verenigingen is het dit jaar jubilerende sv Delden (85 jaar). 

Een club die op voetbalgebied maar ook op vele andere fronten zeer actief 

is (denk aan de zeer geslaagde playbackshow). Om als vereniging dit 

allemaal te kunnen doen is het absoluut noodzakelijk dat je beschikt over 

leden die vrijwillig veel tijd en energie willen steken in "hun cluppie" sv 

Delden. 

 

Sv Delden heeft veel vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de 

club. Langs deze weg wil ik al die mensen, mede namens mijn collega 

bestuurders, hartelijk danken voor de tomeloze inzet (geweldig!), of 

ze nou achter de bar werkzaam zijn, als jeugdleider fungeren, 

clubscheidsrechter zijn of meehelpen met het onderhoud van de 

accommodatie.  

 

Ook de komende jaren rekenen we op jullie steun en hulp en is het 

belangrijk om nog meer vrijwilligers bij onze club te betrekken. Denk 

hierbij vooral a+an begeleiders bij de jeugd maar ook aan bijvoorbeeld 

grensrechters voor Delden 1 en 2 of vrijwilligers die bardiensten willen 

draaien (ook op zondag). 

 

Vrijwilligers zijn ook de mensen van de barcommissie van SV Delden. 

Ook de commissie heeft veel initiatieven genomen om alles in en rondom 

de kantine nog beter te laten verlopen. Een voorbeeld is de recent 

gehouden  instructieavond hygiënecode waar bijna 40 leden uiteindelijk 

geslaagd zijn voor het bijbehorende certificaat.  



 8 

Ook heeft de barcommissie een handboek ontwikkeld, waarin beschreven 

staat hoe de apparatuur werkt, welke procedures er gelden en welke 

aanvullende afspraken van belang zijn. 

 

Binnenkort zal iedere barmedewerker de beschikking krijgen over dit 

handboek. Ook het idee voor de aanschaf van een muziekcomputer 

(geïnstalleerd door onze ict-techneuten Marthijn en Edwin, bedankt 

jongens!) en de blauw-gele aankleding van de kantine komt op het conto 

van demedewerkers van de barcommissie. Uitstekend werk!!! 

 

Bovenstaande is allemaal enorm belangrijk maar we zijn en blijven 

natuurlijk een voetbalclub. Helaas blijft ons vlaggenschip SV Delden 1 qua 

prestaties nog wat achter bij de verwachtingen. Wel zijn we goed gestart in 

de derde periode en mede door de inzet van spelers uit het huidige A-elftal 

ontstaat er een bredere selectie waaruit onze trainer Ronald Dams kan 

putten om het seizoen 2007-2008 wat meer kleur te geven (veel succes de 

komende weken!!). 

 

De spelers van het huidige A-elftal zullen volgend jaar deel gaan uitmaken 

van de selectie (SV Delden 1 en 2) en zo de kans krijgen om een plekje in 

de hoofdmacht te veroveren. 

 

Ons dames team gaat elke wedstrijd vol enthousiasme er fanatiek tegenaan. 

We zijn ervan overtuigd dat, zeker met de deskundige training die zij 

krijgen, ze alleen maar meer wedstrijden gaan winnen de komende tijd 

(misschien volgend jaar die tribune dames!!). 

 

SV Delden 2 kent mede door de personele problematiek bij Delden 1 een 

moeilijk seizoen waarin het winnen van een wedstrijd zeldzaam is. Toch 

was het bewonderenswaardig om te zien dat de trainingsopkomst ondanks 

de tegenvallende prestaties hoog bleef en ook de bereidheid om bij 

problemen het 1e elftal uit de brand te helpen aanhield. Jongens hou vol, 

blijf trainen en steun jullie trainer John ter Mors in een voor hem en zijn 

gezin zo moeilijke en spannende periode. 
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De overige seniorenelftallen SV Delden 3, 4 en 5 voetballen met wisselend 

succes hun wedstrijden, maar wel is het opvallend hoe ook deze elftallen 

elkaar steunen als het qua spelerspotentieel eens even tegen zit. Dit mede 

dankzij de deskundige leiders die op donderdagavond tijdens de 

"elftalcommissie" de puzzeltjes iedere keer maar weer oplossen. 

 

Bij de jeugd zijn alle elftallen na de winterstop ingedeeld in een nieuwe 

"halve" competitie. Voor het A1-elftal en het C1-elftal is dit nieuw, maar 

de eerste ervaringen met deze herindeling zijn positief. Ook buiten de 

lijnen bruist het bij de jeugd van de activiteiten, zoals de zwemavond voor 

het D- en E-team, en het paaseieren zoeken voor de jongste jeugd. 

Ongetwijfeld zult u elders in dit clubblad hiervan een verslag aantreffen. 

 

Naast deze positieve zaken wil ik als voorzitter toch ook een oproep doen 

aan alle voetballende leden om samen ervoor te zorgen dat het in "de wei" 

leuk blijft en dat SV Delden naar buiten toe bekend staat als een sportieve 

club die met respect omgaat met scheidsrechter en tegenstanders, en waar 

rode kaarten, vanwege misdragingen, uit den boze zijn. 

 

In het vorige clubblad heeft u in de rubriek "vanuit de bestuurskamer" 

kunnen lezen waarmee het bestuur van SV Delden zich op dit moment zoal 

bezig houdt. Een aantal van die onderwerpen komt nu in een eindfase 

terecht. Een voorbeeld is de afwikkeling van de privatisering. Op 2 april 

zal een afvaardiging van het bestuur van SV Delden een vervolg 

onderhoud hebben met wethouder Knuiman. Wij gaan ervan uit dat hij 

namens de gemeente Hof van Twente met een goed voorstel komt waar de 

vijf Deldense buitensportverenigingen en vv Twenthe Goor mee kunnen 

leven en het gevoel hebben op een correcte wijze te zijn gecompenseerd 

t.o.v. de andere verenigingen. 

 

Ook is het bestuur van SV Delden in overleg met de gemeente Hof van 

Twente en het Aparthotel Delden om het gezamenlijk gebruik van veld 2 

(verhuurd door de gemeente Hof van Twente aan het Aparthotel Delden tot 

2010) in de vorm van een schriftelijke overeenkomst vast te leggen. 
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Het doel hiervan is te waarborgen dat SV Delden voor de komende jaren 

over voldoende bespeelbare voetbalvelden kan beschikken. 

 

Indien SV Delden in 2010 beschikt over zeven elftallen (of meer) die 

voetballen op zondag, dan zal het 2e veld gezien de NOC-NSF normen 

wederom worden verhuurd aan SV Delden (of de gemeente Hof van 

Twente moet op een andere wijze ervoor zorgdragen dat SV Delden 

voldoende bespeelbare velden tot zijn beschikking heeft, dit noemt men 

"zorgplicht"). 

 

Mede in dit licht heeft het bestuur van SV Delden op woensdag 26 maart 

een bijeenkomst van de gemeente Hof van Twente bijgewoond waar het 

onderwerp kunstgras centraal stond. In april zal het beleid t.a.v. kunstgras 

in de raad van de gemeente Hof van Twente worden besproken en de 

beleidsnotitie hierover worden vastgesteld. Inmiddels is duidelijk 

geworden welke criteria de gemeente Hof van Twente zal hanteren om te 

bepalen welke verenigingen in aanmerking komen en per wanneer.  

 

De criteria zijn in volgorde van belangrijkheid: een capaciteitsprobleem 

van beschikbare velden (groei van elftallen en te weinig velden), 

multifunctioneel gebruik van het kunstgrasveld (denk aan bijvoorbeeld 

scholen) en clustering van verschillende sportverengingen die gezamenlijk 

gebruik maken van het kunstgrasveld. 

 

Het bestuur van SV Delden is unaniem van mening dat een kunstgrasveld 

op De Mors in de toekomst van grote waarde zal zijn om onze 

verenigingsactiviteiten optimaal te kunnen blijven ontplooien. Deze wens 

zal het bestuur op korte termijn kenbaar maken aan de gemeente Hof van 

Twente. 

 

De komende tijd zal ik namens het bestuur u met regelmaat informeren 

over de ontwikkelingen op dit terrein. 

 

Hans van Laarhoven 

Voorzitter SV Delden 



 11 

Tarzan en Jane winnen daverende Playbackshow van SV Delden 

 

Zaterdag 1 maart vond in het clubhuis een daverende Playbackshow plaats.  

 

 

Naast het publiek, dat zich kostelijk amuseerde, waren Rob Zomerdijk en 

Sanne Rodermond alias Tarzan en Jane de winnaars van de avond.  

Het in groten getale opgekomen publiek kreeg een zeer gevarieerd 

programma voorgeschoteld. De elf optredens hadden slechts één ding 

gemeen: ze waren stuk voor stuk van een zeer hoog niveau.  
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Voor de vijfkoppige jury was het dan ook niet eenvoudig om een winnaar 

aan te wijzen.   

 

 

De jury-leden Dinie de Jong, Jan Nobbenhuis, Nico Streutker en Barry 

Donker gaven als TV-coryfeeën, Jerney Kaagman , Emiel Ratelband en de 

‘halfzusjes’ Geer en Goor vermakelijk commentaar op de opgevoerde acts.  

Het vijfde lid van de jury was een mysterie gast en bleef tot de pauze 

vermomd als ‘Miss Piggy’.  

Het play-back gehalte was heel hoog en daardoor de uitslag niet te 

voorspellen.  

 



 14 

 

Aandoenlijk was het optreden van de zusjes Jan en Wim Holterman als 

Anni-Frid en Agnetha van Abba, natuurlijk met Benny en Bjorn ( Maarten 

Klumpers en Marthijn Zweepe).  

 

Prachtig waren de optredens van Guus Meeuwis ,Arnold Oolbrink met 

‘Geef mij nu je angst’ en  
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Anke van Geenen, die in de huid kroop van Andrea Berg met ‘du hast mich 

tausend mal betrogen’.  

 

Ietwat sadistisch was het optreden van Bob de Rooy ,ie Annie de helm wel 

heel erg krachtig op haar hoofd duwde. Het optreden was wel zeer 

vermakelijk maar of Jos Eijsink bij zijn vrouw Jacqueline echt punten 

scoorde is maar de vraag.  
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De ‘Blue man group’, Hajo Brandt, Han Vaanholt en Wim Wold, lieten 

letterlijk de stoppen doorslaan met hun regenpijpen en regentonnen en het 

onvermijdelijke water. 

 

De figuurlijke stoppen gingen door met de Pussicats Dolls. Zij, Janny 

Lutke Willink, Silvia Vaanholt, Belinda Brandt, Heidi van Laarhoven, 

Astrid Schutte en Marianne Wold, deden in hun schaarse kleding anders 

vermoeden dan de titel van hun act, “I don’t need a man”.  
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Het zwoele slot was voor Moulin Rouge met Marmelade. Nienke Rupert, 

Ellen Goosselink, Marlin Otten, Mirel Roescher en Femke Sueters 

brachten daarmee de jongens in extase.  

 

 

Uiteindelijk was de jury het meest gecharmeerd van de optredens van 

Andrea Bocelli en Laura Pausini, Astrid en Gea Otten met het nummer 

Vivo per lei op de derde plaats.  



 20 
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Als tweede de Vrienden van Delden. Richard Brunnekreef, Bert 

Luttikhedde en Erwin Geerdink leverden met de ‘Medley over mooie 

vrouwen’ een knappe prestatie.  

 

 
 

Aan het langste eind trokken Rob Zomerdijk en Sanne Rodermond, die als 

Aqua een perfecte imitatie van Tarzan en Jane op het podium brachten 
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Achter de snuit van Miss Piggy bleek onze,  Deldense Songfestival 

finaliste,  Famke Rauch schuil te gaan.  

In de pauze gaf zij een daverend optreden Ook na de prijsuitreiking was het 

tot in de late uurtjes bere-gezellig in het clubhuis.  

SV Delden kan terugzien op een een perfect georganiseerde, mede door 

sponsoring van Krooshoop voor de aankleding met planten, Jaap Smit, 

Joost Offrein en Herman de Jong tekenden voor het geluid,  

Willem Lokate zorgde voor het podium, Joke Paskamp voor grime en met 

de presentatie in handen van Benno Nobbenhuis was het daardoor zeer 

geslaagde Playbackavond. 

De perfecte organisatie was in handen van Henk van Geenen,Paul 

Holtkamp,Herman de Jong en Hans Pots. Bedankt!   
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TrEEningsweekend Delden 3. 
 

 

Onder het motto “neem je zwemspullen mee, we zeggen niet wat we gaan 

doen” verzamelden we ons vrijdags 15 februari op sportpark de Mors. Op 

een paar afhakers na was de clan rond half acht compleet en kon de 

karavaan vertrekken naar Woudenberg. Waar de meeste auto’s na een 

uurtje aankwamen op bestemming, liet de kar met rantsoen nog even op 

zich wachten. Reden hiervoor kon zijn dat de kar te zwaar beladen was met 

bier, andere reden was dat Rian P en Rob Z onderweg misschien wel een 

pit stop hadden meegepakt, wie zal het zeggen?  

Maar goed, rond een uurtje of 10 was de clan compleet, bedden opgemaakt 

en de derde biertjes opengetrokken.  

 

Om de stilte te doorbreken en de stemming erin te brengen werden de cd’s 

uit de tassen te voorschijn gehaald en de radio aangeslingerd. 

Probleempje……de cd speler van de stereo set was defect… Maar…… 

Delden 3 zou Delden 3 niet zijn zonder Jan H. Waar de meesten de moed 

al hadden opgegeven en zich erbij neer hadden gelegd dat het een weekend 

zou worden met hits van het lokale muziek station, haalde Jan H dood leuk 

cassette bandjes uit zijn auto (Je kent ze vast nog wel, van die schijfjes met 

2 gaten in het midden en een A en B kant). Dit weekend dus geen beukers 

of piraten hits uit de speakers, maar het werd swingen op HEINO!! 

 

Nu de hits aanstonden, de eerste biertjes gedopt waren en iedereen zijn 

plekkie gevonden had, kwam de organisatie met de geweldige vrijdag 

avond bingo. Eigenlijk weinig bijzonders, kwestie van een thee glas met 

Apfelkorn op tafel en degene met een valse bingo, zuipen (hé Berry K).  

 

Een uur en een lege fles Apfelkorn verder was het tijd voor een korte 

pauze. Bart S, Berry K, Rob Z en Maarten V besloten om de jacuzzi maar 

eens uit te proberen. Hoe en met welke inzet ze het voor elkaar hebben 

gekregen om met zijn vieren in onderstaand bad te liggen is iedereen een 

raadsel, maar de foto’s spreken toch voor zich? 
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(Foto met inzittenden wegens censuur achterwege gelaten.) 

 

Na een verfrissend bad en een enkele biertjes later was het tijd voor een 

ronde “handje klap”. Hoewel de meerderheid niet nuchter meer te noemen 

was en een ander zich te goed had gedaan aan een fijne “Jan Bakker”, ging 

het handje klap de meesten goed af. Tuurlijk werd er hier en daar samen 

gewerkt en werd de een na de ander er goed bijgenaaid, maar goed, we 

hadden de flessen Apfelkorn niet voor niets mee genomen…..Hoewel de 

meerderheid tegen een uurtje of 6 in de morgen afhaakte en verstandig het 

bed opzochten, bleef de “oude garde” nog even napraten. Vermoedelijk 

was het net iets voor 8 uur toen ook Rian P, Jan H en Ben S het bed 

opzochten. 

 

De volgende morgen was het duidelijk wat de voorgaande avond had 

gebracht. Hoewel de een nog slechter was dan de ander, haalde 1 persoon 

wel echt de top, volgens mij is Erik P er de hele zaterdag niet meer boven 

op gekomen. Maar goed, op de planning stond aangegeven dat we een 

zwembad in de buurt op zouden gaan zoeken. Gepakt met handdoek en 

zwembroek verzamelden we ons en werden de auto’s aangetrapt richting 

het centrum van Veenendaal. 

 

Een enkeling kwam toch wat bedrogen uit toen ze gepakt met zwemtas 

door het centrum van Veenendaal liepen en te horen kregen dat er helemaal 

geen zwembad in de buurt aanwezig was. Na een terugkoppeling met de 

organisatie werd alles al snel duidelijk. Plannen om te zwemmen zijn er 

nooit geweest, maar deze afleiding was er om een middag bowlen tot de 

laatste minuut geheim te houden.  



 27 

Kortom de middag werd gezellig voorgezet in het bowlingcentrum van 

Veenendaal waar de goeie bal’n tegen de ontzettende kegels werden 

geworpen. 

 

Tegen een uurtje of 5 gingen we weer boerenstee-waarts. Nadat iedereen 

de handdoek en zwembroek weer netjes opgevouwen in de kast had 

gelegd, werden er plannen gemaakt voor het eten. Er moest immers een 

goede ondergrond gelegd worden voor de zaterdagnacht.  

 

Eigenlijk viel er weinig te discussiëren, want voor zover ik weet staat er al 

jaren chinees op de menukaart van het Delden 3 treeningsweekend. Na het 

eten werd er nog ff tv gekeken, gingen er een paar in bad en een enkele 

zoadbek zocht het bed nog even op.  

 

Rond een uurtje of 10 was iedereen weer bij elkaar en kon niets een 

avondje Rambo meer in de weg staan. Ja ja gebroederlijk zaten we met zijn 

allen in een kring rond om de tv te kijken naar First Blood (of hoe heet die 

film van Rambo alweer???).  

 

Nadat deze afgelopen was, kwam de bus al voor rijden, wat een timing. Bij 

het zien van de taxi werd ook duidelijk waarom we zo’n 30 euro per man 

voor de taxi moesten betalen…. Een super de luxe touringcar stond voor de 

deur. Hoewel het even duurde voordat iedereen zijn plekje gevonden had 

(tsja plek genoeg in zo’n bus) kon er eindelijk koers worden gezet naar 

discotheek Brothers te Bunnik. Hier werd tot in de late uurtjes en met de 

nodige drankjes + vrouwelijk schoon doorgehaald tot een uurtje of  4 in de 

morgen.  

 

Eenmaal weer terug in het huisje werden de cassette hits van Jan nog even 

aan geknald, braadpan aangezet en werd het feest nog even voortgezet. 

Voor de foto’s en de bijbehorende strip act van Rob Z kunnen we jullie 

door verwijzen naar het wereld wijde web. 

 

Geheel tegen verwachting in was op de zondagmorgen Bart S, Martijn Z en 

iets meer verwacht Erik P al zeer vroeg aan de schoonmaak. 

 



 28 

Ik gok dat het een uurtje of 8 was toen ik de stofzuiger aan hoorde gaan en 

ik me nog maar eens lekker omdraaide. Toen de rest ook klaar was voor 

het ontbijt, schoven we rond 12 uur met zijn allen aan en kon mister eggs 

de eieren aan ons serveren (eindelijk, aangezien hij hier de zaterdag 

morgen niet toe in staat was). Nadat een ieder zijn “ontbijt” op had kon de 

schoonmaak beginnen. 

 

Respect voor Delden 3, binnen een goed uur was alles weer zoals we het de 

vrijdag aan hadden getroffen en kon de terugreis rond 3 uur naar Delden 

beginnen. 

 

Boerenstee, bedankt!! 

 

En  de vriendelijke groeten van……. Tarzan….. 
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In gesprek met  
 

Janny Luttke Willink 
 

Zoals als de meeste verenigingen is ook SV Delden afhankelijk van 

mensen die vrijwillig de handen uit de mouwen steken.  

 

Janny Lutke Willink is een van hen. Ondanks het feit dat ze nog niet zo 

lang in Delden woont is ze in rap tempo zeer betrokken geraakt bij het 

reilen en zeilen binnen de blauw- gele voetbalvereniging. Vandaar een 

gesprek met deze energieke actieveling. 

 

Janny, al jaren gelukkig getrouwd met Dinand, komt oorspronkelijk uit 

Zutphen. Daar werkte ze jaren in de horeca. Op dat moment kon zij nog 

niet vermoeden dat de daar opgedane ervaring later nog eens van pas kon 

komen.  

 

Als ze Dinand leert kennen verhuist ze naar Geesteren waar ze samen een 

boerderij houden. Daar wordt Janny de trotse moeder van Sven en Yvet die 

overigens beide actief lid zijn bij de club. Wanneer het gezin Luttke 

Willink in 2005 de kans krijgt om een grotere boerderij in Ambt Delden te 

beginnen,  grijpen ze deze kans met beide handen aan. Vanaf dat moment 

is het balletje letterlijk en figuurlijk gaan rollen.  

 

Via de school in Deldenerbroek komt ze in contact met onder andere de 

familie Eijsink, die vol lof is over de club. Wanneer Janny kennis maakt 

met SV Delden valt haar direct op dat het een gemoedelijke vereniging is. 

Ze vermoedt dat haar gezin zich snel thuis zal voelen. Het feit dat op dit 

moment het hele gezin Luttke Willink op verschillende manieren actief is 

binnen de club bevestigen dit vermoeden. 

 

Als je haar vraagt wat ze van de club vindt is ze zeer positief. Ze heeft dan 

ook geen spijt van haar keuze voor een kleinschalige vereniging. Ook haar 

kinderen hebben snel vriendjes en vriendinnetjes gemaakt bij de club.  
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Dat vindt ze mooi, want de jeugd verdient volgens haar extra aandacht 

binnen de club. Op dat gebied heeft ze dan ook de ambitie om een 

jeugdhonk te creëren. Dat de jeugd volgens haar bijzondere aandacht 

verdient blijkt ook uit het feit dat ze lid is van de jeugdcommissie. Hierin 

neemt ze het clubhuis en diverse activiteiten voor haar rekening.  

 

Tot besluit van het gesprek wil ze de club graag meegeven dat het op 

sommige punten iets consequenter mag, maar over het algemeen is ze zeer 

positief en voelt ze zich helemaal thuis bij SV Delden. Dat laatste blijkt 

wel uit haar optreden als Pussy Cat Doll tijdens de playbackshow ter 

viering van het tachtigjarig jubileum van de club.  

 

Janny hoopt in de toekomst nog jaren lang actief te blijven binnen de club.  
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Smitties en De Jong steken 

dameselftal SV Delden in het nieuw 

  
Zondag 10 februari kreeg het dameselftal van SV Delden, uit handen van 

de sponsoren Herman de Jong (van het gelijknamige klussenbedrijf te 

Delden) en Jaap Smit (uitbater van De Harlekijn Smitties te Delden), het 

nieuwe tenue uitgereikt. De dames kunnen daarmee vanaf nu hun 

wedstrijden spelen in het traditionele shirt van SV Delden: het blauwe shirt 

met de gele baan. Daarnaast beschikken de dames over fraaie tassen, eind 

vorig jaar reeds aangeboden door Straat- en Dakwerken Joost Mensink en 

Ron Hemersma te Delden. 

Na de uitreiking van de shirts speelde het dameselftal van SV Delden 

aansluitend een oefenwedstrijd tegen Rietmolen Da1. Onder een stralend 

februari-zonnetje stelden de dames van SV Delden hun sponsoren en de 

talrijk opgekomen fans niet teleur. Middels treffers van Kim Holtslag, 

Marlin Otten, Mirel Roescher (2x) en Femke Sueters, boekte het team van 

trainer Paul Holtkamp en leider Henk van Geenen een klinkende 

overwinning: 5-1. 

  

Op de foto: staand v.l.n.r.:  

Henk van Geenen (leider), Paul Holtkamp (trainer), Marleen Hoonhorst, 

Kelly Franke, Bianca Siegerink, Marlin Otten, Suzan van Beijmerwerdt, 

Ellen Goosselink, Mirel Roescher, Femke Sueters, Ilanit Heutink, 

Marieke Jannink, Herman de Jong (sponsor), Jaap Smit (sponsor), Jan 

Brinkcate (sponsorcommissie SV Delden). 

zittend v.l.n.r.: Sanne Rodermond, Barbara Bakker, Lisette Voskamp, 

Karlin van Diggele, Kim Holtslag, Marije Pots, Nienke Rupert, Naomi 

Heutink. 
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Geslaagd discozwemmen. 
 

 

Ter gelegenheid van het  85-jarig bestaan  van S.V. Delden zijn de spelers 

van de D – en E-elftallen, in totaal 23 deelnemers,  vrijdag 7 maart j.l. gaan  

discozwemmen in Haaksbergen. 

 

Aan dit festijn hebben de spelertjes ontzettend veel lol beleefd al was de 

muziek niet dat wat de leiding ervan had verwacht. Maar dit stoorde 

geenszins de zwemmertjes. 

 

Na afloop kregen de hongerige zwemmertjes patat en ijs voorgeschoteld. 

 

Aan dit zwemfestijn was een prijsvraag gekoppeld. Deze werd gewonnen 

door Joost Hendrikse en Robin Schutte. 

 

Een en ander is beslist voor herhaling vatbaar en dat zal ook zeker gaan 

gebeuren. 

 

Zie ook onderstaande foto’s. 
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De prijswinnaars van het discozwemmen waren: 

Joost Hendrikse en Robin Schutte  
(cadeau gesponsort door Benno Nobbenhuis) 
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Pupil van de week 

 

ik ben Jherzi Harmsel en,  

ik ben pupil van de week geweest. 

Ik vond het vreselijk leuk!!!! 

Ik heb ook mee getraind.  

Samen met Bart en Dennis. 

En de aftrap genomen. 

Ik mocht op de bank zitten. 

Ik heb tussen de trainers en leiders gezeten. 

Ik heb een fijne dag gehad. 

Hartelijk bedankt  

Jherzi 
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De selectie in het nieuw. 
 

In navolging van het meisjes F3 team en het dameselftal van SV Delden, is 

ook bij de heren de eerste selectie volledig in het nieuw gestoken. Dat 

betekent dat vanaf nu ook het eerste elftal van SV Delden zijn wedstrijden 

kan spelen in de moderne variant op het klassieke 'blauwe shirt met de gele 

baan', met o.a. daarin geweven het fraaie -eveneens recent herontworpen- 

SV Delden-logo. Naast deze schitterende wedstrijdkleding ontving het 

team nieuwe coachjassen en trainingspakken. 

 

De nieuwe sponsor TSN (Thuiszorg Service Nederland) is met 20 

vestigingen een landelijk bekende en AWBZ-erkende thuiszorg 

organisatie. Ook in Twente is TSN een succesvolle thuiszorgorganisatie. 

Door bijna alle gemeenten is TSN de huishoudelijke hulp gegund. Tevens 

levert TSN alle vormen van thuiszorg of het nu gaat om huishoudelijke 

hulp, verzorging of verpleging van een paar minuten per dag tot zelfs 24 

uur aaneengesloten (voor meer informatie zie de website: 

www.thuiszorgservice.nl). 

 

Stadscafé Waagplein 1, het grootste café van Nederland, heeft een 

regionale uitstraling. Deze horecagelegenheid in het hart van Almelo bruist 

van de activiteiten, zoals wel blijkt uit de online agenda op 

www.waagplein1.nl. 

 

Met het aantreden van deze nieuwe sponsoren is er een eind gekomen aan 

het hoofdsponsorschap van Beltman Mechanisering. Vanaf 2000 droegen 

de shirts van de hoofdmacht van SV Delden zijn naam. Natuurlijk blijft 

Beltman wel als sponsor aan SV Delden verbonden. 

 

Onder het genot van een kopje koffie met een broodje en daarna een ander 

sapje werd afgelopen zondag het sponsorschap beklonken. Zowel de 

nieuwe sponsors als SV Delden hebben het volste vertrouwen in een 

langdurige samenwerking. 
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Het F4 - team 
 

Het F4 team  speelde zaterdag de tweede wedstrijd van het seizoen tegen 

Bornerbroek F5. We gingen met vijf spelers op stap. De andere vijf kregen 

training van Ellen op de Mors. Er werd prima gespeelt. Voor het eerst met 

echte regels zoals aftrap in het midden, ingooi en uittrappen op de 

achterlijn. Bornerbroek had hier al vaker mee te maken gehad en won de 

wedstrijd met 7-0. 23 februari is er geen wedstrijd maar training voor 

iedereen op de Mors. Uiteraard is deze training ook bestemt voor alle 4,5 

en 6 jarigen die willen kennismaken met voetbal.  

 

Op 17 mei a.s. nemen de spelertjes deel aan een groot 4 x 4 – toernooi van 

NEO in Borne. 

 

 
Richard’s en Ellen’s pupillen. 
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Meidenvoetbal bij SV Delden 
 

Vrouwenvoetbal bestaat al zolang de voetbalsport bestaat. De eerste 

officieel geregistreerde damesvoetbalwedstrijd vond plaats in 1892 in het 

Schotse Glasgow.  

 

In Engeland was vrouwenvoetbal zo rond 1920 een heel belangrijke tak 

van sport; er zijn wedstrijden bekend dat er meer dan 50.000 toeschouwers 

op de tribune zaten. Daarna ging het lang minder met het damesvoetbal, 

men vond het een vrouwonvriendelijke tak van sport; vrouwenvoetbal 

werd zelfs verboden.  

 

Misschien waren de mannen ook wel jaloers dat het vrouwenvoetbal 

zoveel aandacht kreeg. Heel lang bleef het stil, maar in 1969 (emancipatie) 

werd de Women's Football Association opgericht. Ook werd het verbod 

van 1921 opgeheven en worden overal in de wereld weer wedstrijden 

georganiseerd.  

 

Meiden en damesvoetbal is momenteel zelfs de snelst groeiende  tak van 

sport in Nederland. Inmiddels zijn er meer dan 100.000!! vrouwelijke 

voetballers. Op Eurosport wordt regelmatig aandacht besteed aan 

vrouwenvoetbal.  

 

Na veel voorbereidend werk van FC Twente is er, in navolging van andere 

voetballanden, in Nederland sinds 2007 een eredivisie vrouwenvoetbal van 

start gegaan.  

 

Bij SV Delden is behalve een damesteam ook een meisjesteam in 

competitie. Het is de F3M. Er zijn maar heel weinig verenigingen die F-

teams voor meisjes hebben, daarom wordt er elke zaterdag tegen jongens 

gevoetbald.  

 

In de najaarscompetitie (2007) zijn de meiden derde geworden en dit 

seizoen is er zelfs nog helemaal niet verloren. Op de foto laten de meiden 

trots het nieuwe tenue zien, aangeboden door Country Wishes uit Delden. 
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Volgend seizoen moeten, vanwege hun leeftijd, een aantal meiden naar de 

E. We zouden vanaf volgend jaar heel graag een E en een F-team in 

competitie willen hebben.  

 

Ben jij een meisje in de leeftijd van 6 tot 12 jaar en lijkt het je wel wat om 

met deze gezellige meiden te voetballen, meld je dan aan bij Sylvia 

Vaanholt tel: 06-41630163 of mail: sylvia.vaanholt@home.nl.  

 

Lijkt het je wel wat, maar wil je eerst wat informatie, neem dan contact op 

met Jos Eijsink  tel: 074-3764433of mail: j.eijsink@hetnet.nl. 

Ben je jonger dan 6 of ouder dan 12 jaar, ook dan kun je bij SV Delden 

terecht; je komt dan in een gemengd team terecht. En ook jongens zijn 

natuurlijk van harte welkom. 

Tip: Breng eens een bezoekje aan onze site: www.svdelden.nl 

 

 

 

 

 

 

       

 

                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 
SV Delden F3M 

     Staand vlnr: Jobke, Danique, Kristel, Pien, Lynn.    

 Knielend vlnr: Yvet, Lieke, Nicky, Anne. 
Staand achter vlnr: Dhr. Boensma (Country Wishes), Dhr. Brinkcate (sponsorzaken SV Delden)    

Leiders: Jos en Gerard                  
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Postbus 105, 7550 AC  Hengelo 
Tel. 074-2918568, Fax 074-2438328 
Website: www.berghorstdranken.nl 
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Geslaagde cursus hygiëne-code 

Woensdagavond 19 maart zijn veertig leden van SV Delden geslaagd voor de 

cursus Hygiënecode voor Sportkantines.  

Deze interessante en leerzame avond, op touw gezet door de barcommissie van 

SV Delden, werd verzorgd door mevr. Petra ten Pas van de KNVB. SV Delden 

kan hiermee, nog beter dan voorheen, de kwaliteit waarborgen van de hapjes en 

de drankjes in de kantine.  

Centraal stond natuurlijk hoe je op een verantwoorde manier met levensmiddelen 

om moet gaan. In een kantine werken vaak veel verschillende mensen, dus is het 

van groot belang dat je een aantal protocollen opstelt waar een iedere zich aan 

moet houden.  

Na deze avond weet een iedere dat je extra attente moet zijn op bv. of de 

verpakking wel deugdelijk is en of de houdbaarheidsdatum niet verstreken is. Ook 

belangrijk is dat je de koelketen niet onderbreekt. Dat wil zeggen dat als je bv. 

kroketten langer dan 15 a 20 minuten buiten de vriezer houdt deze niet terug mag 

leggen.  

Het schoonmaken van een kantine/keuken kreeg ook extra aandacht. Vooral het 

niet op een verantwoorde manier reinigen van keukenattributen leidt regelmatig 

tot gezondheidsklachten. Tip: gebruik nooit hetzelfde materiaal (messen) voor 

verschillende soorten beleg en vleessoorten. 

 

De aanwezige barcommissie van SV Delden kreeg als advies om regelmatig de 

temperatuur van zowel bevroren als gefrituurd voedsel te meten. Dit gebeurt met 

een speciaal daar voor bestemde thermometer. Bv. een gefrituurde kroket moet 

binnenin 75 graden zijn. 

De cursus Hygiënecode voor Sportkantines staat bol van deze waardevolle tips 

die gegeven werd Petera ten Pas van de KNVB. Het bestuur van SV Delden is erg 

blij dat veel leden betrokken zijn bij het kantinegebeuren. Met de opgedane 

kennis wordt de kwaliteit van de dienstverlening in de SV Delden kantine naar 

een hoog niveau gebracht. De cursus is afgesloten met een niet eenvoudige toets 

die bestond uit vragen die vooral praktijk gericht was. De geslaagden ontvangen 

binnenkort het begeerde certificaat 
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Voetballen tijdens de paasdagen 
 

’s Morgens om 09:00 uur moeten voetballen, dat is zuur. 

’s Morgens om 09:00 uur moeten voetballen na een avond stappen, dat 

wordt een beetje extra zuur. 

En het wordt wel heel veel extra zuur als je ’s morgens vroeg om 09:00 uur 

moet voetballen... na de Paasparty. 

 

Delden 3 had het geluk om dit jaar op Tweede Paasdag te mogen 

voetballen tegen Buurse. 

 

Oorspronkelijk was deze wedstrijd gepland voor zondag 6 april, maar in 

verband met een of ander Buurs jubileum diende dit duel naar een andere 

datum geschoven te worden... uitgerekend Tweede Paasdag. Bij de 

meesten drong het om deze reden pas een week of twee voor Pasen door 

dat 09:00 uur in Buurse wel erg vroeg is op de dag na de Paasparty. 

Gelukkig dat Jan H altijd goed in het belang van Delden 3 denkt en heeft 

hij er voor kunnen zorgen dat de aanvangstijd een uur naar achteren verzet 

kon worden. 

 

In de kantine aangekomen bleek dat wij het enige elftal waren waarbij de 

wedstrijd door ging. Voor Delden 3 een meevaller, dit hield namelijk in dat 

we extra spelers ter beschikking hadden. Ronald D, Rob W en Gerbrand K 

zaten namelijk al aan het schap toen ze te horen kregen dat hun wedstrijd 

afgelast was. Aangezien dit drietal (immer drei) toch al wakker was en ze 

wel zin hadden in een potje voetbal, konden ze mooi met ons mee.  

 

Rond half 10 was iedereen compleet en konden we eindelijk koers zetten 

naar Buurse. Reëel gezien was dit eigenlijk wel wat aan de late kant, 

gezien het feit dat we al om 10:00 uur op het veld moesten staan. Maar 

eenmaal aangekomen in Buurse bleek dat de tegenstander het niet zo erg 

vond dat we wat aan de late kant waren. Zij waren namelijk nog druk bezig 

het sneeuw van het veld te schuiven en zo de lijnen zichtbaar te maken. 
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Kwart over tien klonk dan eindelijk het eerste fluitsignaal en kon de 

wedstrijd beginnen. Vooral de eerste 10 minuten was goed te zien dat het 

merendeel van Delden 3 de Paasparty had bezocht. De tegenstander 

combineerde vrij strak en eeh... ja... wij wat minder strak. Dit zal 

ongetwijfeld ook de reden zijn geweest dat we na +/- 15 minuten spelen 

het eerste doelpunt tegen kregen.  

 

Aangezien we dit seizoen al vaker te maken hadden gehad met doelpunten 

tegen, werd de aftrap snel genomen en het spel weer snel hervat. Het bleek 

dat dit doelpunt Delden toch wakker had geschud en zo kwamen wij ook in 

de buurt van het doel van de tegenstander. Helaas bleef het bij ‘in de buurt 

komen’ en mochten we af en toe proeven aan een kansje, het was namelijk 

Buurse die de 2-0 en de 3-0 maakte, tevens ruststand. 

 

De thee heeft ons goed gedaan in de rust, want ik vermoed dat we 10 

minuten bezig waren in de tweede helft toen er een snelle combinatie 

opgezet werd tussen Koen vG en Rob W waardoor uiteindelijk Rob Z de 3-

1 binnen kon schieten. Delden 3 leefde weer een beetje op.  

 

De aanvallen van Delden werden beter en we wisten meerdere malen bij de 

tegenstander de 16 binnen te lopen….. met bal nog wel. Echter was het 

Buurse die op hun beurt weer met een doelpunt kwam, de 4-1 stond 

genoteerd.  

 

Na het spel wederom snel te hebben opgepakt rolde de bal voor de voeten 

van Bart S. Deze wist met een hard schot het net van de tegenstander te 

raken, 4-2. Na ongeveer een half uur in de tweede helft gespeeld te hebben 

werd Rob W in het strafschop gebied een handje geholpen en werd 

hierdoor op een nette manier tegen de grond geworpen, penalty voor 

Delden. Helaas werd deze penalty niet benut door Nick K en wist de 

keeper de bal naast het doel tot een hoekschop te verwerken.  

 

Waarschijnlijk wekte deze niet benutte kans zoveel adrenaline op bij de 

Delden 3 spelers, dat er nog harder gespeeld werd. Op een gegeven 

moment was het Rian P die buiten de lijnen een duel met een tegenstander 

aanging.  
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De betreffende speler kon dit niet waarderen en hij schopte Rian P daarop 

van achteren op de enkels. Dit schoot in het verkeerde keelgat bij Rian P, 

die op zijn beurt de speler van Buurse in de kraag vloog. Na dit opstootje 

waarbij de spelers van Buurse, de spelers van Delden en het publiek 

betrokken waren, kon de scheids maar 1 beslissing nemen, rood voor beide 

spelers. Zo stonden we de laatste 15 minuten 10 tegen 10 te voetballen en 

wist helaas Delden niet meer te scoren. De laatste treffer kwam van de voet 

van een Buurse speler en de wedstrijd eindigde aldus in een 5-2 eindstand. 

 

Nu de wedstrijd gespeeld was, lag de druk bij Sander P. Hij moest er 

immers voor proberen te zorgen dat de rode kaart van Rian P goed gepraat 

werd. Nadat Sander P een kwartier met de scheids en de leider van de 

tegenstander in discussie was, zag hij het niet al te best in en haalde de 

hulp van Jan H erbij. Ook dit mocht niet baten; de scheidsrechter bleef bij 

zijn beslissing: Rian P kon zijn adres doorgeven en voor de eerste 3 weken 

(immer drei) de voetbalschoenen in het vet zetten. 

 

Nadat het nodige papierwerk verder afgehandeld was, kon er weer koers 

gezet worden naar Delden. Gelukkig had Berry K nog een helder moment 

en zag nog een jas liggen bij de tafel waar wij gezeten hadden in de kantine 

van Buurse. Deze jas moest haast wel vergeten zijn door een Delden 3 

speler en Berry K, goed dat die man altijd is, besloot de jas maar mee te 

nemen naar de kantine van Delden. Nog geen 10 minuten aangekomen in 

de kantine van Delden rinkelde de telefoon al en een twijfelende Buurse 

speler vroeg zich af als wij niet heel toevallig, misschien een verkeerde jas 

hadden meegenomen naar Delden. Zo eindigde deze voetbal ochtend voor 

Jan H en Berry K in nog een retourtje Buurse. 

 

Met de groeten van Zomerdijk 
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Paaseieren zoeken. 

 

In het kader van het 85-jarig bestaan van de vereniging ging de jongste 

jeugd dit keer geen eieren zoeken op ons sportcomplex “De Mors”maar 

ging het met de touringcar op pad. Zonder dat de jongste jeugd het wist 

ging men naar Erve Brooks in Gelselaar. 

 

Hier moest naar de eieren worden gezocht en daarna moest men een 

wandelpad volgen waarin opdrachten waren verwerkt. Gelukkig werkte het 

weer mee. 

 

Voor het eieren zoeken  werden de jongens en meisjes in twee groepen 

verdeeld. 

 

De winnaars waren van groep 1 : 

 

Julian Schepers Gouden ei 

Jan-Willem Visser meeste eieren gevonden 

 

en van Groep 2: 

Danique Vaanholt Gouden ei 

Kristel Wassink meeste eieren gevonden 

 

De winnares van de opdrachten in het wandelpad was Lieke Diepenmaat. 

 

Na afloop had iedereen van het zoeken en het lopen een grote honger 

gekregen, die werd gestild met pannenkoeken en patat. En als of het nog 

niet genoeg werd als toetje nog een heerlijk ijsje geserveerd. 

 

Iedereen ging tevreden en met een goed gevulde maag met de bus terug 

naar Delden waar de meeste ouders aanwezig waren om hun kroost weer in 

ontvangst te nemen.  
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De patat smaakte voortreffelijk 

 

 
Weer op huis aan na een fijne middag 
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Nieuwe trainer voor onze B1 
 

Na lang zoeken hebben we nu toch een trainer gevonden voor onze B-

junioren van volgend jaar.  

 

Alle jongens (en één meisje) van de C gaan in z’n geheel over naar de B. 

De trainer die volgend jaar met deze groep aan de slag gaat is echt niet de 

minste.  

 

We zijn er trots op dat we Henk Drenth uit Hengelo hebben kunnen 

contracteren. Henk is 47 jaar en traint op dit moment de B1 jeugd van 

BWO, dat in de 1
e
 klasse !!! uitkomt. Eerder heeft Henk ook al de dames 

van Berghuizen (landelijk) onder z’n hoede gehad. Deze man heeft dus 

echt wat in z’n mars!  

 

Nogmaals we zijn er trots op dat we deze trainer naar SV Delden hebben 

kunnen halen. 

 

Grappig is, dat Henk jaren geleden een paar jaar deel uit maakte van ons 

eerste elftal; er zijn vast mensen binnen de club die hem daar nog van 

kennen. 

We hopen dat Henk het naar zijn zin zal hebben als trainer bij SV Delden 

en wensen hem heel veel succes! 

 

Henk gaat het trainen overnemen van Ronald en Tim Dams.  

Deze mannen hebben ons dit jaar fantastisch uit de brand geholpen. Zij 

verrichten op dit moment heel goed werk met onze C-jeugd, maar hebben 

beiden aangegeven na dit seizoen te zullen stoppen bij onze jeugd. 

 

Heren alvast onze hartelijke dank voor jullie prima werk met onze 

jeugd!!! 

 

En voor de C1: veel succes nog dit seizoen, maar ook heel veel succes en 

plezier met jullie nieuwe trainer volgend jaar! 
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SV Delden 1   
 

Winterstop 

Na een periode van wisselende resultaten kwam de winterstop voor het 

eerste als geroepen. Mede door de vele blessures en enkele schorsingen 

werd er wekelijks met een andere samenstelling gevoetbald en dat had zijn 

uitwerking in de resultaten. De laatste 4 wedstrijden voor de winterstop 

gingen verloren en daardoor “ bungelden” we onderaan in de 6
e
 klasse. 

 

Trainingweekend 

Als voorbereiding op de 2
e
 seizoenshelft werd er een trainingsweekend 

georganiseerd, wat natuurlijk altijd gezellig is. Dit keer zaten we dicht bij 

Arnhem, een stad met een rijke historie en ook niet geheel onbelangrijk, je 

kunt er leuk stappen. Nadat we vrijdag waren gearriveerd legde Ronald uit 

wat precies de bedoeling was dit weekend, zodat iedereen daar rekening 

mee kon houden en er zich op voor kon bereiden. Zaterdagmorgen stond 

een training gepland om 10.00 uur en de zaterdagmiddag stond in het teken 

van boerengolf. Voor het 1
e
 elftal was de zondagmiddag al door de KNVB 

gepland, want er stond een competitiewedstrijd tegen Manderveen op het 

programma. Het 2
e
 elftal daarentegen was zondagmorgen vrij. 

 

Vrijdagavond / nacht 

Na de korte uitleg werden de slaapplaatsen geïnspecteerd en verdeeld. Het 

was onderhand al bijna 20.00 uur en dus was het de hoogste tijd voor een 

potje pokeren met een goud – gele rakker er bij. Om 21.30 uur was het tijd 

om met een grote taxibus richting het centrum van Arnhem te gaan voor 

een gezellig avondje stappen. In het centrum aangekomen werden de 

groepen al snel gesplitst en zocht iedereen een gezellig cafeetje / barretje 

op. Na een gezellige avond was het tegen 4 uur voor bijna iedereen mooi 

geweest en dus werd koers gezet richting onze verblijfplaats. Daar 

aangekomen bleek dat één iemand de “taxi had gemist” en dus niet anders 

kon, dan blijven “slapen” bij een vrouwtje in Arnhem. Na enkele potjes 

pokeren in onze verblijfplaats vond ondergetekende het welletjes en begon 

aan zijn welverdiende nachtrust.  
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Naar later bleek kon niet iedereen zo maar stoppen met pokeren en zo kon 

het gebeuren dat W.H. en R.D. pas tegen 8.00 uur naar bed gingen.  

 

Zaterdag 

Zaterdagmorgen om 10.00 uur was het tijd voor de training. Hierbij dient 

opgemerkt te worden dat 2 personen door verschillende oorzaken niet 

aanwezig waren. M.Z. lag met één of ander sl..je in een Arnhemse 

slaapkamer en dit leverde hem natuurlijk een boete op, want hij kwam niet 

opdagen bij de training ( je kunt zijn verblijf bij het vrouwelijk schoon dus 

aanmerken als betaald seks).  

 

F.T. had nog last van het beetje bier van de vrijdagavond / nacht en was 

met geen mogelijkheid uit bed te krijgen. Ook hij kreeg een welverdiende 

boete.  

 

De overige spelers gedroegen zich dit weekend wel serieus en begonnen 

dus om 10.00 uur met de warming – up. Nadat iedereen de spieren warm 

had werd begonnen met een positiespel. Tijdens dit positiespel werd eens 

te meer bewezen dat een avondje doorzakken niet bevorderend is voor de 

prestaties op het veld.  

 

Na het positiespel werd er afgesloten met een duurloopje van tien minuten, 

wat voor sommigen toch ook vrij zwaar was. 

 

Na een goede lunch was het zaterdagmiddag tijd om te gaan boerengolfen 

bij de boer naast onze verblijfplaats. In een aantal grote weiland was een 

parcours van 12 holes uitgezet, die je in groepjes van 4 moest afwerken. 

Nadat iedereen het parcours afgelegd had begaven we ons weer richting de 

verblijfplaats.  

De rest van de middag en avond stond in het teken van pokeren, eten en 

weer pokeren. Enkele spelers van het A – elftal en het 2
e
 elftal vertokken 

om 22.00 uur richting Arnhem voor nog een avondje stappen. Ze werden 

begeleidt door de leider en grensrechter van het 1
e
 elftal en de leider van 

het 2
e
 elftal. De spelers van het 1

e
 elftal bleven keurig thuis en gingen 

redelijk op tijd naar bed, want de volgende dag moest er gevoetbald 

worden tegen Manderveen.  
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Zondag 

Zondagmorgen bereikte ons het vervelende nieuws dat de wedstrijd van het 

1
e
 elftal afgelast was en dat we dus ten onrechte een avondje Arnhem 

gemist hadden. Dit moeten we dan het volgende trainingsweekend maar 

inhalen. Bij deze wil ik de organisatoren van het weekend nog bedanken 

voor de goede organisatie. 

 

Vervolg competitie SV Delden 1 

Na enkele oefenwedstrijden met wisselende resultaten was het 10 februari 

weer tijd voor de eerste competitiewedstrijd. In Delden moest aangetreden 

worden tegen BSC Unisson, wat voor ons toch altijd een lastige 

tegenstander is.  

 

Voor rust waren we echter de bovenliggende partij, maar vergaten we te 

scoren. In de 2
e
 helft ging het eerst gelijk op, maar na een twijfelachtige 

rode kaart voor Frank Tuitert en een misser in onze defensie kon BSC 

Unisson uitlopen naar een geflatteerde 0-3 overwinning. Het vertoonde 

spel in vooral de 1
e
 helft gaf echter wel vertrouwen voor de rest van de 

competitie. 

 

Na wederom een afgelaste wedstrijd op 17 februari, moesten we 24 

februari uit tegen RKSV voetballen. Dit was de eerste wedstrijd van de 3
e
 

periode en dus een zeer belangrijke wedstrijd. Vanaf het 1
e
 fluitsignaal 

speelden we vol op de aanval en kregen kans op kans.  

 

Echter, scoren bleek die middag vrij lastig. Een ingestudeerde vrije bal 

leverde vlak voor rust de 0-1 op voor ons en dit was tevens de eindstand. 

Een krappe overwinning, waar eigenlijk een uitslag met dubbele cijfers 

mogelijk was. Het belangrijkste is echter dat de 1e wedstrijd van de 3
e
 

periode gewonnen werd. 

 

De 3
e
 wedstrijd moest er uit gespeeld worden tegen Sportlust Vroomshoop. 

Dit was nog een inhaalwedstrijd voor de 2
e
 periode. In de bespreking werd 

duidelijk dat één iemand, van wie ik de naam niet zal noemen. niet op tijd 

aanwezig was. Hij moest nog eerst naar het ziekenhuis.  
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De speler in kwestie was zaterdagavond bij de Playbackshow geweest en 

had de terugweg nogal moeite om op de fiets te blijven zitten. Zo kon het 

gebeuren dat hij een gat in zijn kin opgelopen had. Gelukkig was Jan 

Vriezekolk, vader van desbetreffende speler, zo aardig om de speler 

rechtsreeks naar Vroomshoop te brengen zodat hij toch mee kon doen. 

En wonder boven wonder speelde hij ook nog een zeer goede wedstrijd.  

 

Over de wedstrijd zelf kan ik kort zijn. De 1
e
 helft hebben we 3 100% 

gehad en hebben we redelijk gespeeld, maar helaas werd er niet gescoord. 

De 2
e
 helft was Sportlust Vroomshoop de betere partij en kreeg een aantal 

kansen, maar ook bij hun stond het vizier niet op scherp. De wedstrijd 

eindigde dus in een doelpuntloos gelijkspel. 

 

Onze 4
e
 wedstrijd na de winterstop was er weer één voor de 3

e
 periode. Om 

in de race te blijven voor deze periode moest er thuis gewonnen worden 

van Langeveen. Het eerste half uur van de wedstrijd werd er zeer slap door 

ons gespeeld en dat resulteerde in een terechte 0-2 achterstand. Daarna 

bleken we wakker te zijn geschud en konden we voor rust de stand nog 

gelijk trekken. 

 

In de 2
e
 helft waren we duidelijk de betere ploeg en hebben we een aantal 

goede kansen gecreëerd. Eén daarvan werd benut door Gerrit Naafs en dat 

betekende dus de 3-2. Door zeer goed verdedigen kwam de overwinning 

niet meer in gevaar en dus bleven de 3 punten in Delden. Na 2 gewonnen 

wedstrijden in de 3
e
 periode staan we nu gedeeld bovenaan in de 3

e
 periode 

en hebben we nog uitzicht op de nacompetitie. 

 

Een linkspoot Delden 1  
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OPROEP 
 

Pupillentrainers en begeleiders gezocht voor seizoen 

2008/2009 

 
Een aantal trainers/leiders heeft aangegeven na dit seizoen te zullen/moeten 

stoppen (studie) met het trainen en/of begeleiden van hun team.  

 

Dit houdt automatisch in dat we nieuwe mensen nodig hebben. Het moet 

voor een club als SV Delden, met zoveel betrokken leden, toch niet zo 

moeilijk zijn om deze plekken weer in te vullen.  

 

Dus voetballers of voetbalsters of andere betrokken leden van SV Delden; 

lijkt het je leuk om met de jeugd aan de slag te gaan, meld je dan als 

trainer/leider van een van onze pupillenteams.  

 

De training van een jeugdteam kan vaak heel goed voor je eigen training 

uit gedaan worden. 
 

Het volgen van een pupillentrainerscursus behoort zeker tot de 

mogelijkheden. 

De kinderen zullen je dankbaar zijn. 

 

Interesse? Neem contact op met: 

 

Mark Tuitert 06-54658281  mark_tuitert@hotmail.com of 

 

Rene Holtkamp 06-30579193  reneholtkamp@hotmail.com 
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Dick ter Kulve en Paul Holtkamp winnen Paas-kaarten – 

 

Vrijdagavond 21 maart werd er volop gekaart in het clubhuis van SV 

Delden. Organisator Gerrit Paskamp kon, met drie tafels vol kruisjassers, 

en zelfs vier tafels met hartenjagers, tevreden zijn.  

Tussen de kaartspelletjes door lieten de deelnemers zich de onvermijdelijke 

eieren en andere lekkernijen prima smaken, met dank aan de dames achter 

de bar. 

 

De prijsuitreiking verliep enigszins chaotisch, maar duidelijk was wel dat 

de top drie als volgt was: 

 

Kruisjassen: 1. Paul Holtkamp, 2. Toon Breukers, 3. Henk Wanrooy 

 

Hartenjagen: 1. Dick ter Kulve, 2. Herman de Jong, 3. Edwin Hietbrink  

 
 

Dick ter Kulve ontvangt de eerste prijs bij het hartenjagen uit handen van 

organisator Gerrit Paskamp 
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AGENDA 

 

12-04-2008 19:30 uur 
 
Jubileum Darts Trophy 
 

17-05-2008 21:00 uur 
 
Jubileum Stap-avond 
 

23-05-2008 09:00 uur 
 
C-toernooi 
 

31-05-2008 10:00 uur 
] 
Ouder en kind voetbaldag 
 

17-08-2008 10:00 uur Dames-toernooi SV Delden 

19-08-2008 18:30 uur 

Start bekertoernooi Delden 1, 
 
junioren en pupillen 
 

23-08-2008 10:00 uur 
 
Open Dag 2008 
 

06-09-2008 10.00 uur 
 
Start competitie junioren en pupillen 
 

07-09-2008 14:30 uur 
 
Start competitie Delden 1 
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    ONZE  BORDSPONSOREN   

      

ALU  BOUW KOZIJNEN  HENGELO 
AUTO  BLEEKER AUTO - MOBIELEN HENGELO 
AUTO  RENT TWENTE AUTO - VERHUUR HENGELO 
BAAKE ELECTRA DELDEN 
BARG  VAN  DE  CARROSSERIE - BEDRIJF DELDEN 
BELTMAN MECHANISERING HENGELO 
BERENDS - NAAFS MAKELAARDIJ GOOR 
BLEKKENHORST INTERIEUR - VERZORGERS DELDEN 
BOENSMA RIJSCHOOL DELDEN 
BOLTEN -  
VENNEMAN STRAATWERKEN DELDEN 
BOSCH RECYCLING DELDEN 
BRAAKHUIS - KUPER GOUDSMEDEN DELDEN 
BREUKERS GRONDVERZET - BEDRIJF HAAKSBERGEN 
BREUMAF MACHINEFABRIEK HENGELO 

BRUINS 
DANCING  -  
PARTYCENTRUM SAASVELD 

BUURSINK TAXI - BEDRIJF DELDEN 
CAMPING  MOOI  
DELDEN FAM.  BEUMER DELDEN 
CATTIER HOVENIERS - BEDRIJF DELDEN 
C  &  S GELUIDSTECHNIEK DELDEN 
D . A . M . AUTO - MATERIALEN DELDEN 
DAKTECHNIEK  
TWENTE LOODGIETERS DELDEN 
DE  BOEMEL  /  
LOKATE SPORT CAFÉ DELDEN 
DE  HAGMOLL CAFÉ - RESTAURANT BENTELO 

DE  JONG 
DAKBEDEKKINGEN / 
KLUSSEN DELDEN 

DE  JONG     VOLVO GARAGE - BEDRIJF DELDEN 
DE  RUSTENDE 
JAGER RESTAURANT BENTELO 
DE  SPAR SPAR - PRODUCTEN BORNERBROEK 

DE  STROOKAPPE 
AANHANGER - 
VERKOOP/HUUR DELDEN 

DE  VOSSENBRINK GARAGE - BEDRIJF DELDEN 
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DONKER CULTUURTECHNIEK  HENGELO 
DUSSELDORP GRONDVERZET - BEDRIJF BORNE 
ESHUIS BOUW - MATERIALEN HENGELO 
FEIJTEN AUTOBEDRIJF  -  VOLVO DELDEN 
FEMI'S RESTAURANT DELDEN 
GERRITSJANS  &  
KAMP MAKELAARDIJ DELDEN 
GOLDEN  -  CITY CHINEES  -  RESTAURANT DELDEN 
GRAVUTECH SPORTVELDEN - RECLAME HENGEVELDE 
HEBO KOZIJNEN HENGEVELDE 
HENGSTMAN  &  
PARTNERS 

ASSURANTIE  
PROFESSIONALS DELDEN 

HENSEN HANDELS - ONDERNEMING BORNE 
HOBBELINK KANTOOR - MEUBELEN HENGELO 
HOEK  /  AVERDIJK VERKEERS - SCHOOL DELDEN 
HOLTERMAN SCHILDERS - WINKEL DELDEN 
HONG - KONG RESTAURANT DELDEN 
HOOGSPEL CAFÉ  - RESTAURANT DELDEN 
JANSEN  DE  JONG BOUW - BEDRIJF HENGELO 
KEIZER SCHILDERS - BEDRIJF HENGEVELDE 
KOLENBRANDER GRONDVERZET - BEDRIJF ZENDEREN 
KROOSHOOP BLOEMEN - CENTRUM DELDEN 
LAMERS HUISHOUD - ARTIKELEN DELDEN 
LAMMERSEN BOUW - BEDRIJF DELDEN 
LANGENBERG ESSTAURANT GRONAU - EPE 
LEFERINK SCHOENEN DELDEN 
LENFERINK CAFETARIA DELDEN 
MEEN BROOD - BANKET DELDEN 
MELLAU HAARMODE DELDEN 
MOEKOTTE ELECTRO - TECH - BURO ENSCHEDE 
MORSSINK BOUW - MATERIALEN DELDEN 
MUTA  SPORT TEAMSPORT - SPECIALIST ALMELO 
NECO KRAAN - VERHUUR NEEDE 
NEW  YORK DISCO HENGELO 
NOBBENHUIS TEXTIEL - HANDEL DELDEN 
OTTEN  VAN TIMMER - BEDRIJF DELDEN 
OTTENSCHOT LETSELSCHADE HENGEVELDE 
OUDE NIJHUIS BILJART - HANDEL DELDEN 
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OUDE WESSELINK RIETDEKKERS - BEDRIJF AMBT - DELDEN 
PEPER  JOHN INSTALLATIE - BEDRIJF DELDEN 
RABO BANK - ZAKEN DELDEN 
ROKRAMIX BETON - CENTRALE ENSCHEDE 
RUESINK PEUGEOT  DEALER GOOR 
RUPERT ACCOUNTANCY DELDEN 
SCHOLTEN CONSTRUCTIE - BEDRIJF DELDEN 
SIEMAR ZONWERING DELDEN 
SMITTIES DE  HARLEKIJN  EETCAFÉ DELDEN 
SPECKMANN KAPSALON DELDEN 
TEN  DAM INSTALLATIE - BEDRIJF DELDEN 
TEN  VREGELAAR AANNEMER - BOUWBEDRIJF DELDEN 
TER  AVEST BROOD - BANKET DELDEN 
TER  BRAAK OPTIEK HENGELO 
TER  HORST SCHILDERS - BEDRIJF DELDEN 

TSN  THUISZORG 
THUISZORG SERVICE 
NEDERLAND ALMELO 

HOF  WEEK  BLAD  DRUKKERIJ / WEEKBLAD DELDEN 
UNIVÉ  OOST VERZEKERINGEN DELDEN 
VAN  LOON MANNEN - MODE DELDEN 
VANEKER SPORT - ARTIKELEN HENGELO 
VEHOF SANITAIR DELDEN 
VINCENT ZON - WERING HENGELO 
VOS BOUW - AANNEMINGSMIJ DELDEN 
WAPEN  VAN  
BECKUM RESTAURANT BECKUM 
WAPEN  VAN  
DELDEN HOTEL DELDEN 
WESTERHOF KAAS - HANDEL DELDEN 
WOLD INSTALLATIE - BEDRIJF DELDEN 
WONING  VAN  DER FIETSEN - HANDEL DELDEN 
WORKEL DIEPVRIES  PRODUKTEN HENGEVELDE 
ZIEL SCHILDERS - BEDRIJF DIEPENHEIM 
 

 

                 


