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Contactinformatie 



Clubhuis 
“Trefhook ’n Mös” De Mors 5 074-3762598 
 7491 DZ Delden website:               
www.svdelden.nlSecretariaat 
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. 

 

Contributiegegevens 

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 

Clubbladcommissie 

Henk ter Hofsté Wilhelminastraat 6 074-3762539 / 06-53463919 
 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 / 06-53463919 
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 

Van de Redactie. 
 



Het nieuwe voetbalseizoen ging weer van start. Het ging gepaard met 

behoorlijk wat veranderingen. Het complete A-elftal van het vorig 

seizoen schoof door naar de senioren. Misschien wel een heel goede 

beslissing, hoewel het ook gevolgen heeft voor de jeugdafdeling. 

 

De eerste resultaten waren hoopgevend van ons jeugdig eerste 

elftal,ondersteund door enkele oudere dragende spelers. Op hen rust 

een grote verantwoordelijkheid! 

Onze verwachtingen mogen ook weer niet al te hoog zijn , omdat het 

vaak nogal “even” duurt voordat een jeugdspeler volledig 

“geïntegreerd “ is. 

We herinneren ons allemaal dat b.v. Marc Brinkcate enkele 

seizoenen nodig had om op het   “echte Brinkcate-niveau “te komen.  

 

Wellicht is het daarom goed dat er dit jaar niet één , maar meerdere 

jeugdspelers overkwamen. 

 

Die veranderingen hebben ook gevolgen voor het tweede en andere 

elftallen. 

 

Bij mijn weten is het een novum in de geschiedenis van de 

S.V.Delden dat we dit jaar in de competitie uitkomen met 6 

seniorenelftallen + een dameselftal op zondag. !   Geeft dit een 

veldenprobleem voor de gemeente Hof van Twente? 

 

Onze hoofdtrainer , Ronald Dams , ligt op dit moment van schrijven 

in een ziekenhuis. We wensen hem een spoedig algeheel herstel toe ! 

 

De redactie wil ook dit jaar , naast diverse personen , ook elftallen 

b.v. ons zesde elftal in de schijnwerpers  plaatsen.  

 

In deze uitgave zien jullie een gesprek met Mark Tuitert, die al jaren 

onze jeugdige voetballertjes de voetbalkneepjes leert. 





Verder vinden jullie allerlei verslagen van elftallen,mededelingen 

van de jeugd - en seniorenafdeling, alsmede flitsen van onze 

geslaagde “Open Dag “ en van een nieuw initiatief de Karaoke 

Avond . Het werd een prachtig succes. 

 

Belangrijk zijn weer de bestuursmededelingen en de aankondiging 

van onze jaarvergadering. 

 

De redactie wenst jullie een sportief en succesvol seizoen. 

 

Namens de redactie 

 

Gerrit Seppenwoolde 

 

Kopie voor het clubblad van december graag inleveren voor: 1 

november 2008 bij Henk ter Hofsté, 

Wilhelminastraat 6 of sturen naar: clubblad@svdelden.nl  

 
 

 

 
 

 



 
 

 

 

 



Van de voorzitter 
 

Eindelijk, de bal rolt weer! Alle SV Delden elftallen zijn inmiddels 

weer aan de competitie begonnen. Ons vlaggenschip ging 

voortvarend van start met twee overwinningen, maar liep in de derde 

wedstrijd helaas tegen een 0-2 verlies aan. Toch heb ik goede hoop 

dat we een grotere rol van betekenis in de competitie gaan spelen dan 

in het afgelopen seizoen. Heren veel succes!! 

 

SV Delden is dit seizoen, voor het eerst in de historie, van start 

gegaan met zeven senioren-elftallen (zes herenteams en één 

damesteam). Waar ons dameselftal over een zeer ruime selectie 

beschikt, daar is dit bij Delden 2 t/m 6 (nog) niet het geval. Wel is 

het zeer positief om te zien hoe iedereen zijn best doet om het een en 

ander goed te laten verlopen. En tot nu toe lukt dit prima. Mijn 

complimenten! 

 

De jeugd van SV Delden is dit seizoen gestart met acht teams, 

waaronder één meisjesteam, en een welpengroep. Ik nodig u allemaal 

uit om op zaterdag naar de verrichtingen van deze jeugdteams te 

komen kijken, zodat u zelf kunt meemaken met welk een 

enthousiasme en plezier zij de wedstrijden beleven. 

 

Naast voetbal heeft SV Delden ook een goed gevulde activiteiten-

agenda. Deze agenda is elders in het clubblad opgenomen, en is ook 

te vinden op onze website www.svdelden.nl, onder het kopje agenda. 

De eerste activiteit van het nieuwe seizoen vond plaats op vrijdag 19 

september: tijdens de 1
e
 Karaoke-avond werd er uit volle borst 

meegezongen, met dank aan dj FrankvG en de organisatoren. 

 

Tot slot wil ik extra aandacht vragen voor het volgende. In de vorige 

edities van het clubblad is met regelmaat verslag gedaan over de 

stand van zaken rondom de privatisering van de 

kleedaccommodaties.  

 

 



 
 

 

Nu, in het eerste reguliere clubblad van het nieuwe seizoen, kunnen 

we melden dat de gemeenteraad in de vergadering van 27 mei een 



positief besluit heeft genomen inzake de financiële afhandeling 

hiervan. Op onze website kon u onderstaand ‘slothoofdstuk’ reeds 

eerder lezen. 

 

Positief besluit gemeenteraad inzake privatisering 
kleedaccommodaties 
SV Delden kan, samen met vier andere buitensportverenigingen in de 

gemeente Hof van Twente, een ruime vergoeding tegemoet zien, ter 

compensatie van de nadelige financiële situatie waarin zij zich de 

afgelopen jaren hebben bevonden. De genoemde nadelige situatie is 

ontstaan in 2001, ten tijde van de fusie tot één gemeente.  

 

Toentertijd was er sprake van grote verschillen tussen de diverse 

verenigingen: de Deldense verenigingen (SV Delden, Rood Zwart, 

DHV Minkjan en DKV Zwart Wit) hadden hun kleedaccommodatie 

reeds in eigen bezit, terwijl de andere verenigingen hun 

accommodatie huurden van de toenmalige gemeenten Goor, 

Diepenheim en Markelo. Deze verenigingen, waarvan de 

kleedkamers uiteindelijk pas in de loop van 2007 zijn geprivatiseerd, 

hebben in de tussenliggende jaren groot financieel voordeel gehad 

ten opzichte van de andere verenigingen. 

 

Het college van B&W heeft eind 2007, om deze ongelijkheid 

enigszins recht te trekken, de Deldense verenigingen (alsmede VV 

Twenthe uit Goor, geprivatiseerd in 2004) een financiële 

compensatie voorgesteld. Deze vergoeding was echter dermate laag 

dat de verenigingen hiermee niet akkoord konden gaan. 

 

In de eerste maanden van 2008 hebben er diverse overleggen 

plaatsgevonden, door afgevaardigden van de betrokken verenigingen 

onderling, met de betrokken wethouder Knuiman, maar ook met 

diverse leden van de gemeenteraad.  

 

 



 
 



In de raadsvergadering van 27 mei bleek uiteindelijk dat alle energie 

die in dit langslepende proces is gestoken niet voor niets is geweest. 

Door een motie van PvdA en CDA zag het college van B&W zich 

genoodzaakt tegemoet te komen aan de eis van de Deldense 

verenigingen om de financiële compensatie danig te verhogen. 

Hoewel niet meer dan terecht, een mooi succes voor de betrokken 

verenigingen! 

 

Een compliment voor de leden van de gemeenteraad en voor de 

afgevaardigden van de verenigingen (Gerrit Seppenwoolde en Jan 

Vriezekolk namens SV Delden) is hier dan zeker ook op zijn plaats. 

Heren, van harte bedankt voor jullie inzet en vasthoudendheid. 

 

 

Hans van Laarhoven 

voorzitter SV Delden 

 

 



 
 



Uitnodiging 
 

 

Hierbij nodigen wij alle leden en ouders van jeugdleden van harte uit 

voor de 

 

 

85
e
 Algemene Ledenvergadering 

van de Sportvereniging ‘Delden’, ·donderdag 30 

oktober, aanvang 20:30 uur, 

in het clubhuis Trefhook ’n Mös. 
 

 

Bestuur Sportvereniging ‘Delden’ 

 

 

Agenda 
 

Agenda voor de 85e Algemene Ledenvergadering van de 

Sportvereniging ‘Delden’. 

  

1. Opening voorzitter 
2. Notulen van de 84e Algemene Ledenvergadering dd. 1 

november 2007 

3. Algemeen jaarverslag van het seizoen 2007-2008 
4. Resultaten privatisering buitensportverenigingen gemeente 

Hof van Twente Projectplan Kunstgras ingediend bij Hof van 

Twente door SV Delden. 

Afspraken Aparthotel – SV Delden tot 2010 

Succesvolle start damesvoetbal bij SV Delden 

Groei jeugd en senioren teams 

5. Financieel overzicht 
a. Overzicht van de financiën seizoen 2007-2008 



b. Verslag van de kascommissie 
c. Voorstellen met betrekking tot de financiële 

huishouding en de vaststelling van de contributie 

vanaf het seizoen 2008-2009 

d. Vaststelling van de begroting voor het seizoen 2008-
2009 

e. Verslag Hart van Delden 
6. Verkiezing kascommissie 

- Aftredend en niet herkiesbaar is Wim ter Keurs. 

- Aftredend en herkiesbaar is René Geerdink. 

- Benoeming van een nieuw kascommissielid, Richard 

Brunnekreef, thans reservelid. 

- Te verkiezen een nieuw reservelid. 

7. Verslag van de Raad van Advies 
8. Verbetering accommodatie  
9. Voorstellen, mededelingen en wedstrijdzaken 
10. Bestuursverkiezing 

- Aftredend en niet herkiesbaar is Remco Bakhuis. 

- Aftredend en herkiesbaar zijn Jan Holterman, Jos Eijsink en 

Hans van Laarhoven. 

- Het bestuur stelt Erwin Hoving kandidaat als 

penningmeester. De penningmeester wordt in functie 

gekozen. 

- Eventuele tegenkandidaten voor de verkiesbare vacatures 

dienen voor aanvang van de vergadering bij de secretaris 

gesteld te zijn. 

11. Rondvraag. 
12. Sluiting  

  

Aftredingschema van de bestuursleden 

2008: Jos Eijsink, Hans van Laarhoven, Jan Holterman 

2009: Marco Ezendam, Jaap Schikker 

2010: Hajo Brandt, nieuwe penningmeester 
 

 

 



Het F1-team 
 

Hé Erwin, doe ff een stukje over F1 voor het clubblad. Je kunt het! Zo 

begon Henk mij te pushen om iets te schrijven.  
 

Doe maar wat leuks! 

  

Maar ja, wat is leuk, en wie vindt wat leuk? Makkelijker gezegd dan 

gedaan. Eerst geprobeerd de inleverdatum te vergeten. Mislukt, want als 

gevolg van een ongelukkige val heb ik meer dan genoeg tijd voor een 

stukje (zeggen ze).  

 

 

Wat ik nu leuk vind aan F1 is dat er een team staat met jongens die er 

samen voor willen gaan. Een mooie mix van een paar jongens die al een 

(paar) jaartje(s) aan F1 hebben geproefd, en een aantal leergierige jongens 

die overkomen van F2. De jongens hebben allemaal hetzelfde bouwjaar, en 

het zou goed zijn dit clubje als team door te laten gaan.  

 

In de wedstrijden zie je dat de jongens steeds beter op hun plek komen en 

er echt voor gaan. De trainingen van Wim Wold beginnen langzaam maar 

zeker hun vruchten af te werpen. Balaanname, schotkracht en inzicht 

worden met de wedstrijd beter.  

 

Zaterdags proberen we met z'n drieen (Wim ter Keurs, Wim Wold en 

ikzelf) het team enthousiast aan te sporen. Tot nu tot met uitstekende 

resultaten, want van de oefen-, beker- en de competitiewedstrijden ging er 

toe nu toe geen enkele verloren. Maar dat wisten jullie natuurlijk al want 

dat staat allemaal op de site en in de wedstrijdverslagen :-) 

 

 

Een laatste ding wat ik wil melden is dat ik, ook namens de Wimmen, hoop 

dat we geen kampioen worden. De jongens mogen ons dan namelijk met 

kleren en al onder de douche zetten. Wanneer er echter wat zachte 

handdoeken worden klaargelegd, willen we overwegen om wel kampioen 

te worden!  



 
 

 
 
 



Kennismaking met de jeugdtrainer van het B1-elftal: 
 

 
 

Naam : Henk Drenth 

 

Getrouwd  

 

Kinderen : 2 

 

Beroep : Teamleider in een supermarkt. 

 

Trainersdiploma’s : juniorentrainer + TC3 

 

Trainersloopbaan: BWO jeugd 

                              BWO dames 1 

                              FC Berghuizen dames 1 

                              BWO B1 

                              FC Twente meisjes academie 

                      

Dit jaar S.V Delden B1 + DTC’07 1+2 selectie. 

 

 



Ik ben een trainer die houdt van het spelletje. Plezier, opleiden en 

discipline staan dan ook hoog in het vaandel. 

 

Tevens ben ik voorstander van het leerproces, winnen is leuk,maar 

niet ten kostte van alles. 

 

Je hebt binnen de groep van B1 grote verschillen qua niveau 

Aan mij de taak om deze niveau’s zo dicht mogelijk bij elkaar te 

brengen, zodat er dit jaar ook daadwerkelijk een team komt te staan, 

om in een later stadium spelers klaar te stomen voor de 1
e
 selectie. 

 

Maar het meest belangrijk zal toch nog steeds zijn het plezier in 

zowel training als wedstrijd. 

 

De trainingen zijn dinsdag en donderdags. 

 

Er zal een inhaalslag gemaakt worden t.a.v conditie,techniek en 

teamtactische trainingen. 

 

De training van dinsdag zal er als volgt uitzien: conditievarianten + 

techniektrainingen. 

 

De training van donderdag zal vooral bestaan uit teammomenten.  

Mocht u een keer de tijd hebben , kom gerust eens een training  

bekijken. 

 

Mijn ambitie is om binnen 2 jaar  hoofdtrainer  te zijn , of 

hoofdtrainer jeugd ( om het hele te volgen jeugdtraject in kaart te 

brengen van F naar A binnen een club). 

 

Ik hoop dat we ( trainer + begeleiding) samen met de spelers en 

ouders een mooi seizoen zullen gaan draaien. 

Als u eens tijd heeft komt u gerust eens kijken 

B1 speelt haar thuiswedstrijden om 12.45 uur. 

 

Henk Drenth 



Pupil van de week: Wout Zwijnenberg 
 

ik vond het leuk om mee te doen met de warming up en om de aftrap 

te doen en in de duc-out zitten en niet nat te worden en extra gratis te 

drinken & patat gratis te eten en een verassing 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 



Mijn belevenissen als selectiespeelster. 
 

 
 

Ik ben Marlin Otten, ik heb een verhaaltje geschreven over wat er 

allemaal gebeurd is met de voetbal bij de KNVB en Twente. 

 

Zoals jullie weten zit ik dit jaar bij de KNVB. Ik heb al veel dingen 

meegemaakt met de KNVB. Ik heb daar eerst veel vooronders 

moeten doen, en uiteindelijk kwam ik erdoor. 

Ik werd uitgekozen voor de 2
e
 selectie ‘het schaduw team’. 

Kort daarna kreeg ik een bericht of ik mee wou doen met een 

wedstrijd van de hoofdselectie.  

Dat verliep erg goed. Daarna kreeg ik een uitnodiging voor een stage 

dag met de KNVB hoofdselectie. Daar kreeg ik te horen dat ik meer 

mee mocht draaien met de hoofdselectie. 

Al snel had ik een stage weekend in Leiderdorp. Ik heb daar veel 

geleerd ze waren er verder erg tevreden over. Daarna werd ik nog 

veel gevraagd voor wedstrijden. 

Nou is het seizoen met de KNVB afgelopen. In Oktober zijn er weer 

rondes voor onder de17. 

Daar mag ik ook deel aan nemen. En hopen dat daar een goed 

resultaat uitkomt. 



 
 

 

 



Bij de KNVB had ik van mensen gehoord over Twente, dat leek me 

erg interessant. 

Ze hadden het over de F.C. Twente vrouwen voetbal academie. 

Ik kreeg al snel een mail van Twente, dat ik mee mocht doen met een 

talentendag. 

Ik ben daar naar toe geweest en dat ging erg goed. De keepertrainer 

van de A selectie was erg tevreden over mij. Ik kreeg de week erop te 

horen dat ik door was, en dat ik naar de volgende selectie ronde 

moest. Toen werd het bekend gemaakt wie er deel uit mocht maken 

van F.C. Twente voetbal academie. Ik kreeg goed nieuws. Ik mocht 

deel uit maken van de selectie  onder de15. 

5 Augustus beginnen we met trainen. Als het nieuwe schooljaar 

begint. Ga ik naar het Stedelijk lyceum in Enschede de LOOD 

school. Ik moet dan 4x per week trainen en heb wedstrijden op 

maandag. Ik hoop dat het allemaal goed gaat verlopen.  

Dit was in het kort een beetje het verhaal over mijn 

voetbalbelevenissen.  

 

Marlin Otten. 

 
 

 
 

 
 
 



Test uw kennis van het heden en verleden  van de voetbalsport! 

 

Er valt trouwens niets te winnen. 

 

De antwoorden staan elders in dit boekwerk vermeld. 

 

1) Hoe heet de keeper van Heracles? 

 

2)Onder welke trainer werd Sv Delden in 1998  kampioen? 

 

3)Hoe heet het stadion van voetbalvereniging Veendam? 

 

4)Wie maakte het tweede doelpunt voor Oranje tegen Macedoniё 

 

5)In welk jaar kreeg Sv Delden een eigen website? 

 

6)Wat zijn de club kleuren van NEC Nijmegen? 

 

7)Wie was de zogenaamde bouwpastoor van ons clubhuis dat in de 

zeventiger jaren is gebouwd? 

 

8)Hoe heet de speler die bij Sv Delden begon met voetballen en later 

bij Vitesse betaald voetbel speelde? 

 

 

 

 
Familie Neuber grote winnaar karaoke-avond SV Delden – 



 

SV Delden heeft vrijdag 19 september een uitermate gezellige 

karaoke-avond beleefd.  

 

In een uitgelaten sfeer in het clubhuis deden vele zangers en 

zangeressen een gooi naar de prijzen.  

 

De jury en het publiek waren na afloop eensluidend in hun oordeel: 

de familie Neuber herbergt de beste zangers van SV Delden. Vader 

John won, met het gevoelige 'You'll never walk alone', de 

publieksprijs voor het best gezongen lied.  
 
 

 
Prijswinnaar John Neuber geeft nog een toegift. 

 
 

 

Zoon Colin won in dezelfde categorie de juryprijs, met het -zo 

mogelijk nog gevoeliger- 'Dust in the wind'. 

 

Een knappe prestatie van de heren Neuber, want -hoewel de opkomst 

van enkele elftallen wat tegenviel- was de concurrentie op deze 

karaoke-avond bepaald niet mals.  



 
 

 

 

 



Nadat voorzitter Hans van Laarhoven en jeugd-voorzitter Jos Eijsink 

met 'Take me home, country roads' de toon hadden gezet, waren het 

vooral de jeugdige dames- en heren-senioren die bezit namen van de 

bühne en de microfoons. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

De barmedewerkers van buurman DHV zorgden ervoor dat de kelen 

steeds beter gesmeerd raakten en bijgevolg dat gaandeweg de avond 

de drempel naar het podium steeds lager werd.  

 

 
 
 
 
 

 



 
De DJ's van de K&N drive-in show zorgden op hun beurt voor 

voldoende variatie in de optredens. Met name bij de vlottere 

nummers toonde het publiek zich dolenthousiast, en het duurde dan 

ook niet lang voordat in het clubhuis spontaan de eerste polonaise 

werd ingezet. 

 

 
De stemming bereikte een hoogtepunt bij de bekendmaking van de 

winnaars in de diverse categorieën.  

 

 



 
 

 

De organisatoren Janny Lutke Willink en Sanne Rodermond hadden 

voor een verrassend prijzenpakket gezorgd, dat bij zowel artiesten als 



publiek zeer in de smaak viel. Ook na de prijsuitreiking was er nog 

even tijd voor enig vocaal geweld, met het onvermijdelijke 'We gaan 

beginnen...' als paradoxale afsluiter. 

 

 

Bij deze nogmaals dank richting de dames van de organisatie, de 

vrijwilligers van handbalvereniging DHV, C&S licht en geluid, en 

K&N drive-in show -Frank en Niek van Geenen- die samen met de 

artiesten vakkundig een zeer onderhoudend avondvullend 

programma uit de mouw wisten te schudden. Gaan we vaker doen! 

 

 

 

 
Beste act: 's Nachts na tweeën. Wim en Jan Holterman winnen het kleipakket 

 

 

 

 

 



 
Rob Zomerdijk en Michel ter Horst winnen het puzzelpakket. 

 

Prijzen van de vakjury: 
Best gezongen lied: Dust in the wind. Colin Neuber wint de 

waardebon 'meehelpen met de maandagavond schoonmaakploeg'. 

Beste act: Dr. Bernhard. Timo Gerritsjans wint de waardebon 'lijnen 

kalken op het hoofdveld o.l.v. G. Holterman' 

Meest vals gezongen lied: Niet of nooit geweest. Tim Steentjes wint 

de waardebon 'kantinedienst op een drukke zondagmiddag'. 

 

.  
De prijswinnaars volgens de vakjury  

V.l.n.r.: Timo Gerritsjans, Colin Neuber en Tim Steentjes 



.In gesprek met Mark Tuitert. 
 

Mark Tuitert, een “SV Delden man” in hart en nieren, die verder 

geen introductie meer behoeft, heeft besloten na een periode van tien 

jaar te stoppen met geven van training aan de jeugd van SV Delden. 

Wederom voldoende reden voor een gesprek met deze ambitieuze 

selectiespeler. 

 

Het is, aldus Mark, zo’n tien jaar geleden dat hij vanuit de club 

benaderd werd om de jeugdige spelers van S.V. Delden op voetbal 

gebied iets bij te brengen. Mark, toen zelf nog tot de jeugd 

behorende, twijfelde niet lang en besloot jeugdtrainer te worden. De 

inmiddels zesentwintigjarige gediplomeerde jeugdtrainer kijkt met 

plezier en voldoening terug op zijn tien jaar durende trainerschap. 

 

In zijn tijd als jeugdtrainer heeft hij met veel verschillende mensen 

samengewerkt. Te denken valt hier aan Baldwin Wilmink en Rita 

Goosselink uit de beginperiode.  

 

Uit een iets recenter verleden noemt hij Harold Oude Velthuis en Jos 

Kockmann. De periode met die laatste twee typeert Mark als zeer 

leerzaam.  

 

Echter bovenal herinnert Mark zich de jongens aan wie hij training 

heeft gegeven. Daar is waar het volgens Mark uiteindelijk om draait. 

De jongens staan centraal en dat maakt het zo leuk.  

Hij is van mening dat er in de jonge jeugd veel met de bal moet 

worden gewerkt en dat op conditie niet te veel nadruk moet liggen. 

Plezier maken staat centraal in zijn trainingen.  

 

Hij geniet wanneer hij aspecten van zijn trainingen terugziet in de 

wedstrijden en uiteindelijke prestaties tot gevolg hebben. Prestaties 

ziet hij dan ook als een belangrijke motiverende factor.  



 



Aan prestaties blijkt gedurende zijn jeugdtrainerschap geen gebrek te 

zijn aangezien hij maar liefst twee keer kampioen met een jeugdteam 

is geworden. Die kampioenschappen waren dan ook hoogtepunten 

voor Markals jeugdtrainer.  

 

Op de vraag of er ook minder leuke kanten aan het trainerschap 

verbonden zijn antwoordt hij dat de weersomstandigheden niet altijd 

fijn zijn om op het veld te staan. Het feit dat dit het enige is dat 

Markals minder leuke ervaart bevestigt eens te meer met hoeveel 

plezier hij de afgelopen tien jaar training heeft gegeven. 

 

Waarom Markna een periode van tien jaar toch stopt als trainer heeft 

verschillende redenen.  

 

Allereerst is hij niet meer in staat om op tijd op het trainingsveld te 

staan in verband met zijn werk. Belangrijker is dat Mark sinds twee 

jaar ook lid is van de jeugdcommissie. Hierin neemt hij samen met 

Rene Holtkamp de technische coördinatie voor zijn rekening.  

Vanuit de jeugdcommissie draagt Mark de ambitie uit om op termijn 

alle jeugdelftallen weer bezet te hebben. Dit vergt een bredere visie 

op de jeugd dan slechts een enkel team. Door te stoppen als trainer 

kan Mark zich op meerdere teams focussen.  

 

Op de vraag of Mark liever voetbalt of training geeft antwoordt hij 

vrij resoluut dat hij liever voetbalt. Wel hoopt Mark dat hij na gestopt 

te zijn met voetballen weer aan de slag kan gaan als trainer.  

 

Aanvankelijk als jeugdtrainer, maar daarna wil hij de benodigde 

papieren in huis halen voor het trainerschap van senioren elftallen. 

We zullen wellicht in de toekomst nog het nodige horen van Mark 

aan wie het aan ambities niet ontbreekt.  

 

Mark maakt graag van de mogelijkheid gebruik om een oproep te 

doen aan de jonge jongens uit de selectie, waarvan hij vindt dat het 

nu hun beurt is om op te staan.  



 
 

 

 

 



De ervaring leert Mark dat vanuit de jeugd wordt opgekeken tegen 

selectiespelers waardoor de jeugd extra gemotiveerd raakt.  

 

Ter afsluiting van het gesprek bedanken we Mark voor zijn bewezen 

diensten en wensen hem veel succes bij het vervullen van zijn functie 

in de jeugdcommissie.  

 

 

Maarten Klumpers 

 

 

 

 
 



 
 



Geboorte 

 
Het is al een tijdje geleden maar op 25 juni van dit jaar werd 

geboren: 

 

Janna Jolien, 
 

Dochter van 

 

Bert en Ellen Morsink 
 

En zusje van: 

 

Teun en Dirk 
 

Langerhorsterweg1, 

 

7495 RD Ambt Delden. 

 

Janna woog bij haar geboorte 3975 gram en was 50 cm. lang. 
 

 

 



 
 



AGENDA 
 

 

30-10-2008 20:30 uur 

 
 
Algemene ledenvergadering 
 
 

21-11-2008 19:30 uur Medewerkersavond 

29-11-2008 10:00 uur Sinterklaas op bezoek 

10-01-2009 10:00 uur Mösbokaal zaalvoetbal-toernooi 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 



SV Delden 3 olé olé 
 

We hebben er een paar jaar op moeten wachten, maar nu is het dan 

eindelijk zover. Na Delden 2 vorig seizoen, kan dit seizoen ook 

Delden 3 profiteren van de doorstroming van de eigen jeugd. 

 

De meeste spelers uit het A-elftal van vorig jaar hebben –zoals het 

hoort– een plaatsje weten te bemachtigen in Delden 1 of 2.  De 

overige jeugdige talenten hebben we, samen met enkele spelers die 

vorig jaar nog in het tweede elftal speelden, overgehaald om dit 

seizoen Delden 3 te gaan versterken. 

 

Ons team heeft daarmee een ware verjongingskuur, en tegelijkertijd 

een behoorlijke kwaliteitsimpuls ondergaan. En dat werd tijd ook – 

dat zagen enkele gekende Delden 3-coryfeeën ook wel in. Deze 

dertigers of anderszins prutsers uit ‘het oude derde’ hebben dan ook 

wijselijk besloten ruim baan te maken voor de jeugd. Sinds augustus 

werken zij mee aan het experiment “SV Delden 6”. 

 

Vanaf deze plaats zou ik de heren dertigers en prutsers hartelijk 

willen bedanken voor de bewezen diensten. Daarnaast wil ik ze voor 

de toekomst het volgende meegeven: “SV Delden 6, succes, succes” 

en “Kom op he, kan nog…… Ho, wacht eens even… Die Delden 6-

gangers, daar zit ik zelf als prutsende dertiger ook bij… Crisis… In 

dat geval moest ik maar even opnieuw beginnen. 

 

* * * 
 

Het nieuwe hoofdstuk heet dus SV Delden 6, maar op de een of 

andere manier kan ik er nog maar moeilijk aan wennen. In het veld 

kan ik me maar met moeite bedwingen om niet om de haverklap 

“Kom op he, Delden 3” te blèren, en op de website klik ik steevast 

nog op de derde elftal-link van links. 

 

 

 



Ik ben blij te merken dat ik niet de enige ben die zich zo af en toe 

nog vergist. Ook supporters vragen nog wel eens waar we met “het 

derde” tegen moeten spelen, en hoe we het met “het derde” hebben 

gemaakt. Na een veelzeggende stilte dringt het dan weer snel tot 

beide partijen door: oh ja, Delden 3 was Delden 6 geworden. 

 

Delden 6 dus. “Kan dat wel goed gaan?” hoor ik u denken. Welnu, 

de toekomst zal het leren. Zeker is in elk geval dat de nieuwbakken 

leiders, Japiejoo en De Pol, vastbesloten zijn om er een 

succesverhaal van te maken. Vooralsnog, na één oefenwedstrijd en 

één competitiewedstrijd lijken zij te slagen in hun opzet. 

 

Werd er op 24 augustus nog nipt verloren van Delden 5 (met een 

beetje hulp van de doelpuntenmakers Ben en Tom S. uit Delden 3 

bleef de schade knap beperkt tot 3-4), vier weken later was het 

opnieuw nipt, maar nu in het voordeel van Delden 6. Stevo 6 

beleefde op 21 september de primeur. 

 

In een gelijkopgaande eerste helft tekende Remco (een van de spelers 

uit het hulptroepen-mapje) als zwervende linkermiddenvelder, na een 

indrukwekkende slalom, voor de verrassende 0-1. Stevo stelde hier 

voor rust weinig tegenover, behalve dan een ogenschijnlijk 

ongevaarlijk afstandschot waar gelegenheids-doelman Rian (Tim 

mocht opdraven bij Delden 3) geen grip op kreeg. Lachwekkend, 

maar ook aandoenlijk, want dit betekende wel de 1-1. 

 

Na rust probeerde laatste man Johan, samen met voorstopper Nick 

om de beurt gevaarlijk inschuivend, maar weer eens van afstand te 

poeieren, en zowaar met succes (waarbij vermeld moet worden dat 

een verdwaald Stevo-been ietwat gelukkig half in de baan van het 

schot stond – een gegeven waarmee de doelman uit Geesteren geen 

rekening gehouden had): 1-2. 

 

Vanaf dit moment was het eenrichtingsverkeer naar het Delden-doel, 

maar Rian verrichte de ene na de andere miraculeuze redding en 

groeide aldus in de wedstrijd.  



 

Langzaamaan kreeg ook de scheidsrechter door dat Stevo niet meer 

zou scoren, en met diens laatste fluitsignaal was de eerste 

overwinning van SV Delden 6 een feit. Het handjeklap met 

bijpassend geblèr, na afloop in de kleedkamer, was niet van de lucht 

– dat zult u begrijpen. 

 

Laat duidelijk zijn dat het zesde elftal na deze heroïsche en 

historische overwinning is doorgedrongen tot het linkerrijtje in de 

reserve 7
e
 klasse BQ, en hoe! Met één wedstrijd minder gespeeld dan 

de concurrentie staan we keurig 4
e
!  

 

Voorlopig kunnen we bij Delden 6 dus rustig spreken van een 

succesvol experiment. We zoeken alleen nog (*) naar een geschikte 

tekst en melodie om de naam van het elftal over het veld, door de 

kleedkamer, door de kantine, of door een willekeurige tent te laten 

schallen. Zolang we nog niets beters gevonden hebben, zou ik het 

volgende voor willen stellen: 

 

SV Delden 3 maal 2 olé 
 

Jan 

 

SV Delden 3 – seizoen 2008-2009 

Gebleven: Berry, Sander, Bart, Rob. 

Nieuw (Delden 2 tenzij anders vermeld): Nick K. (eigen jeugd), Bas 

(uitgerust), Tom G., Bram, Daniël (Down Under), Erwin (Delden 1), 

Maarten, Ruben (eigen jeugd), Vincent, Roy, Ben, Tom S. Michel 

(eigen jeugd). 



 

 

 



Vertrokken naar… 

SV Delden 6 – seizoen 2008-2009 

Nieuw (Delden 3 tenzij anders vermeld): Jeroen, Nick C., Erwin, 

Koen, Jan, Johan (Delden 1), Martijn K., Joost (Smitties), Rian, 

Urban, Jaap, Tim, Mattijs, Maarten, Robin, Martijn Z. 

Spelerspassen in het hulptroepenmapje: Remco, René. 

 

 

(*) Daarnaast zoeken we, zoals ieder seizoen, nog naar enige 

versterking (geldt niet alleen voor Delden 3 of 6 – geldt  ook voor de 

andere teams). Dus… 

 

Bent u (of kent u) iemand die op zondag 

graag tegen een balletje aan wil trappen? 
 

Neem dan contact op met een van de 

elftalleiders, 

of kom eens kijken op een training of bij een 

wedstrijd. 
 

Voor contact-info: zie voorin dit clubblad of zie de website 

www.svdelden.nl. 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 



 
SV Delden B1 in nieuwe trainingspakken. 

 
Zaterdag 20 september jl. werd het B1 -elftal van S.V. Delden door 

een tweetal sponsoren verrast met nieuwe trainingspakken.  

 

De gulle gevers zijn:  

BEBO-Parketten uit Vriezenveen, die de mooiste antieke 

parketvloeren legt voor het minste geld. (Zie ook hun website: 

www.beboparket.nl) 

 

en   

 

BOS Reconditionering BV.  

Zij herstellen de gevolgen van brand-, water - en stormschade. Hun 

opdrachtgevers zijn verzekeringsmaatschappijen, schade-

expertisebureau’s en assurantietussenpersonen. Ook sporen zij 

lekdetectie’s op zonder hak- en breekwerk.  

 

Hun website is: www.info@bos-bv.com  

 

De spelers en het jeugdbestuur zijn zeer erkentelijk voor hun gift en 

uiten dit door beide sponsoren een bloemetje aan te bieden. 

 

 
 

 

 



 
 



 
 

 

 

 



Geslaagde Open Dag 
 

. 
De S.V. Delden heeft afgelopen zaterdag 23 augustus 2008 tijdens 

haar jaarlijkse open dag niet te klagen gehad.  

Veel ouders met hun kinderen wisten de weg naar het Sportpark “De 

Mors” te vinden , waar ze werden onthaald met een versnapering. 

 

Om precies 10.00 uur opende jeugdvoorzitter Jos Eijssink met een 

welkomstwoord deze open dag waarna er demonstratie trainingen 

werden gegeven voor de welpen, de 4 x 4 spelertjes en de meisjes 

van E3. In de tussentijd konden de jeugdige aanwezigen hun ballon 

de vrijheid geven met de hoop dat deze de grootste afstand zal 

overbruggen. 

 

Na afloop van deze demonstratie trainingen konden alle jeugdigen 

hun kunsten vertonen in de Panna-kooi. Met ziel en zaligheid werd er 

gestreden om de eer. 

 

 



 

De grootste trekpleister van deze dag was het penalty-schieten 

Tientallen Jongens en meisjes hadden zich hiervoor aangemeld. 

Keeper Ivo Otten zag de bal vaak aan alle kanten van hem in het doel 

verdwijnen. 

 

S.V. Delden kan terug kijken op een zeer plezierige en succesvolle 

dag . Zie ook onderstaande foto’s. 

 

 

 
Aan alleen al het aantal fietsen te zien, was het weer een drukte van belang. 

 

 

 



 



 
Het was gezellig druk 

 

 

 

 

 

 
Jong geleerd is……….. 

 

 

 



 

 
Onder het toeziend oog van de ouders 

 

 
Penalty-schieten, altijd weer enerverend! 

Antwoorden  van de vragenlijst 



 
 

1)Martin Pieckenhagen 

 

 

2)René Belt 

 

 

3)De Langeleegte 

 

 

4)Rafael van der Vaart 

 
 

5)2000 

 

 

6)Rood Groen Zwart 

 

 

7)Jan Berghuis 

 

 

8)Tom Bloeming. 
 

 

 

Alles goed? Fantastisch maar helaas, zoals eerder werd geneld, je 

wint er niets mee, alleen maar goodwill. 

 
 

 



 
 
 



Wist u dat F2…………… 
 

_Robin Morsink deodorant voor OP het shirt heeft uitgevonden. 

                       

_Max van Laarhoven naar Rood Zwart wil ,maar nog niet transfervrij 

is! 

                        

_Evan Taverne onze nieuwe rots in de branding is!  

                        

_Robert  Beverdam een geweldige verdediger is. 

                   

_Bram Horstman altijd wel een mening heeft,en meestal terecht! 

                       

 _Gijs de Boer voor geen tegenstander bang is. 

                       

 _Arjam Numan Barjan het geweldig doet als STOPPER. 

                       

 _Thijn Lansbergen er echt lol in krijgt. 

                       

 _Jasper Visser niet stuk te krijgen is. 

                       

 _Ramon Olthof een TWEEBENIGE  speler is. 

                       

 _Kay ter Doest ons team komt versterken. 

                        

_Teun Zwiers een SPIL  in het team is. 

                        

_Gerard Dijk(leider) ook wel OPA wordt genoemd. 

                        

_Patrick Olthof (leider) het geweldig vind om deze jongens te 

begeleiden!!! 

  

 
 

                               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 
JUWELIER  &  
GOUDSMEDEN DELDEN 

BREUKERS GRONDVERZET - BEDRIJF HAAKSBERGEN 

BREUMAF MACHINEFABRIEK HENGELO 

BRUINS 
DANCING  -  
PARTYCENTRUM SAASVELD 

C  &  S GELUIDSTECHNIEK DELDEN 
CAMPING  MOOI  
DELDEN FAM.  BEUMER DELDEN 

CATTIER HOVENIERS - BEDRIJF 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  THOM 
VOLVO - HYUNDAI  
GARAGE DELDEN 

DE  RUSTENDE JAGER RESTAURANT BENTELO 

DE  SPAR SPAR - PRODUCTEN BORNERBROEK 

DE  STROOKAPPE 
AANHANGER - 
VERKOOP/HUUR DELDEN 

DE  VOSSENBRINK GARAGE - BEDRIJF DELDEN 

DOEST  TER  TOURINGCARS HENGEVELDE 

DONKER CULTUURTECHNIEK  HENGELO 

DUSSELDORP GRONDVERZET - BEDRIJF BORNE 

ESHUIS BOUW - MATERIALEN HENGELO 

FEIJTEN AUTOBEDRIJF  -  VOLVO DELDEN 



FEMI'S RESTAURANT DELDEN 

GERRITSJANS   INSTALLATIE - BEDRIJF 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 

HOF  WEEK  BLAD  DRUKKERIJ / WEEKBLAD 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 

LEFERINK SCHOENEN DELDEN 

LEFERINK 
SCHILDER- EN 
VERFSPECIALIST HENGEVELDE 

LENFERINK CAFETARIA DELDEN 

MEEN BROOD - BANKET DELDEN 

MOEKOTTE ELECTRO - TECH - BURO ENSCHEDE 

MORSSINK BOUW - MATERIALEN DELDEN 

MUTA  SPORT TEAMSPORT - SPECIALIST ALMELO 

NECO KRAAN - VERHUUR NEEDE 

NEW  YORK EMPIRE  NEW  YORK   HENGELO 

NOBBENHUIS TEXTIEL - HANDEL DELDEN 

OTTEN  VAN TIMMER - BEDRIJF DELDEN 

OTTENSCHOT LETSELSCHADE HENGEVELDE 

OTTENSCHOT STAALBOUW  TWENTE DELDEN 

OUDE NIJHUIS BILJART - HANDEL DELDEN 

OUDE WESSELINK RIETDEKKERS - BEDRIJF AMBT - DELDEN 



PCH  DIENSTENGROEP PARKEERSERVICES ARNHEM 

PEPER  JOHN INSTALLATIE - BEDRIJF DELDEN 
RABOBANK  
CENTRAAL  TWENTE BANK - ZAKEN DELDEN 

ROKRAMIX BETON - CENTRALE ENSCHEDE 

RUESINK PEUGEOT  DEALER GOOR 

RUPERT 
ACCOUNTANTS & 
FISCALISTEN 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 

UNIVÉ  OOST VERZEKERINGEN DELDEN 

VAN  LOON MANNEN - MODE DELDEN 

VANEKER SPORT - ARTIKELEN HENGELO 

VEHOF INSTALLATIE - BEDRIJF 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 

 


