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Van de voorzitter 
 
 

Bijna zou zondag 18 september een wel zeer memorabele dag zijn 

geworden in het leven van deze voorzitter! 

 

Elke zondagavond even naar de website van SV Delden om de 

uitslagen van alle senioren teams te bekijken. 

Op zaterdagavond is dit voor wat betreft de jeugd trouwens ook vaste prik! 

Altijd up to date geïnformeerd. Top!! 

 

Maar terug naar zondagavond 18 september: alle senioren elftallen van SV 

Delden (SV Delden dames 1 en SV Delden heren 1 t/m 6) hebben 

gewonnen of gelijk gespeeld! 

Sterker nog, op een elftal na heeft ieder elftal zijn wedstrijd kunnen 

omzetten in een winstpartij! En laat nou net het succeselftal (samen met 

SV Delden 5) van de afgelopen jaren, namelijk SV Delden 4 hun wedstrijd 

tegen onze stadgenoot niet in winst hebben kunnen omzetten. 

 

Hoe mooi had het kunnen zijn!! Alle SV Delden elftallen de volle winst!!! 

 

Winnen ......... 

 

Dat is toch belangrijk in de sport. 

Goede prestaties bevorderen de sfeer en motiveren om nog beter je best te 

gaan doen! Goede prestaties van het vlaggenschip SV Delden 1 zetten de 

club nog meer in de picture!  

 

Helaas wil het wat dit laatste betreft nog niet vlotten en ondanks het feitdat 

de spelers en staf van SV Delden 1 zich tot het uiterste inspannen wil het 

met de punten op dit moment niet erg lukken.  

Wel zal iedere supporter constateren dat er qua voetbal, mentaliteit/inzet 

en teamspirit absoluut een stijgende lijn is waar te nemen! 
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Daarom wil ik de spelers, trainer plus staf en last but not least alle 

trouwe supporters oproepen de komende periode het beste beentje voor te 

zetten om uiteindelijk het succes, ons succes, af te dwingen! 

 

Tot slot: 

 

Goede prestaties behalen doe je met elkaar (slogan SV Delden) op een  

positieve, sportieve manier met respect voor elkaar, de tegenstander en de 

scheidsrechters!  

 

 
Ik wens iedereen succes de komende periode en euh.. winnen hè!!!! 

 

Hans van Laarhoven 
 

Contactinformatie 
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Clubhuis 

“Trefhook ’n Mös” De Mors 5 074-3762598  7491 DZ Delden

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. 
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) 

Erwin Hoving Bergweg 27 06-16148264 

  7557 BS Hengelo  penningmeester@svdelden.nl 

Wedstrijdsecretaris (wedstrijdzaken, website, clubblad) 

Jan Holterman Ranninkstraat 11 06-23309011 

  7491 XP Delden wedstrijdsecretaris@svdelden.nl 

Bestuurslid jeugd a.i. (voorzitter jeugdcommissie) 

Erwin Zwijnenberg Torenvalkstraat 2 074-3762039 

 7491 ZS Delden e.zwijnenberg@home.nl 

Bestuurslid algemene zaken (w.o. activiteiten) 

Hajo Brandt Dekkersveldweg 4 074-3494830 

  7495 PS Ambt Delden hajobrandt@hotmail.com 

Bestuurslid accommodatie a.i. (gebouwen, velden, materialen 

Ronny Schutte Rikkerinksweg 6 0547-272107 

 7495 RM Ambt Delden gjrschutte@hetnet.nl 

 

 
 
 
 
 

Aanspreekpunten commissies 
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Clubbladcommissie 

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

  7491 EG Delden clubblad@svdelden.nl 

Jeugdcommissie 

Erwin Zwijnenberg Torenvalkstraat 2 074-3762039 

 7491 ZS Delden e.zwijnenberg@home.nl 

Wedstrijdsecretariaat – senioren 

Jan Holterman Ranninkstraat 11 06-23309011 

  7491 XP Delden wedstrijdsecretaris@svdelden.nl 

Wedstrijdsecretariaat – jeugd 

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

  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 

  7491 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 

Contributiegegevens 
 

Senioren 12,00 / maand rekeningnummer SV 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. 
 

Van de redactie. 
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llereerst enkele dingen die opvallen als je ons Sportpark 

 ‘De Mors’ binnen komt. 

  

De eerste contouren van de renovatieplannen worden zichtbaar: de nieuwe 

entree en het nieuwe pupillenveld. 

 

Ons kersverse bestuurslid Ronnie Schutte  gaat krachtdanig te werk en 

verzamelde een groep kranige werkers rond zich om deze toch behoorlijke 

klus te klaren. Een mooi staaltje van echte vrijwilligers , onder het motto : 

Geen woorden maar daden!    Geweldig!  We zijn nieuwsgierig naar het 

eindresultaat …… 

 

Wat ons verder opvalt zijn de goede resultaten van vrijwel alle jeugdteams 

en ook van heel veel senioren elftallen.  Succes en houd deze goede lijn 

vol.Ons eerste team daarentegen is nogal wisselvallig . Onze trainer Rene 

Belt doet er alles aan om de trein beter op de rails te krijgen. In deze 

uitgave vertelt hij hierover. 

 

Helaas,toch nog onverwachts, overleed ons oud redactielid Anja ter Braak. 

In dit blad halen we herinneringen aan haar op en wat ze voor onze 

vereniging betekend heeft.  

 

Verder in deze uitgave: 

  

- de voorzitter Hans van Laarhoven doet mededelingen over zijn 

gevoelens. 

- uitnodiging voor onze Algemene Jaarvergadering 2011; 

- enkele nieuwe jeugdteams stellen zich voor; 

- ons C-elftal in het nieuw; 

Veel leesplezier 

 

De Redactie.       

 

A 
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Uitnodiging 
 

 

ierbij nodigen wij alle leden van harte uit voor de 

 

 

88
e
 Algemene Ledenvergadering 

van de Sportvereniging ‘Delden’, 

donderdag 17 november, aanvang 20:30 uur, 

in het clubhuis Trefhook ’n Mös. 

 

 

Bestuur Sportvereniging ‘Delden’ 

 

Agenda 

Statuten wijziging SV Delden 
Op de jaarvergadering staat geagendeerd de wijziging van de statuten SV 

Delden. Als er op de 88e Algemene Ledenvergadering niet 2/3 van de 

leden aanwezig zijn, vindt aansluitend op de Algemene Ledenvergadering 

een tweede vergadering op donderdag 17 november 2011 plaats met als 

doel de gewijzigde statuten goed te keuren. 

Een voorbeeld van de gewijzigde statuten ligt ter inzage in het clubhuis en 

is als PDF beschikbaar op www.svdelden.nl. 

Agenda voor de 88e Algemene Ledenvergadering van de 
Sportvereniging ‘Delden’.  

1. Opening voorzitter  

2. Notulen van de 87
e
 Algemene Ledenvergadering d.d.                 4-

november 2010  

3. Algemeen jaarverslag van het seizoen 2010-2011  

4. Ontwikkelingen SV Delden 

- Wijziging statuten SV Delden 

- Groei ledenbestand 

- Ontwikkeling website 

H 
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5. Financieel overzicht  

a. Overzicht van de financiën seizoen 2010-2011  

b. Verslag van de kascommissie  

c. Voorstellen met betrekking tot de financiële huishouding en de 

vaststelling van de contributie ingaande het seizoen 2011-2012  

d. Vaststelling van de begroting voor het seizoen 2011-2012  

e. Verslag Hart van Delden 

f. Verkiezing kascommissie 

- Aftredend en niet herkiesbaar is Han Vaanholt. 

- Aftredend en herkiesbaar is Dick ter Kulve. 

- Benoeming van een nieuw kascommissielid, Niels Westerhof, 

thans reservelid. 

- Te verkiezen een nieuw reservelid.  

6. Verslag van de Raad van Advies  

7. Verbetering accommodatie  

8. Voorstellen, mededelingen en wedstrijdzaken  

9. Bestuursverkiezing 

- Aftredend en herkiesbaar zijn Hans van Laarhoven en Jan 

Holterman. 

            - Aftredend en niet herkiesbaar zijn Jos Eijsink en Erwin Hoving 

            - Aantredend Ronnie Schutte, Edwin Hietbrink,Erwin Zwijnenberg 

   - Eventuele tegenkandidaten voor de kiesbare vacatures dienen   

aanvang van de vergadering bij de secretaris gesteld te zijn. 

10. Rondvraag.  

11. Sluiting  

 

Aftredingschema van de bestuursleden 

2012: Marco Ezendam, Ronnie Schutte 

2013: Hajo Brandt, Edwin Hietbrink 

2014: Erwin Zwijnenberg, Hans van Laarhoven, Jan Holterman 
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Van de (nieuwe) jeugdvoorzitter 
 

 

et seizoen is al weer een tijd geleden begonnen. De eerste ronde 

van de beker is achter de rug en de najaarscompetitie is al weer 

bijna halverwege wanneer ik dit stukje schrijf. Een mooi moment 

om even terug én vooruit te kijken. 

 

Rondom de zomer is in goed overleg met leiders en trainers gesproken 

over de teamindeling. Zoals elk jaar weer een heel erg moeilijke klus. 

Moeilijk omdat het aantal jongens en meisjes per leeftijdscategorie niet 

overeenkomt met de grootte van een team. Zo hebben we bijvoorbeeld te 

weinig spelers voor 2 C-teams, maar teveel voor 1 C-team. Wat doe je dan, 

wat betekent dit voor de D-teams etc etc. Als relatief kleine vereniging 

kom je dan al snel klem te zitten. Uiteindelijk hebben we keuzes gemaakt 

en hebben alle teams ondertussen ook voldoende leiders en trainers. 

 

De eerste bekerronde is door D1, D3, E2, E3 en de F1 gewonnen, terwijl 

de C1 nog een kans heeft. Een prima prestatie, ga zo door. De weg naar 

een finale is heel erg lang, maar hoe verder je komt, hoe spannender het 

wordt. 

 

Ook in de competitie spelen de SV Delden teams prima mee. Wanneer 

iedereen zo doorgaat, hebben we in de winter misschien wel een paar 

kampioenen of teams bij de eerste 3. In beide gevallen speel je dan in de 

voorjaarscompetitie een niveau hoger. Alleen de F2 is wel heel erg zwaar 

ingedeeld, maar zij spelen wel steeds beter mee! 

 

H 
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Vanuit de jeugd activiteiten is ook dit jaar de Grote Club Actie opgezet. 

Belangrijk voor de jeugd van SV Delden, want het levert veel euro’s op. 

Op dit moment weet ik nog niet hoeveel, maar ik hoop op minimaal 2000 

euro.  
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Ik heb geruchten gehoord dat de Sint ook dit jaar weer van plan is SV 

Delden te bezoeken en wel op de eerste zaterdag in december. Zodra er 

nieuws uit Madrid komt horen jullie dat.  

 

Om de lange winterstop door te komen, is er voor de meeste teams een 

zaalvoetbaltoernooi en wordt er nog iets extra’s georganiseerd. 

 

 

Tenslotte ben ik erg trots dat een aantal jongens door de KNVB/Regionale 

Voetbal Trainingen is geselecteerd en daar een aantal 

wedstrijden/trainingen mogen volgen. Het gaat om Tom Oonk, Scott 

Wold, Doeke Brandt Julian Schepers en Ramon Olthof. Super jongens, ga 

zo door. 

 

Als allerlaatste wil ik alle vrijwilligers bedanken die door de week en in de 

weekends de teams ondersteunen. Dat geldt voor kantinediensten, maar 

ook het meerijden en wassen van kleding. Alle hulp is welkom en vele 

handen maken licht werk. Alvast dank voor het gedane (en nog komende) 

werk. 

 

Erwin Zwijnenberg 

Voorzitter Jeugd SV Delden 
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IN MEMORIAM ANJA TER BRAAK 

 

 
 
 

Opgewekt en zorgzaam, nooit vragend. 

Nimmer klagend, altijd stil dragend. 

Moedig ging je door, steeds weer. 

Tot het laatste moment. 

Het wilde niet meer. 

 

 

Deze woorden boven de rouwadvertentie van Anja zeggen eigenlijk alles. 

Een tijdje was er de hoop dat het beter zou gaan, maar de laatste maanden 

werden een lijdensweg, het wilde niet meer. 
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Te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen van Anja, een 

clubvrijwilligster waar wij altijd een beroep op konden doen. Als 

kantinehulp, maar niet voor de schoonmaak. Daaraan had Anja een 

broertje dood. Anja was paraat en zorgde altijd wel voor een vrolijke noot.  

 

Het was ook vrij voor de hand liggend dat wij Anja in 1980 vroegen het 

typewerk voor ons clubblad te verzorgen. Anja wilde het wel een jaar 

proberen. Het maken van een clubblad was ontzettend arbeidsintensief, 

want de hedendaagse technische voorzieningen waren toen nog niet 

voorhanden. Het samenstellen van een clubblad ging dan ook gepaard met 

veel knip- en plakwerk. De typemachine werd een computer en gaandeweg 

werd het samenstellen toch wat gemakkelijker. Dat ene jaar werden er 

maar liefst zestien en Anja deed dat met veel plezier.  

 

In december 1996 werd, vanwege drukke werkzaamheden, afscheid 

genomen van Anja als redactielid. Bijna de voltallige clubbladredactie 

kwam bij Anja op bezoek voor een afscheidsinterview. Dat ging gepaard 

met koffie en gebak, het was meer een afscheidsfeestje van onze  ‘Miss 

Clubblad’. 

Anja hielp incidenteel nog wel eens mee in de keuken en natuurlijk zagen 

wij haar als supporter aan de lijn. De laatste jaren werd het natuurlijk wel 

wat minder, vooral door haar verhuizing naar Hengelo. 

 

In Hengelo kreeg haar leven een nieuwe dimensie. Haar kleindochter Eline 

werd geboren. Helaas heeft zij maar kort van dit geluk kunnen genieten.  

Het is voor Marijke en Annemiek een enorme klap om hun moeder zo jong 

te moeten verliezen. 

 

Anja, je was een kanjer. 

 

Marijke, Geert, Eline, Annemiek en Ivo, wij wensen jullie veel sterkte dit 

verlies een plaats te geven.   
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Even voorstellen:  
de F3 van SV Delden 

 

 

 

e jongens van de F3, Jesper ter Keurs, Lars Borgman, Jens ter 

Louw, Colin Diesveld, Bas Ezendam en Lucas Tielkes, zijn in het 

seizoen 2011 – 2012 voor het eerst actief in de competitie. We 

spelen 4 tegen 4, op een klein veld (ongeveer 40x20 meter).  

 

Het is een relatief kleine competitie, voor de wintersport zijn we klaar, 

waarbij de meeste wedstrijden tegen clubs uit de Hof van Twente worden 

gespeeld.  

 

Begin 2011 is de groep begonnen bij de welpen. We trainden toen op de 

zaterdagmorgen. De training bestond voornamelijk uit eenvoudige 

oefeningen met de bal en natuurlijk het onderlinge partijtje. 

 

Nu wordt er, naast de wedstrijd op de zaterdag, getraind op de 

woensdagavond van 18.00 tot 19.15 uur. De opkomst is goed . Bijna 

iedereen is er elke week. Ook nu wordt er veel geoefend met de bal.  

 

Natuurlijk zijn de oefeningen wat moeilijker geworden. Het aspect met 

elkaar samenspelen is nadrukkelijk toegevoegd. 

 

D 
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 Ook in de afsluitende partij zijn er nu wat meer voetbalstructuren 

toegevoegd. Het is erg leuk om te zien hoe de spelers zich dit jaar 

ontwikkelen. 

 

De training op de woensdag staat ook open voor de spelers die nu nog 

oefenen bij de welpen. Ook hier zijn altijd een vast aantal spelers van 

aanwezig. Ook zij doen al leuk mee. 

 

Op de zaterdag spelen we onze wedstrijden. Dit gaat tot nu toe erg goed 

We hebben nu, onder perfecte omstandigheden, drie wedstrijden gespeeld 

tegen respectievelijk Bentelo F6, Bornerbroek F3 en Bentelo F5. Deze 

werden alle drie door onze F3 gewonnen. Bornerbroek, Bentelo F5 en SV 

Delden F3 waren goed aan elkaar gewaagd.  
 

 
 

Met name de wedstrijd van zaterdag 1 oktober 2011, tegen Bentelo F5, 

verliep erg goed. Met goed samenspel, mooie individuele acties en goed 

verdedigend werk werd Bentelo, door steeds vooruit te voetballen, continu 

onder druk gezet. Dit resulteerde in een mooie overwinning.  

 

 



 

21 
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Ook erg leuk is het feit dat we zaterdag 1 oktober voor het eerst op het 

nieuwe pupillenveld, aangelegd tegenover de kleedkamers, voetbalden. 

Het is nu goed zichtbaar hoe het veld er straks komt uit te zien.  

 

Als laatste moeten we natuurlijk het publiek bedanken, wat bij de 

thuiswedstrijden steeds in grote getallen aanwezig is, voor de enthousiaste 

steun en aanmoedigingen.  

 

 

Ik hoop dat zij de F3 de komende periode net zo hartstochtelijk blijven 

aanmoedigen.  

 

Marco Ezendam 

Trainer F3 
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Het vernieuwde C-elftal. 
 

 

 

 
 

 

e C1 van onze club speelt dit jaar in de tweede klasse. Dat is 

een klasse hoger dan vorig jaar. Maar de begeleiding heeft er 

vertrouwen in dat ons team dit aan kan.  

 

We zijn verder gegaan met hetzelfde team van vorig seizoen (inclusief 

trainer); plus 4 spelers uit de D1. Dit betekent dat we nu de luxe hebben 

van 17 spelers, waaronder ook een reservekeeper.  

 

Ook hebben we nu 4 leiders plus 1 reserve. Elke speler loopt in een 

trainingspak van de club. Fysiek zijn de spelers sterker geworden. Kortom: 

we zijn sterker en verder dan vorig seizoen.  

  

We zijn het jaar dan ook redelijk goed begonnen, met 2 gelijke spelen 

waarin we misschien minder kregen dan we verdienden, en een 

overwinning.  

 

 

 

 

 

D 
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Binnen het team zijn een aantal dingen vanzelfsprekend geworden.  

 

Corners, vrije trappen, het aansluiten van achteruit, het veld breed houden 

in balbezit, opbouwen van achteruit, enz. gaat hoe langer hoe meer 

automatisch.  

 

Er zijn nog vele dingen die beter kunnen en dus moeten, maar we zijn op 

de goede weg. Dit maakt dat wij mee kunnen komen in de tweede klasse.  

  

De trainingsopkomst is uitstekend. Omdat we al om 16:30 uur beginnen 

met trainen komt het wel eens voor dat een spelers iets later komt in 

verband met school, maar iedereen is er als ze kunnen.  

 

Als trainer probeer ik de trainingen zo leuk en uitdagend mogelijk te 

maken en houden; maar altijd leerzaam.  

  

Onze C1 heeft een aantal spelers die kunnen doorgroeien tot het eerste 

elftal van SV Delden.  

 

Laten we beginnen met het huidige seizoen het onderste uit de kan te 

halen, en volgend seizoen weer een B1 te realiseren met deze groep! 'We 

moeten het met elkaar doen!' 

  

Sportieve groet, 

Jasper Bos 

  

Trainer SV Delden C1 
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E1 
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Het nieuwe E1. 
 

 
 

 

en leuke groep jongens en meiden die elke wedstrijd voor de 

winst gaan en nu na 4 wedstrijden te hebben gespeeld ook de 

volle twaalf punten hebben gepakt.  

 

Ze weten een achterstand om te buigen naar winst en vaak is de tweede 

helft beduidend beter dan de eerste.  

Hieraan moet dan nog gesleuteld worden!  

 

 

De echte tegenstanders moeten nog komen ,maar we gaan met z`n allen dit 

jaar voor het kampioenschap .  

 

Dit hebben we aan het begin van de competitie besproken.  

 

 

E 
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Toen was de vraag van de leiding en trainer,gaan we voor het 

kampioenschap of spelen we voor de het plezier?  

 

Het antwoord was overduidelijk;- We spelen dit jaar met veel plezier voor 

het kampioenschap. We zetten ons als leiding en trainer de volle honderd 

procent in en dat verwachten we natuurlijk ook van de jongens en meiden 

(Als je tenminste kampioen wilt worden ).  

 

De trainingsopkomst is altijd nog 100 % geweest en wij als trainers hopen 

natuurlijk dat dit word voortgezet in het verdere verloop van de competitie.  

 

We hopen nog lang met deze groep samen te werken.  

 

Groet, Patrick en Gerard 
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Ac-cep-te-ren! 
 

e KNVB is dit seizoen een nieuwe weg ingeslagen. Zogenaamde 

‘excessen’ in en om het veld worden keihard aangepakt. 

Vechtpartijen in het algemeen en misdragingen tegen de 

scheidsrechter in het bijzonder worden sneller en zwaarder bestraft. Alle 

voetbalverenigingen hebben ingestemd met deze nieuwe aanpak. Ook SV 

Delden. Vanzelfsprekend. 

 

Vechtpartijen in en om het veld? Dat hoort niet, dat kan niet, dat mag niet. 

Daar is iedereen het wel over eens. Terecht dat zulke teams en 

verenigingen uit de competitie worden genomen. 

 

Maar hoe zit het met wangedrag tegen de scheidsrechter? Wat mag nog 

wel en wat mag niet meer? Het lijkt vrij simpel. In het veld bepaalt de 

scheidsrechter waar de grenzen liggen. En naderhand, als iets niet door de 

beugel kon, legt de tuchtcommissie van de KNVB een straf op. 

 

Maar zijn we dan niet al een brug te ver? Als we het voetbalspelletje leuk 

willen houden, moeten we dan niet een stap terug doen? Voor onszelf 

bepalen waar de grens zou moeten liggen? Zodat het voor onszelf een 

leuke hobby blijft, maar ook voor de scheidsrechter? 

 

Natuurlijk: fysiek geweld kan écht niet. Maar hoe zit het met verbaal 

geweld? Schelden en schreeuwen tegen de scheidsrechter? Heeft met 

fatsoen niets te maken. Discussiëren met de scheidsrechter, of telkens 

klagen of commentaar leveren? Werkt altijd averechts. Moet je als 

vereniging niet willen, moet je als elftal niet willen, moet je als speler niet 

willen. En moet je ook als supporter niet willen. 

 

Als we met elkaar een wedstrijd tot een goed einde willen brengen, dan 

moeten we om te beginnen de leiding van de scheidsrechter accepteren. En 

dus ook de beslissingen van de scheidsrechter accepteren. Ook als ze in 

ons nadeel zijn. En ook als-ie het – in ónze ogen – misschien niet goed 

gezien heeft. Ac-cep-te-ren! 

 

D 
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Bestuursleden moeten het goede voorbeeld geven. Maar het bestuur kan 

het niet alleen. Bij de verschillende elftallen moeten de leiders en de 

trainers het goede voorbeeld geven. En de aanvoerders, die natuurlijk ook. 

En jij? Of u? Als speler, als toeschouwer, als ouder? Uiteindelijk moeten 

we allemaal, op onze eigen manier, hierin onze verantwoordelijkheid 

nemen. Nadenken voordat we wat doen. Nadenken voordat we wat roepen. 

 

Emotie mág! Hoort immers bij de sport. 

Maar accepteren móét! Hoort óók bij de sport. 

 

En als je dan toch denkt dat je het beter kunt dan de scheidsrechter… 

Meteen aanmelden bij ondergetekende! 

 

Alvast bedankt, namens het bestuur van SV Delden, 

 

Jan Holterman, 

wedstrijdsecretaris/scheidsrechterscoördinator 
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Delden C1 in nieuwe trainingspakken 

et is al even geleden, maar voorafgaand aan de 

bekerwedstrijd SV Delden C1 tegen Markelo C1 op 29 

augustus (uitslag 2-2) heeft het elftal van Jasper Bos 

nieuwe trainingspakken gekregen. 

 

Op initiatief van de aanvoerder van C1, Sven Lutke Willink, werden er 

sponsors gezocht en gevonden. Benno Nobbenhuis, niet onbekend van 

diverse markten, pakte de draad op stak -samen met Het Hart van Delden 

en een anonieme sponsor- het C-elftal in prachtige nieuwe 

trainingspakken.  

 

 
 

Voor diegenen, die Benno en de zijnen nog niet kennen, volgt hier een 

kleine kennismaking. Nadat opa en oma Nobbenhuis op de markt waren 

begonnen met onder- en nachtmode, namen pa (Jan en zeer bekend in onze 

vereniging, vooral bij de ouderen)) en ma de zaak over. Zij zijn nog steeds 

wekelijks op diverse markten in de regio te vinden. Mede hierdoor is 

Benno ook in dit vak gerold.   

 

 H 
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In 1998 leerde hij zijn huidige vrouw Linda kennen.  Na 3 jaar bij "Het 

Broekenhuis" gewerkt te hebben, had Benno een leuk zakcentje gespaard.  

Hiervan kocht hij zijn eerste bus en aanhanger waarmee hij in januari 2000 

voor zichzelf begon.  

Linda ging in die tijd nog naar school. In 2002 had zij haar opleiding 

afgerond en voegde zich gelijk toe in het bedrijf.   

In 2002 zijn ze gaan samenwonen in Duitsland. Hier hebben ze vijf jaar 

gewoond.  

In 2007 hebben ze dat huis verkocht en zo weer in Delden terecht 

gekomen, waar ze nu met veel plezier aan De Strookappe wonen. 

Hier is op 23 juli 2008 hun dochter Merle geboren.   

Sinds een jaar is Ivo Otten, ook geen onbekende binnen SV Delden, bij 

hen komen werken.  

Met twee wagens in de weer, staat het aantal markten nu op tien in de 

week. Ze hopen dat ze dit aantal kunnen aanhouden, aangezien in 

december het tweede kindje wordt verwacht. 

Tot slot wenst de familie Nobbenhuis alle spelers van SV Delden een 

sportief en mooi seizoen toe en bedankt SV Delden op haar beurt Benno 

voor dit sportieve gebaar.  
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René Belt  en  de  SV Delden  herenigd 
 

ie herinnert zich het kampioenschap van ons eerste elftal in 

1998 niet ? De wat rijpere jeugd in elk geval!   

SV Delden werd in Hardenberg dat jaar kampioen van de vijfde 

klasse en promoveerde naar de 4
e
 klas. 

Trainer René Belt zat met recht trots tussen de kampioenen op de platte 

wagen.  

Steeds in gesprekken geniet je nog weer van deze “feestdag”.  Je maakt 

immers niet zo vaak kampioenschappen mee. Ook trainers blijkbaar niet 

altijd.  Het kampioenschap van de SV Delden was voor René het enige 

kampioenschap , hoewel hij toch bij veel clubs succesvol was.  Hij is 

namelijk een meester in het promoveren in nacompetities!  Wie weet ? 

 

Na vijf jaar SV Delden ging René naar De Lutte , een gezellige dorpsclub. 

Daarna volgden DSVD , Hector , Overdinkel en nu weer SV Delden. 

Vergeten waren wij hem nooit , hij was niet alleen een goede trainer , maar 

hij was ook een clubman. Hij ondersteunde onze club  nog heel veel jaren 

door zijn lidmaatschap van het Hart van SV Delden ! 

 

   “Het is net een reünie” 

 

Ik vraag René welke aspecten toch wel erg belangrijk zijn bij zijn 

clubkeuze. 

Bij mijn keuze van verenigingen zijn verschillende dingen van belang. Als 

eerste noem ik gezelligheid, maar uiteraard moeten ook andere 

randvoorwaarden goed geregeld zijn, anders kun je als trainer niet goed 

functioneren. 

En als er afspraken gemaakt zijn kan het niet zo zijn dat iedereen in de 

club door die afspraken heen gaat fietsen …… 

Ik ben erg blij dat ik weer bij de SV Delden trainer ben.  
Door iedereen ben ik positief ontvangen. Ik heb het gevoel weer thuis te 

zijn.  

Het is net als bij een reünie. 

 

W 
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Mooie Accommodatie 

 

Ik was nooit zo’n  voorstander van kunstgrasvelden,maar mijn mening is 

totaal veranderd. 

Het is even wennen , maar de bal loopt prima en bovendien hebben we een 

prima verlichting rondom het hoofdveld. 

Kortom wat de accommodatie betreft ben ik erg tevreden. 

En als je dan ziet dat een groep jonge mensen bezig is de entree van ons 

sportpark te verfraaien en bovendien een nieuw pupillenveldje gaat 

aanleggen, dan is dit toch geweldig! 

Het leuke is dat ook hun ouders al het nodige vrijwilligerswerk voor de 

club hebben verricht. 

 

SPELERSMATERIAAL 

 

Ik vraag René , nu hij terug is bij SV Delden ,wat hij denkt van de huidige 

selectie.  

Een vergelijking met vroeger gaat altijd mank. Er zijn natuurlijk altijd 

positieve en negatieve dingen te noemen. 

In 1998 hadden we een hele goede lichting , je wordt uiteraard niet zomaar 

kampioen. 

Je moet ook als trainer aanvaarden dat je ook wel eens mindere tijden hebt, 

maar ik verwacht wel veel van deze groep. We proberen nu met deze 

selectie de weg omhoog weer te vinden. Dat kost veel inzet en arbeid!  

We hebben nu  wel een hele enthousiaste groep die graag wil leren. Wat 

dat betreft ben ik als trainer misschien wel wat te ongeduldig! 

Maar er zit potentie in die groep. We zien ook vooruitgang in de 

wedstrijden maar helaas zien we veel teveel slordigheden in de passes en 

leiden soms wel heel simpel balverlies. De groep is nog niet volwassen 

genoeg en een echte leider staat nog niet op. 

We zien best wel leuke combinaties maar de afronding ontbreekt te vaak. 

Zelfs levensgrote kansen blijven onbenut. In onze trainingen oefenen we 

ook veel op afwerken op het doel en positiespelen, ook staat passen en 

trappen elke training op het programma. 
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“René , wat is je doelstelling dit jaar ? “  

 

We hebben zeker mogelijkheden om een nacompetitie te halen , vooral 

omdat we zo’n klein aantal clubs in de competitie hebben. 

Wie weet ……….?  

 

René , bedankt en succes!! 

 

Gerrit Seppenwoolde 
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Hallo, hier zijn wij, F 1 
 

 

 
 
 

oor het 3
e
 opeenvolgende jaar zijn wij, Andy Rayson en Ed 

Stokkentreeff, leider & trainer van een F pupillen team. We 

hadden heel graag gezien dat we als team bij elkaar bleven en dit 

seizoen doorstroomden naar een E team. Dat ging echter niet lukken. We 

hebben bij SV Delden nu eenmaal niet de luxe om te kunnen selecteren en 

leeftijd is en blijft het  belangrijkste criteria voor de indeling.  

 

Omdat onze beide zoons nog gerechtigd waren om een jaartje in de F mee 

te doen bleven wij dus ook bij het F1 team. Zoals gezegd moesten we 

afscheid nemen van een aantal spelers die wel door moesten en kregen 

daarvoor een aantal spelers uit de F2 van vorig seizoen.  

 

Het nivo verschil tussen deze beide lichtingen in de F1 groep is dan ook 

direct onze grootste uitdaging. Om ze even voor te stellen: We hadden 

Brad Heuten, Joe Rayson, Maik Lammertink en Nick Stokkentreeff, die 

vorig seizoen in de 2
e
 klasse speelden. Erbij kwamen: Eltayeb Shambo, 

Jesse Horn, Ryan Rezanejad, Vincent Markink en Tyro Kiel die 4
e
 klasse 

speelden.  

 

V 
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Maar begrijp ons goed, dit is geen klaagzang…in tegendeel, het gaat 

FANTASTISCH! 
 

Het mooie van voetbal op deze leeftijd is namelijk dat je iedereen iets kunt 

leren. De iets mindere voetballers trekken zich op aan de iets betere spelers 

en de iets betere spelers voetballen op een nivo wat ze heel goed 

aankunnen en krijgen daardoor een beetje meer vrijheid, een beetje meer 

ruimte en kunnen fysiek de strijd goed aan. 

 

Onze seizoen start was zeer onzorgvuldig. Dat lag niet aan ons, maar aan 

de late vakanties en het feit dat de KNVB al (te) vroeg met het inplannen 

van de bekerwedstrijden begint. Zonder al te veel trainingsuren in de 

benen is ons F1 team echter prima van start gegaan. De drie poule 

wedstrijden voor de beker werden allemaal gewonnen en in de competitie 

zijn we na vijf overwinningen en één gelijkspel bovenin te vinden. 

 

We trainen op de donderdagavond en de opkomst is (bijna) 100%. Voor 

de, zeg maar F2 lichting, is het wel even wennen. Elke trainer is nu 

eenmaal anders. Dat is wennen voor de jongens en wennen voor de 

trainers. Toch zien we dat het vruchten afwerpt, niet alleen gezien de 

resultaten, maar vooral gezien de inzet. We hameren erop dat MEEDOEN 

in de wedstrijd het allerbelangrijkste is. Als je die fase voorbij bent is het 

balletje afpakken, goede pass geven, vrijlopen, bal aannemen en weer die 

goede pass. Als ik de zin begin:”Een pass is pas een goede pass als…?” 

zingt het hele team er automatisch achter aan “de andere speler er iets mee 

kan!” Als ze dat doorhebben ben je spekkoper.  

 

Langzaamaan zien we dit proces vorderen. Maar we moeten bij sommige 

spelers ook nog oefenen op en paar basis elementen bijv. hoe schiet je een 

bal? Daarom is het aangenaam dat we vaak met ons 2-en trainen. De ene 

trainer traint de groep, de andere trainer gaat individueel met één of twee 

speler(s) aan de slag. Eén ding blijft bij deze groep echt het 

allerbelangrijkste…plezier! En dat hebben ze.  

 

Ze respecteren elkaar en vooral in de uitwedstrijd bij Sportclub Rijssen 

was dat goed te zien. We hadden een tegenstander die echt ver beneden 

ons nivo speelde en we scoorden dan ook aan de lopende band. Als bijna 
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vanzelf gingen de wat betere spelers er alles aan doen om de iets mindere 

spelers te laten scoren…en met succes! De blijheid die je dan in het hele 

team ziet, als er  een doelpunt gemaakt wordt, is prachtig! 

 

Tot slot nog een compliment voor de ouders. Elke week staan er naast 

onszelf toch 4 a 5 ouder(paren), soms opa’s erbij aan de kant en dat is fijn 

voor ons (aantrekken, veters strikken!) maar ook voor de jongens. We 

hebben maar één keer de hint v.w.b. een beker koffie tijdens de wedstrijd 

moeten geven, maar sindsdien werkt ook dat proces perfect.  

 

Laten we hopen deze najaarscompetitie bij de eerste drie te eindigen, 

kunnen we na de winterstop naar de 2
e
 klasse. 

We gaan ervoor! 

 

Ed Stokkentreeff 
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                BORDSPONSOREN   
ALU  BOUW KOZIJNEN  HENGELO 
AUTO - RENT AUTOVERHUUR - BEDRIJF HENGELO 
BAAKE ELECTRA DELDEN 
BAARS TOPKEUKENS HENGELO 
BARG  VAN  DE  CARROSSERIE - BEDRIJF DELDEN 
BELTMAN MECHANISERING HENGELO 
BERENDS - NAAFS MAKELAARDIJ GOOR 
BLEKKENHORST INTERIEUR - VERZORGERS DELDEN 

BOER  DE  WOLTER 
MACHINE - 
KONSTRUKTIEBEDRIJF ENSCHEDE 

BOLTEN -  VENNEMAN STRAATWERKEN DELDEN 

BOOM  &  TUIN 
HOVENIERS  &  
BOOMVERZORGING 

HENGELO / 
GOOR 

BOSCH RECYCLING DELDEN 
BRAAKHUIS JUWELIER  &  GOUDSMEDEN DELDEN 
BREUKERS GRONDVERZET - BEDRIJF HAAKSBERGEN 
BREUKERS   SCHILDERSBEDRIJF DELDEN 
BREUMAF MACHINEFABRIEK HENGELO 

BRUINS 
DANCING  -  
PARTYCENTRUM SAASVELD 

C  &  S GELUIDSTECHNIEK DELDEN 
CAMPING MOOI 
DELDEN FAM.  BEUMER DELDEN 
CATTIER HOVENIERS - BEDRIJF DELDEN 

D . A . M . 
DELDENSE  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 
DONKER CULTUURTECHNIEK  HENGELO 
DUSSELDORP GRONDVERZET - BEDRIJF BORNE 
ESHUIS RAAB KÄRCHER BOUW - MATERIALEN HENGELO 
FEIJTEN AUTOBEDRIJF  -  VOLVO DELDEN 
FEMI'S GRILLROOM - PIZZERIA DELDEN 
GEERLINGS AUTOSCHADE DELDEN 
GERRITSJANS   INSTALLATIE - BEDRIJF DELDEN 
GOLDEN  -  CITY CHINEES  -  RESTAURANT DELDEN 
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GRAVUTECH SPORTVELDEN - RECLAME HENGEVELDE 
HARTMAN HOVENIERSBEDRIJF HAAKSBERGEN 
HEBO KOZIJNEN  HENGEVELDE 
HEEMINK RECLAME  0NTWERPERS DELDEN 
HENGSTMAN & 
PARTNERS 

ASSURANTIE  
PROFESSIONALS DELDEN 

HENSEN HANDELS - ONDERNEMING BORNE 
HET  WITTE  PAARD HOTEL - RESTAURANT DELDEN 
HOBBELINK KANTOOR - MEUBELEN HENGELO 
HOEK VERKEERS - SCHOOL BORNE 
HOF  WEEK  BLAD  DRUKKERIJ / WEEKBLAD DELDEN 
HOFSTEDE  &  KAMP MAKELAARDIJ DELDEN 
HOLTERMAN KEUKENS DELDEN 
HONG - KONG RESTAURANT DELDEN 
HOOGSPEL CAFÉ  - RESTAURANT DELDEN 
IT 4 ELEMENTS SOFTWARE - BEDRIJF DELDEN 
JANSEN  DE  JONG BOUW - BEDRIJF HENGELO 
K & N DRIVE - IN  SHOW DELDEN 
KEIZER SCHILDERS - BEDRIJF HENGEVELDE 
KOLENBRANDER GRONDVERZET - BEDRIJF ZENDEREN 
KROOSHOOP BLOEMEN - CENTRUM DELDEN 
LA  LUNA BUITENSCHOOLSE OPVANG DELDEN 
LAMERS HUISHOUD - ARTIKELEN DELDEN 
LAMMERSEN BOUW - BEDRIJF DELDEN 
LEFERINK SCHOENEN DELDEN 
LENFERINK CAFETARIA DELDEN 

LENTELINK 
SCHILDERS - 
VERFSPECIALIST HENGEVELDE 

MEEN BROOD - BANKET DELDEN 
MEIER  HORECA HORECA  SERVICE HENGELO 
MERCOM CONTAINERS - TRANSPORT GOOR 
MOLENKAMP KUNSTSTOF - KOZIJNEN BORNERBROEK 
MORSINK MODELMAKERIJ DELDEN  
MORSSINK BOUW - MATERIALEN DELDEN 
MUTA  SPORT TEAMSPORT - SPECIALIST ALMELO 
NECO KRAAN - VERHUUR NEEDE 
NEW  YORK EMPIRE  NEW  YORK   HENGELO 
NOBBENHUIS TEXTIEL - HANDEL DELDEN 
OLDENHAVE INSTALLATIE - TECHNIEK BORCULO 
ORANJEWOUD SPORT - WONEN - WERKEN DEVENTER 
OTTEN   VAN KLUSSENBEDRIJF DELDEN 
OTTENSCHOT LETSELSCHADE HENGEVELDE 
OUDE NIJHUIS BILJART - HANDEL DELDEN 

OUDE WESSELINK RIETDEKKERS - BEDRIJF 
AMBT - 
DELDEN 

PEPER  JOHN INSTALLATIE - BEDRIJF DELDEN 
PROFIX AUTOSCHADE GOOR 
RABOBANK  TWENTE BANK - ZAKEN DELDEN 
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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 
STAALBOUW  TWENTE STAALPRODUCTEN DELDEN 

T G O  
TECHNISCHE 
INSTALLATIE'S HENGELO 

TEN  DAM 
INSTALLATIE - 
GEREEEDSCHAPPEN DELDEN 

TEN  ELZEN GASTERIJ  't OALDERSHOES DELDEN 
TEN  VREGELAAR AANNEMER - BOUWBEDRIJF DELDEN 
TER  AVEST BROOD - BANKET DELDEN 
TER  BRAAK OPTIEK HENGELO 

TER  DOEST TOURINGCARS HENGEVELDE 
TER  HORST SCHILDERS - BEDRIJF DELDEN 
TEUNIS AUTOMOTIVE RIJSSEN 

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 
ZIEL SCHILDERS - BEDRIJF DIEPENHEIM 
ZUITHOF AUTOBEDRIJF        BORNERBROEK 

 

 


