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 Kortom:  

Wedstrijd op het hoofdveld? Deuren dicht! 
 

Nota bene: na afloop van de laatste wedstrijd is het geen probleem dat 
-bij mooi weer- de nooddeuren open staan. Ook voor de 
zaterdagochtend kan, in overleg met het barpersoneel, v.w.b. de 
nooddeuren een uitzondering worden gemaakt. Glas langs de lijn dient 
echter zoveel mogelijk te worden voorkomen, omdat altijd het gevaar 
op de loer ligt dat er scherven op het speelveld terecht komen.  

Namens het bestuur van SV Delden, 

Jan Holterman, wedstrijdsecretaris 
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Contactinformatie

Clubhuis

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

7491 DZ Delden website: www.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

Secretariaat

Annemieke Visser-Roskam Cramerstraat 12 074-2596534

 7491 DM Delden                 secretaris@svdelden.nl

 Penningmeester (financieel beheer, vice-voorzitter)

Leo Rouhof Torendijk 4 074-3764027

 7495 PX Ambt Delden penningmeester@svdelden.nl

Wedstrijdsecretaris (wedstrijdzaken, website)

Jan Holterman Ranninkstraat 11 06-23309011

 7491 XP Delden wedstrijdsecretaris@svdelden.nl

Bestuurslid jeugd (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 (gebouwen, velden, materialen)

Ronny Schutte Rikkerinksweg 6 0547-272107

7495 RM Ambt Delden gjrschutte@hetnet.nl

PR & communicatie (w.o. website, clubblad)

Edwin Hietbrink De Reigerstraat 4 06-15378076

 7491 XS Delden                             edwinhietbrink@home.nl

Kleurplaat
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Aanspreekpunten commissies

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

Gerard Dijk Galgenmaten 6 074-3761479 / 06-13261239

 7491 GL 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 14,00 / maand rekeningnummer SV Delden

Jeugdleden (*)   6,50 / maand Rabobank Delden 313351686

Rustende leden   6,00 / maand

Gezinscontributie 26,00 / maand (max. bedrag, geldt vanaf 3 gezinsleden)

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

   

	 	 	 	 	 	 	 Langestraat	48
	 	 	 	 	 	 	 7491	AH	Delden
	 	 	 	 	 	 	 delden@readshop.nl  

-voor elke gelegenheid een passende wenskaart
-uw boek onze zorg

-meer dan 1000 verschillende tijdschriften
-ruim assortiment kantoorbenodigdheden
-ruim assortiment sigaretten en sigaren

-lotto en staatsloten
-Henzo fotobenodigdheden en lijsten
-grootste Diddl assortiment van Twente

-inbind/lamineer en graveer en kopieerservice
-postagentschap
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Van de redactie

Sinds de laatste uitgave van ons clubblad zijn er in onze vereniging veel dingen 

gebeurd. Veel mooie gebeurtenissen , zoals het kampioenschap van het vierde 

elftal , maar ook droevige berichten.

In deze editie van ons clubblad vinden jullie een tweetal  “ in memoriam”  van 

ons verenigingslid  Herman Hietbrink , die op 18 mei 2013 is overleden en van 

onze oud jeugdtrainer Jos Kockmann. , die op 1 februari 2013 plotseling is 

overleden.

Op zaterdag 25 mei was er een mooie jubileumwedstrijd tussen het 

kampioenselftal van 1998 en ons huidige 1e elftal. Tijdens deze wedstrijd nam 

Frank Tuitert afscheid. 

Marthijn Zweepe doet hiervan een verslag.

Het is goed om te weten dat onze jeugdelftallen prima draaien. Het jeugdbestuur 

doet hierover mededelingen. Om te horen hoe een jeugdspeler bezig is met zijn 

(voetbal)sport heeft Gerrit Seppenwoolde een gesprek met Sven Lutke Willink, 

aanvoerder van C1.

Verder zien jullie in deze uitgave:

• Mededelingen van het bestuur

• Terugblik seniorenvoetbal

• Delden 4  kampioen.

• Richtlijnen sportiviteit

• Een kinderpuzzel

• Een jubileum cadeau voor iedere SV Deldenaar

• Restant Jubileumactiviteiten

• De uitgestelde Fietstocht.

We wensen jullie een “echte” zomervakantie en een sprankelend begin van ons 

nieuwe voetbalseizoen!

De RedactieVoor geur, kleur en sfeerideeën
Markt 1a

Tel. 074-3763871
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 Wenst S.V. Delden een sportief  
    en succesvol seizoen toe. 
 

     Höltersweg 15   
  7556 BS  Hengelo  
    T 074-2918568   

 

 

 

 
 

 

Autoservice 
Thom de Jong

DELDEN
074 - 376 25 00

www.thomdejong.nl

UIT DE BESTUURSKAMER

Afgelopen heeft het bestuur samen met het jeugdbestuur tijdens de laatste 2 

bestuursvergaderingen een opzet gemaakt hoe we als vereniging omgaan met  het 

thema “sportiviteit en respect”.  Zowel het hoofdbestuur als het jeugdbestuur 

vindt dit het hoofdthema voor het nieuwe voetbalseizoen 2013-2014.

Een eerste opzet is gemaakt en tot aan de vakantie zullen we ons bezighouden 

hoe we dit gaan uitrollen binnen ons vereniging. Kartrekkers van dit thema zijn 

Jan Holterman en Bart Otten. 

Onze voorzitter Hans van Laarhoven heeft 2 leden/ouders binnen onze 

vereniging benaderd of zij willen aantreden als vertrouwenspersoon. Zodra deze 

mensen zijn benaderd en zij willen deze rol op zich nemen, zal dit bekend 

worden gemaakt. 

Aan het einde van het seizoen willen we het clubhuis gaan herinrichten zodat we 

bij aanvang direct kunnen starten met een opgeruimd clubhuis. De tafels zullen 

anders worden neergezet, het “jeugdhonk”  behoeft wat aandacht. Doel is in ieder 

geval om ervoor zorgen dat de dartborden blijven hangen en er ruimte en pijltjes 

(!) zijn om te gooien. 

De jeugdcommissie is druk bezig om een toernooi te organiseren in de maand 

augustus in het kader van ons 90 jarig bestaan. Hierover na de volgende 

bestuursvergadering meer informatie. 

Annemieke Visser-Roskam

(Secretaresse)
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S p e c k m a n n
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a l l e e n  z a t e r d a g s  o p  a f s p r a a k

IN MEMORIAM
“Het klokje loopt nog wel,

maar Herman is er niet meer“

Deze woorden sprak Marcel in de afscheidsdienst over zijn vader. Een klokje, 

door Herman gemaakt, zal in huize Hietbrink een constante herinnering blijven 

aan Herman Hietbrink. Herman, de familieman, zorgzaam en trots, zoals vaak 

werd gememoreerd. Hij was ook de man van de techniek, ooit wist hij voor onze 

SV Delden een koelkastmotor om te bouwen tot een ballenpomp en voor allerlei 

technische klusjes was Herman de man waar een beroep op werd gedaan. Bijna 

60 jaar was hij lid van onze vereniging, eerst uiteraard als voetballer, maar hij 

stond, samen met Toon Breukers in 1985, aan de wieg van het damesvoetbal. 

Trainde daarnaast het 2e elftal en ook de overige senioren. Herman genoot van 

het voetbalspel en had een bijzonder oog voor detail en techniek. Als je samen 

met hem een wedstrijd keek zei hij zo nu en dan; ‘moet je daar eens op letten’ en 

‘moet je dat zien’. 

De  meeste  leden  zullen  Herman  kennen  van  de  donderdagavond.  Met  grote 

accuratesse draaide hij zijn kantinedienst. Hij was duidelijk de baas achter het 

schap en hij bepaalde de muziek en het geluidsvolume en daar was niks mis mee. 

Op de maandagmorgen was hij paraat om samen met de maandagmorgengroep te 

klussen  rond  het  clubgebouw.  Maar  zijn  grote  passie  was  wel  de  loopsport. 

Genietend van de natuur verdwenen vele Twentse kilometers onder zijn voeten. 

Ondanks zijn ziekte, die 3 jaar aan het licht kwam, bleef Herman een positief 

mens. Hij bleef vertrouwen op genezing en deed daar ook alles aan. Aan het 

begin van het jaar keek hij nog uit naar de wintersportvakantie in februari met de 

hele familie. Niets wees er op dat het zo snel bergafwaarts zou gaan. Toen enige 

weken geleden de doctoren met slechts nieuws kwamen ging het ook heel snel. 

Ondanks zijn geweldige positieve instelling moest hij zich gewonnen geven.

Herman overleed 18 mei op 71 jarige leeftijd. Natuurlijk veels te jong voor een 

man  met  zo’n  sportieve  levensstijl.  In  Herman  missen  wij  geweldige 

verenigingsvrijwilliger en een graag gezien lid.

Joke,  kinderen  en  kleinkinderen  wensen  wij  veel  sterkte  met  dit  geweldige 

verlies en hopen het een plaats te kunnen geven.

Het bestuur
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SPORTIVITEIT

Zonder respect geen voetbal. Na het tragische incident vorig jaar december, 

waarbij een grensrechter om het leven kwam, is de KNVB een campagne gestart, 

gericht op meer ‘sportiviteit en respect’ op en om het voetbalveld.

In het kader van deze campagne heeft de KNVB in maart van dit jaar in 

Apeldoorn een thema-avond georganiseerd voor alle voetbalverenigingen uit het 

district Oost. Namens SV Delden hebben Jan Holterman (bestuurslid 

wedstrijdzaken) en Bart Otten (vertegenwoordiger van de jeugdcommissie) deze 

bijeenkomst bijgewoond. Een belangrijk thema dat deze avond aan de orde 

kwam was ‘positief coachen’. In een maatschappij die meer en meer verhardt en 

waarin iedereen steeds individualistischer lijkt te worden, kunnen juist 

sportverenigingen een belangrijke rol spelen in het vergroten van het welzijn van 

hun leden en in het vergroten van het plezier en het zelfvertrouwen van 

opgroeiende kinderen.

Aansluitend op de avond in Apeldoorn hebben het bestuur en de jeugdcommissie 

van SV Delden gezamenlijk het hoofd gebogen over het thema ‘sportiviteit en 

respect’. Ook hebben we met de leiders van de oudste jeugdelftallen de koppen 

bij elkaar gestoken om over dit onderwerp van gedachten te wisselen. Met elkaar 

waren we het erover eens dat het met de sportiviteit bij SV Delden zo slecht nog 

niet gesteld is, maar ook dat we er met elkaar voor moeten zorgen dat dit zo 

blijft.

Het sleutelbegrip hierbij is: met elkaar. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat 

bij SV Delden sportiviteit hoog in het vaandel blijft staan. Sportiviteit, niet alleen 

in de omgang met elkaar, met de tegenstander en met de scheidsrechter, maar ook 

in de omgang met elkaars spullen en met de accommodatie. Maar als we dit met 

elkaar willen doen, dan moeten we ook van elkaar weten wat we eigenlijk 

verstaan onder sportiviteit. En elkaar erop aanspreken wanneer we ons op of om 

het veld onsportief of respectloos gedragen.

Sportiviteit: pijlers en richtlijnen

Om de voetballers maar vooral ook de leiders en trainers bij SV Delden hierbij te 

helpen, leek het ons een goed idee om zwart op wit vast te leggen wat we binnen 

onze vereniging onder ‘sportiviteit’ willen verstaan. 

• Zonwering • 
• Garagedeuren •
• Overkappingen •

• En meer •

Siemar Zonwering B.V.
Langestraat 129, 7491 AD Delden, 074 - 376 63 28

www.siemarzonwering.nl
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Na de bijeenkomsten van het bestuur, de jeugdcommissie en de jeugdleiders 

hebben we een begin gemaakt met het formuleren van een aantal ‘richtlijnen 

sportiviteit’. Geen regels – want we willen niet als politieagent op en om het 

voetbalveld hoeven op te treden – maar richtlijnen – want de ene situatie is de 

andere niet.

De ‘richtlijnen sportiviteit’ zijn gebaseerd op vijf belangrijke pijlers: 

1. sportief

2. positief

3. mét elkaar

4. accepteren

5. verantwoordelijkheid

Vijf pijlers die zich in één woord laten samenvatten: S A M E N.

S Sportiviteit is de basis.

Wees een sportieve winnaar. Wees een sportieve verliezer.

A Aanmoedigen en positief coachen.

Als supporter, als ouder, als coach, als speler. Wees positief.

M Mét elkaar kunnen we er iets moois van maken.

Medespelers, tegenstanders, toeschouwers. Iedereen, mét elkaar.

E Emotie mag. Accepteren moet!

De scheidsrechter heeft altijd gelijk. Geen discussie.

N Neem je verantwoordelijkheid.

Wat jij doet, doet ertoe! Goed voorbeeld doet goed volgen.

‘Zonder respect geen voetbal’ zouden we bij SV Delden dan ook als volgt willen 

vertalen: Sportiviteit. We moeten het mét elkaar doen!

Voor de meesten van ons zullen de vijf pijlers en de daaruit voortvloeiende 

richtlijnen vanzelfsprekend zijn, maar juist door ze zwart op wit te zetten, hopen 

we dat het voor ons allemaal makkelijker wordt om – als dat nodig is – elkaar 

ook van deze vanzelfsprekendheid te overtuigen. 

De verzamelde richtlijnen willen we voor aanvang van het nieuwe seizoen 

uitreiken aan de leiders en trainers van alle elftallen, zowel bij de jeugd als bij de 

senioren, en dan ook publiceren op onze website.

De Reigerstraat 1a, Delden - www.deboemel.nl

• Zaal tot ca. 100 personen

• Uitstekende vergaderlocatie

• Gezellige bar

• Elk weekend live voetbal

• Gezellig terras met loungesets

• Borrel na de sport

Het adres voor al uw feesten en partijen

www.rabobank.nl

Het is tijd voor de Nr      in hypotheken.

Veel mensen letten bij het afsluiten van een hypotheek alleen op de 
lage rente en niet op de voorwaarden. Hierdoor kan het gebeuren 
dat u achteraf voor verrassingen komt te staan. Om dat te voorkomen 
doet u  er verstandig aan langs te gaan bij de Rabobank. Want 
als meest partijdige hypotheekadviseur kiest de Rabobank altijd 
partij voor haar klanten. Niet voor niets is de Rabobank de grootste 
hypotheekverstrekker van Nederland. Maak dus vandaag nog een 
afspraak bij uw Rabobank of ga naar www.rabobank.nl.

Het is tijd voor de Rabobank.

1
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Tuincentrum
Boomkwekerij

Bloemsierkunst
Aanleg en onderhoud

VLEESHANDEL 
ROB KLEINSMAN
Suetersweg 19
7497 MZ  Bentelo

Tel: 0547-292389
Mob: 06-22693602

Ook voor Barbeque’s en Buffetten
Aanwezig op Markt in Delden

Van
 boe

derer
ij tot 

klant

all

es i
n eig

en han
d!

Verder hebben we ons voorgenomen om de richtlijnen periodiek met alle 

elftalleiders te bespreken en daar waar nodig aan te passen of uit te breiden.

Accepteren: spelregelkennis

Naast het formuleren van de ‘richtlijnen sportiviteit’ willen we bij SV Delden de 

komende tijd extra aandacht schenken aan het belang van ‘accepteren’. We 

willen proberen meer begrip te kweken voor de scheidsrechter en de moeilijke 

rol die de scheidsrechter in het veld vervult. Dit willen we bereiken door de 

spelregelkennis bij onze voetballers te vergroten, zowel bij de jeugd als bij de 

senioren, bijvoorbeeld door de oudste jeugd een cursus pupillenscheidsrechter te 

laten volgen, of door het organiseren van spelregelavonden voor de verschillende 

elftallen.

Vertrouwenspersonen

Alle sportieve richtlijnen, alle mooie voornemens en alle goede bedoelingen van 

alle betrokken leden ten spijt – het is een illusie om te veronderstellen dat 

hiermee bij SV Delden nu en in de toekomst alles vlekkeloos zal verlopen. 

Overal waar mensen met elkaar omgaan, kunnen er vervelende dingen gebeuren. 

Als zoiets gebeurt, kunnen en mogen we onze ogen hier niet voor sluiten – 

sterker nog, als zoiets gebeurt, dan willen we graag dat betrokkenen zo snel 

mogelijk aan de bel trekken. Om dit laatste in goede banen te leiden, willen we 

vanaf volgend seizoen één of twee vertrouwenspersonen binnen onze vereniging 

aanstellen. Iedereen die bij SV Delden iets vervelends meemaakt waarover hij of 

zij niet met zijn of haar eigen elftalleider of trainer kan praten, kan daarvoor dan 

bij een van deze vertrouwenspersonen terecht. Ook hiervoor geldt: voor de 

aanvang van het nieuwe seizoen willen we deze rollen bij SV Delden nader 

ingevuld hebben. Meer informatie hierover zal te zijner tijd volgen.

Oproep: meedenken en meehelpen

Tot slot van dit verhaal willen we iedereen oproepen ons te helpen om sportiviteit 

bij SV Delden hoog in het vaandel te houden. Het is zeker niet zo dat we als 

bestuur en jeugdcommissie de wijsheid in pacht hebben en we willen iedereen 

dan ook uitnodigen om mee te denken over hoe het anders moet of hoe het beter 

kan. Schroom niet en kom met je ideeën naar een van de leden van het bestuur of 

van de jeugdcommissie, want ook hier geldt: Sportiviteit. We moeten het mét 

elkaar doen!

Namens het bestuur, Jan Holterman

Namens de jeugdcommissie, Bart Otte
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Een prachtige badhanddoek voor elke “SV Deldenaar “

Het “Hart van Delden” is een groep van inmiddels meer dan honderd leden die 

jaarlijks per persoon € 50,- geven om de vereniging SV Delden een extra 

financiële steun te geven.

Jaarlijks wordt samen met het bestuur besproken welke activiteiten gesteund 

worden.

Dat kan heel divers zijn bv. deels financieren van jeugdtrainers, ondersteuning 

nieuw voetbaltenue of accommodatie verbeteringen e.d.

Dit jaar bestaat onze vereniging 90 jaar en daarom werd o.a. besloten ieder 

senior- en junior lid en leden van Het Hart van Delden een prachtig geweven SV 

Delden badhanddoek te geven.

Voorzitter Hans van Laarhoven gaf tijdens onze jubileumwedstrijd aan Frank 

Tuitert, die met voetbal stopte, een eerste exemplaar.

Ook nieuwe leden en nieuwe leden van Het Hart van Delden, die zich in ons 

jubileumjaar 2013 aanmelden, krijgen een exemplaar aangeboden.

Verkoop van alle merken nieuwe en gebruikte auto’s
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DELDEN 4 KAMPIOEN
SV Delden 4 is zondag 12 mei kampioen geworden. De thuiswedstrijd tegen 

Tubantia 7 stond bol van de spanning, maar met een verdiende 2-0 zege heeft het 

elftal van Niels Westerhof en Roy Semmekrot de titel in de reserve 7e klasse 40 

definitief veilig weten te stellen.

In een gelijkgaande eerste helft was het na een half uur raak voor de thuisploeg. 

Michiel Borgeling maakte op de rechterflank optimaal gebruik van de geboden 

ruimte om op de rand van het strafschopgebied Martin Schutte op maat te 

bedienen. Een fraaie boogbal viel pardoes achter de doelman: 1-0.

Op slag van rust werd een fraaie voorzet van Rob Wijsbeek door Dennis de Vos 

op de juiste waarde geschat. Bij de tweede paal liet hij de bal perfect van zijn 

hoofd glijden: 2-0.

Na de thee drong Tubantia 7 sterk aan, maar naarmate de tweede helft vorderde 

werd meer en meer duidelijk dat SV Delden-goalie Ralf Hoentjen zijn doel 

vandaag wel schoon zou houden. Het vertrouwen in een goede afloop nam toe, 

zozeer zelfs dat tien minuten voor tijd Tom Sueters, die helaas geblesseerd langs 

de kant moest blijven, de speciale kampioensshirts tevoorschijn durfde te halen.

De 2-0 zege kwam in de slotfase inderdaad niet meer in gevaar en na het laatste 

fluitsignaal van arbiter Johan Laarhuis kon het feest op sportpark De Mors 

losbarsten. SV Delden 4 is de terechte kampioen in de reserve 7e klasse 40. 

Heren proficiat!

Voor een stijlvolle uitvaart in  
vertrouwde handen

 
Zorg, aandacht, betrokkenheid

ruimte voor eigen invulling
persoonlijkheid

rust
ongeacht uw uitvaartverzekering

Gerry Leferink & Wennink uitvaartzorg
Turbinestraat 63, 7556 RB Hengelo

Tel: 074 - 2505379
 

www.uitvaarthengelo.nl

GLAS- SCHILDER- en WANDAFWERKING
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Kampioen worden doe je zo!

Zaterdag 25 mei stond de wedstrijd SV Delden 1 – Kampioenselftal 1998 op het 

programma. Deze wedstrijd stond in het teken van het 90 jarig jubileum van de 

club. Detail is dat ook het huidige eerste, net als het kampioenselftal destijds, een 

promotie afdwong, al is deze dit keer puur administratief doordat de zesde klasse 

opgeheven wordt. Het verslag van deze wedstrijd is al op de website en in de 

krant te lezen geweest.

De wedstrijd was een goed voorbeeld waarom het team van destijds op eigen 

kracht de promotie verdiende en waarom het huidige eerste elftal, zij het dat het 

bij lange na niet compleet was, het maar moeilijk heeft om constant goede 

prestaties te leveren, ondanks het enorm potentieel.

De oudjes demonstreerden een staaltje voetbalvernuft waarmee het, ondanks het 

gebrek aan conditie, deze wedstrijd eenvoudig won. Het huidige eerste elftal 

ontbeert nog enkele basiselementen van een geolied elftal dat strijdt om de 

prijzen, zoals het kampioenselftal dat jaren deed. Hieronder een analyse op basis 

van deze basiselementen.

Fysiek en gebruik maken van het lichaam

Elke speler weet uit ervaring dat het snel van de bal gezet is als men de bal niet 

goed afschermt. Toch bleek dat dit nog niet onder controle is bij veel spelers van 

het huidige eerste. Waar de oudjes met het goed indraaien van de rug richting de 

medespeler en het breed maken met de armen elke bal in bezit hielden, was er 

aan de andere kant veel balverlies.

Vooruitdenken en handelen

Weten wat er gebeurt op het veld op het moment dat de bal in ontvangst genomen 

wordt is misschien wel de belangrijkste eigenschap van een goede voetballer. Bij 

het vrijlopen alvast over de schouders kijken waar de nabije medespelers en 

tegenstanders zich bevinden levert een groot voordeel op. Snel de bal verplaatsen 

voorkomt dat de vrije medespeler weer gedekt raakt. 

Hét nieuws- en advertentieblad
voor Hof van Twente.

-
Adverteren in het Hofweekblad

effectieve aand

Molenstraat 12, 7491 BG Delden
Telefoon: 074 - 376 13 54    Fax: 074 - 376 13 03

acht voor uw zaak!

Binnenkort

ook uw

advertentie

in deze krant?

www.hofweekblad.nl
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De beruchte driehoekjes kunnen door snel handelen snel ingesleten worden 

waarbij de tegenstander zich suf loopt.

Bewegen met en zonder bal

Bewegen zonder bal is belangrijker dan bewegen met. Iedereen weet het, maar 

veel spelers verzuimen het de medespeler makkelijk te maken door aanspeelbaar 

vrij te lopen en neigen er anderzijds naar de bal te lang in bezit te willen houden 

waardoor medespelers niet langer vrij staan. Ook is het zichzelf vastlopen een 

ergerlijke eigenschap van medespelers, aangezien de tegenstander in balbezit 

komt, het team uit positie staat en er een gevaarlijke tegenaanval kan ontstaan.

Coachen en communicatie

De oudjes waren tijdens de wedstrijd continu hoorbaar. Automatisch worden 

ballen na gecoached waardoor de medespeler gelijk weet of er ruimte is om in te 

draaien of dat de bal gekaatst moet worden. Positieve communicatie houdt het 

team bij elkaar tijdens de wedstrijd en straalt zelfvertrouwen uit richting de 

tegenstander.

Inzicht en overzicht

Voetbalintelligentie is het vermogen het spel te lezen en situaties aan te voelen.  

Eigenlijk betekent dit niets anders dan, aanvallend gezien, door goed te kijken 

weten wie de bal moet hebben aangezien die speler de meeste ruimte heeft om de 

bal verder door te bewegen of nog beter, in scoringspositie kan komen. 

Verdedigend betekent dit de lijn naar de goal af te schermen, opdat tegenstander 

en bal niet direct richting het doelgebied verplaatst kunnen worden en het gevaar 

van een tegendoelpunt bezweert kan worden.

Balbehandeling en finesse

Een goede balaanname is essentieel om in balbezit te blijven. Lichaam deels 

voorover bij het aannemen voorkomt een op stuiterende bal en daarmee het 

gevaar dat een tegenstander bij de bal kan komen en scheelt tijd bij de 

voortzetting van het spel. 

Een goede traptechniek, zoals een geven van een strakke pass met de wreef, 

brengt snelheid in het spel en creëert tijd bij medespeler om de bal verder te 

verplaatsen.
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Mentaliteit, inzet en overtuiging

Door de ingesleten juiste mentaliteit met de overtuiging dat elke wedstrijd 

gewonnen kan worden, straalden de oudjes van het begin af aan uit dat zij de 

wedstrijd gingen winnen. Niet zeuren maar werken, gecombineerd met goed 

voetbal en spelplezier verhogen de kans op een overwinning aanzienlijk.

Gunfactor, teambelang en spelplezier

Een team dat met plezier voetbalt, gunt iedereen de bal, ook al is het voor een 

simpele kaats, om goede loopacties te belonen en daarmee het spelplezier van de 

medespeler en zichzelf te verhogen. Het lopen zonder bal is een vervelend maar 

essentieel onderdeel om afspeelpunten te creëren, echter noodzakelijk om de bal 

in bezit te houden en daarmee de wedstrijd naar de eigen hand te zetten. Door de 

bal rond te laten gaan blijft iedereen betrokken bij de wedstrijd en wordt 

teambelang boven het eigen belang geplaatst.

Zo zijn er nog tal van andere belangrijke elementen op te sommen. Maar de 

boodschap van het verhaal is dat het kampioenselftal door onder andere 

bovenstaande punten aantoonde, dat het door de combinatie van deze sterke 

punten, in staat was met een hecht collectief jaren mee te draaien in de top van de 

vijfde en vierde klasse.

Het huidige eerste elftal is slechts een kleine stap verwijderd van dezelfde 

successen. Ook afgelopen seizoen toonden zij aan dat deze eigenschappen bij een 

ieder aanwezig zijn, ook in deze selectie zit veel kwaliteit met erg veel potentie.  

Ook hier staat een trainer voor de groep die weet wat het is om te winnen en 

kampioen te worden. 

Helaas zijn, door allerlei oorzaken, de prestaties nog te wisselvallig wat het 

vertrouwen ondermijnt. Middels een goede blik in de spiegel en door hard te 

werken voor het team, kan ook deze lichting mee gaan doen om de prijzen, 

waarbij de toekomst uit zal wijzen of ook deze selectie de euforie van een 

kampioenschap mee mag maken.

ALLE SOORTEN
RESTPARTIJEN
Handelsonderneming

P. HENSEN
grote partij handgereedschap

electrisch gereedschap
diverse soorten lampen
grote partij speelgoed

tuinhuisjes
tuinsets
parfum

bouten en moeren
hang- en sluitwerk

grote partij kerstgoed
treinsets voor hobby
porseleinen poppen

Tevens inkoop van ijzer en metalen, plastic, speelgoed, papier, enz.
Gratis plaatsen van containers.

Tel. 074 - 2666647 
Bolscherlanden 43a  Loods achter  Bornerbroek

kom
en

kijk !
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VRIJWILLIGERS  GEVRAAGD !!

Onze “Maandagmorgen Groep “

 heeft aanvulling nodig !

Wat doen ?

We maken het clubhuis en de kleedkamers schoon,  

verder allerlei andere reparaties en voorkomende 

werkzaamheden.

Ook mensen met twee linkse handen(maar je moet wel  

met mate laten wapperen) zijn welkom, maar ook 

techneuten.

We kunnen u bieden: veel gezelligheid en veel gepraat  

over voetbal (niveau niet te hoog) en we houden van 

gebak. 

Als je tegen dit alles kunt ,kom je hier in een warm 

bad….!!

Aanmelden bij: Gerrit Seppenwoolde   tel. 2423827 of  

email: gseppenwoolde@home.nl 

                           

                              

DE MÖNNINK
SCHOENEN
L A N G E S T R A A T  6 6  -  0 7 4  3 7 6 2 3 1 8

O O K  V O O R

T A S S E N ,  L A A R Z E N ,  R I E M E N , 

G Y M S C H O E N E N  E N  S P O R T K L E D I N G
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VAN DE VOORZITTERS

Het seizoen 2012-2013 zit er alweer (bijna) op. SV Delden bevindt zich 

inmiddels volop in het 90-jarig jubileumjaar. De jubileumcommissie heeft voor 

alle leden van SV Delden een uitgebreid programma samengesteld, voor elk wat 

wils. Voor een overzicht van alle activiteiten in dit jubileumjaar verwijs ik naar 

de jubileum presentatiegids 2013. 

Ook kunt u hiervoor natuurlijk de vernieuwde SV Delden website 

www.svdelden.nl raadplegen!

Terugblikkend naar het afgelopen seizoen kunnen we constateren dat SV Delden 

1 een (licht) positieve ontwikkeling doormaakt. Niet alleen is de eindpositie op 

de ranglijst beter dan vorig seizoen, maar tevens wordt SV Delden 1, naar mijn 

bescheiden mening, meer en meer een team. Samen met onze hoofdtrainer René 

Belt ben ik van mening, dat dit volgend jaar tot nog betere resultaten zal leiden. 

Zeker vermeldenswaardig in deze is het feit dat inmiddels een aantal jeugdspelers 

een zeer verdienstelijk debuut hebben gemaakt in SV Delden 1. Dit zijn zonnige 

signalen voor een positieve toekomst van het heren vlaggenschip van SV Delden.

SV Delden dames 1 maakt dit jaar qua bezetting een wat moeizaam jaar door. 

Het team is geëindigd op een mooie vijfde plek en wisselt erg goede wedstrijden 

af met mindere partijen. 

De staf van de dames is inmiddels uitgebreid met een fysiotherapeut (Kitty 

Rupert), samen met Astrid Otten (elftalleidster) en Roy Belt (trainer) is daarmee 

de begeleiding van SV Delden dames 1 pico bello voor elkaar! 

Zoals aangegeven het zou fijn zijn als er zich nog een aantal voetbal enthousiaste 

dames zouden melden, om ons dames team het komend seizoen te versterken! 

Ons 2e team heeft dit jaar een zwaar seizoen gedraaid. Klinkende overwinningen 

werden onderbroken door zware verliespartijen. Het bleek zeer moeilijk om met 

elkaar een vast SV Delden 2 te creëren. Het heeft voor het komend seizoen de 

aandacht van alle betrokkenen om dit onder het mom van het oude vertrouwde 

motto van SV Delden  “we moeten het mét elkaar doen”, het 2e team sterk te 

verbeteren!! De eerste positieve gesprekken zijn hierover inmiddels gevoerd. Met 

elkaar blijven trainen, dan komen naast het plezier ook de prestaties vanzelf - 

daar zijn we van overtuigd.

PRIJSLIJST MEENEEMMAALTIJDEN

CHINEES SPECIALITEITEN RESTAURANT

GOLDEN CITY

Vossenbrinkweg 40
7491 DD  Delden

Tel: 074-376 64 98
Fax: 074-376 64 99

www.goldencityindelden.nl

Wij wensen u smakelijk eten.
Geopend: dagelijks van 11.30 - 22.00 uur.

Ook op feestdagen!
Ruime eigen parkeergelegenheid.

Wij verzorgen ook catering bij bedrijven 
en privé feestpartijen vanaf 15 personen.

Bel ons voor vrijblijvende informatie.
Reserveren gewenst.

Alles over onze catering en  
Maandmenu’s vindt u op:
www.goldencity delden.nlin
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SV Delden 3 is, zoals we van hen gewend zijn (adel verplicht), wederom bij de 

eerste drie geëindigd. Opvallend is de enorme scoringsdrift van SV Delden 3. 

De ranglijst van topscoorders bij SV Delden over het seizoen 2012 – 2013 laat 

zien dat de 1e en 2e plek bezet worden door een speler van SV Delden 3. Echt 

ouderwets aanvallend voetbal, ga zo door heren!

En dan nu onze kampioenen namelijk SV Delden 4, voorwaar een geweldige 

prestatie! 

Het elftal waar het teamgevoel voorop staat laat zien tot welke prestaties je dan 

samen toe in staat bent (Het is geen toeval want SV Delden 4 werd een aantal 

jaren terug ook al eens kampioen).

Mannen chapeau en nogmaals van harte gefeliciteerd (ennuh nog bedankt voor al 

die lege bierblikjes in de tuin!!).

SV Delden 5 heeft in de competitie helaas geen potten kunnen breken, maar het 

plezier in en om het veld was er bij ons jongste seniorenelftal niet minder om. 

Chapeau voor het duo Ben en Berry, die het elftal niet alleen in de wedstrijden 

vakkundig hebben geleid, maar er ook voor gezorgd hebben dat de trainingen op 

de dinsdag het grootste deel van het seizoen prima bezocht werden. Ook hier 

geldt: met elkaar blijven trainen, ook volgend seizoen, dan zal het plezier zich 

vanzelf vertalen in een hogere eindklassering.

De herindeling van SV Delden 6 naar een klasse richting de Achterhoek is 

uitstekend bevallen: een competitie met stuk voor stuk sportieve tegenstanders.  

Tot de winterstop leek SV Delden 6 zelfs nog mee te kunnen strijden om het 

kampioenschap. Na drie winterse verliespartijen op rij bleek uiteindelijk de 

vierde plek het hoogst haalbare: het beste resultaat van het zesde elftal sinds de 

oprichting in 2008... en de rek is er nog lang niet uit, maar ook hier geldt: blijven 

trainen met elkaar!

Na deze terugblik rest mij iedereen een hele fijne vakantie toe te wensen (dames 

en heren voetballers natuurlijk veel trainingsplezier) en wil ik graag de pen 

doorgeven aan onze jeugdvoorzitter Erwin Zwijnenberg. 

Erwin zal op zijn geheel eigen wijze terugblikken op het seizoen 2012 – 2013 bij 

de jeugd van SV Delden. 

Het weer wordt mooier, de dagen langer en het seizoen loopt helaas al weer tegen 

het eind aan. Een mooi moment om een korte terugblik te geven op het seizoen 

2012-2013. 

Net als andere jaren is de jeugdcommissie in april-mei 2012 al begonnen met de 

voorbereiding op het seizoen. Met het jeugdbeleidsplan als richtlijn is gekeken 

met hoeveel teams per leeftijd en in welke klasse we zouden gaan spelen. De 

vraag die daarbij ieder seizoen opduikt is of we met teams gaan spelen waarin we 

veel wisselspelers hebben, dan wel kleinere teams waarin de teams elkaar moeten 

helpen met het aanvullen in geval van vakanties, ziekte en blessures. Ook nu 

hebben we weer gekozen om met kleinere teams te spelen. Het grote voordeel is 

daarbij natuurlijk dat de voetballers maximale speeltijd hebben in plaats van veel 

tijd op de bank zitten (voor de trainers en leiders betekent dit natuurlijk wel extra 

regel werk).

Met betrekking tot de indeling in klassen hebben we ervoor gekozen om sterke 

competities voor onze teams te zoeken. Door tegen sterke tegenstanders te 

spelen, word je zelf ook beter is het idee daarbij. Gevolg is wel dat we helaas 

geen kampioenen hebben mogen verwelkomen. 

Wel is het mooi om te zien dat een kleine vereniging zoals SV Delden zowel met 

de B1, C1, D1 in de 2
e
 klasse voetbalt tegen de 1

e
 elftallen van veel grotere 

verenigingen. Onze E1 speelt zelfs het hele seizoen in de 1
e
 klasse.

In april hebben de leiders bijeen gezeten om terug te kijken naar het afgelopen 

seizoen. Wat opviel was dat iedereen tevreden was over de inzet van ouders. Wij 

zijn dan ook heel blij dat de leiders altijd een beroep kunnen doen op ouders om 

mee te rijden, kleding te wassen, kantinedienst te draaien etc. etc. Alleen met uw 

hulp kunnen we de vereniging draaiend houden en het voor de spelers en 

speelsters leuk maken. De club zijn we met z’n allen!

Binnenkort wordt het seizoen weer afgesloten. De jongste jeugd en de pupillen 

gaan nog op kamp, in mei en juni zijn er diverse toernooien die worden bezocht. 

We sluiten het seizoen echt af met het traditionele ouder kind toernooi, waar ik 

jullie allemaal hoop te zien en te spreken.

 Met vriendelijke groet,

 Hans van Laarhoven Erwin Zwijnenberg

 Voorzitter SV Delden Voorzitter Jeugd SV Delden
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Kennismaking met Sven Lutke Willink

“ De stofzuiger en techneut van ons C1 “

Het was fijn om nader kennis te maken met Sven Lutke Willink, aanvoerder van 

C1. Hij is 15 jaar en leerling van het Twickel College te Hengelo.

Sven werd in 1998 geboren op een boerderij in Geesteren ( Gelderland).

Rond zijn 6e jaar begon hij te voetballen bij de plaatselijke club GSV ’63. 

“Ik mocht niet eerder van mijn ouders voetballen , want ik moest eerst mijn 

zwemdiploma halen,” zegt Sven.  Waar hebben we dat eerder gehoord …….

Wanneer kwam je naar het Deldense?

In 2006 verhuisden we naar een boerderij in Deldenerbroek. We hebben eerst nog 

even in Delden in een gewoon huis gewoond, omdat onze boerderij nog niet 

gereed was.

I N S TA L L AT I E B E D R I J F

Elektra, Gas, Water

Sanitair

Beveiliging

Audio en Video

Stalautomatisering

U w  i n v e s t e r i n g ,  u w  r e n d e m e n t

De Berken 12

7491 HJ Delden

Tel. 074 - 376 17 69

Lekker op de fiets naar je club!

Bij mooi weer extra lang in de zon
en bij regen ben je toch al nat.

GEERDINK FIETSEN
Geerdinksweg 36 
7555 DN Hengelo  (O)

Telefoon 074 - 2913429
Fax 074 - 2503413

Zoek niet verder
Dusseldorp is de oplossing dichtbij

Vestiging Borne 
Azelosestraat 115 - 7621 BA Borne
074 265 33 55 - info@dusseldorp.nl

dusseldorp
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Op de school in Deldenerbroek waren veel kinderen die bij SV Delden speelden. 

Dus ik werd ook lid.

Heb je nog meer hobby’s?

Mijn grootste hobby is voetballen, daarna komt voetballen en daarna andere 

leuke sporten. Verder speel ik ook wel eens Play Station.

Weet je wat wil je later wil worden?

Nou niet echt, misschien werken op onze boerderij, maar op dit moment zou mijn 

voorkeur uitgaan gym- of sportleraar. Ik ben laatst op bezoek geweest bij de 

sportopleiding CIOS en dat vond ik bijzonder leuk.

Wat is je dierbaarste bezit?

Ja, dat is natuurlijk mijn familie, daar voel ik me gelukkig.

Met wie zou je een dag willen ruilen?

Ik zou graag een dag willen ruilen met bijvoorbeeld Wesley Snijder ,want ik zou 

wel eens willen weten wat het betekent een topspeler te zijn. Om te ervaren wat 

je er allemaal voor over moet hebben. Het lijkt allemaal wel mooi dat je veel geld 

verdient en in mooie dure auto’s rijdt, maar je hebt ook heel veel verplichtingen.

Sven, waar word je blij van?

Als je ziet dat mensen gelukkig zijn, als ze het goed hebben, dat is heel mooi.

Welk dier zou je willen zijn?

Ik zou kiezen voor een tijger of een leeuw, dat zijn jagers.

Je speelt in C1, wat vind je van je elftal?

We hebben een heel leuk elftal met veel technische spelers. We spelen en trainen 

met veel plezier. Op dit moment staan we op de vierde plek, maar we staan in 

punten dicht bij de clubs die boven ons staan

We verliezen nog teveel wedstrijden wat eigenlijk niet nodig is. Wel zijn we als 

elftal beter geworden in de opbouw. Maar dat kan op het middenveld nog beter 

en bovendien moeten we beter onze kansen die we krijgen beter benutten. 

Ik vind jou eigenlijk een middenvelder, Sven.

Ja, dat vind ik ook, maar onze trainer Jasper Bos vroeg mij aan het begin van de 

competitie om laatste man te spelen.

Ik vind deze plaats best mooi. Ik leer daar veel. Als de tegenstander in balbezit is,  

proberen we natuurlijk zo snel mogelijk in balbezit te komen. Soms moet je dan 

als verdediger wel een beetje slim zijn en de tegenstander met een duwtje uit zijn 

evenwicht brengen of door een sliding de bal te veroveren.

Is een sliding in het strafschopgebied geen linke soep, Sven?

Als je die sliding maar goed inzet en gericht naar de bal, dan kan het best een 

goed verdedigingswapen zijn.

Het valt me op dat je vanuit de verdediging vaak snel een goede pass naar een  

medespeler geeft.

Ja, daar trainen we veel op. De opbouw moet snel en goed zijn. En dan snel 

meekomen naar voren om de bal terug te kunnen ontvangen. Dan is het wel 

oppassen voor balverlies. Belangrijk is ook het coachen.

Vind je het leuk om aanvoerder te zijn?

Ja, heel mooi. Ik neem graag het initiatief en geef vaak aanwijzingen. Ook elkaar 

op een positieve manier aanmoedigen is belangrijk. 

Baal je wel eens?

Ja, ik kan reuze slecht tegen verlies. Dan denk ik vaak: “Dat was toch niet nodig 

geweest, dat had beter gekund”. 

Ik vind dat jullie mooie trainingspakken hebben. Van wie hebben jullie die?

Ik vond het toch wel netjes dat ons hele elftal in hetzelfde pak liep. Ik heb toen 

zelf Benno Nobbenhuis gebeld of hij ons elftal wilde sponsoren. En dat wilde hij. 

Mooi hè!

In welk elftal speel je volgend seizoen?

Ik ga naar B1 of B2, want we hebben volgend jaar twee B-elftallen.
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Sven, ik hoorde dat jullie trainer Jasper Bos jullie gaat verlaten.

Ja, dat is erg jammer, hij was een prima trainer. We gaan hem als afscheid een 

mooie map geven, waar hij alle informatie over zijn elftal in kan zetten.

Ik denk Sven, dat jij later wel eens trainer zou kunnen worden.

“Dat weet ik wel zeker”, zegt Sven beslist.

Op dit moment train ik wel eens F-jes en dat vind ik erg leuk. Over een tijdje zou 

ik graag een trainingscursus volgen.

Sven ze zullen dat bij onze club ongetwijfeld heel fijn vinden. 

Tenslotte heel erg bedankt voor ons gesprek.

Gerrit Seppenwoolde
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Weten jullie welke teams er allemaal bij SV Delden zijn? 
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Op bezoek bij de kledingsponsor

Afgelopen zaterdag 1 juni was het C-elftal uitgenodigd door haar sponsor Preston 

Palace in Almelo samen met andere gesponsorde teams uit de regio, deel te 

nemen aan een indoor toernooi 6 tegen 6. 

Dit toernooi werd gehouden in Wierden in de Goodlife Sports Hall. Deze 

overdekte bevat twee met kunstgras velden en is afgeschermd met netten zodat 

de wedstrijden niet onderbroken kunnen worden door ingooien, enz. Maar dit 

terzijde.

De boys van het C1 waren opgedeeld in twee teams. Dit deed aan hun spel geen 

afbreuk want beiden kwamen elkaar tegen in de halve finale waarin het “B”-team 

het “A”- team de baas bleef. Het “A” wist de strijd om de derde en vierde plek in 

hun voordeel te beslissen tegen de U.D. Weerselo. Het “B”-team won de finale 

met groot overmacht van het “A”-team van UD.

Na afloop van het toernooi gingen alle deelnemende teams naar de sponsor 

Preston Palace in Almelo alwaar een broodmaaltijd werd geserveerd en de 

prijzen werden uitgedeeld. Na het officiële gedeelte konden alle spelers gratis 

gebruik van alle faciliteiten en genieten van een warm en koud buffet.
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Omstreeks 18.00 uur werd de thuisreis aanvaard. Waren de jongens eerst nog 

rumoerig gaandeweg sloeg de vermoeidheid onbarmhartig toe en waren de 

spelers blij weer huiswaarts te keren. Maar het was een mooie dag. Preston 

Palace bedankt.

AFSCHEID JASPER BOS

Na 3 jaar met veel plezier bij SV Delden trainingen te hebben gegeven, gaat 

Jasper Bos ons verlaten. 

Jasper heeft besloten volgend seizoen bij CVV Achilles aan de slag te gaan. 

CVV Achilles heeft hem een functie als coördinator van de ABC-groep 

aangeboden, in combinatie met het trainerschap 'onder de 21'. Dit is precies wat 

Jasper ambieert en wat wij bij SV Delden Jasper niet kunnen bieden. 

Jasper heeft in de 3 seizoenen de spelers veel bijgebracht. In de huidige C1 is dat 

duidelijk te zien, een team dat speelt volgens vaste patronen. Jasper geeft aan SV 

Delden een erg sociale, plezierige, correcte club te vinden waar hij zelf best nog 

eens terug zou willen keren. Vanuit het jeugdbestuur bedanken we Jasper voor 

zijn inzet en enthousiasme. Mocht in de toekomst zich de mogelijkheid 

voordoen, dan gaan we graag met Jasper om de tafel zitten. 

Jasper, heel veel plezier en succes volgend seizoen in je nieuwe rol (geen succes 

wanneer je tegen SV Delden moet spelen natuurlijk; -) )

Erwin Zwijnenberg
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GAME-AVOND
Zaterdagavond 13 april vond de Teenage Gameparty plaats in de kantine van SV 

Delden. Maar liefst 40 kinderen uit Delden e.o. waren afgekomen op, wat later 

bleek, een zeer gezellige avond. Er waren twee playgrounds ingericht met 

Playstations en een ware darts-corner.

Op de Playstations werd een waar FIFA 13 toernooi gespeeld en waren de 

deelnemers in twee categorieën verdeeld. Zo was er een categorie oudere spelers 

(1) en een categorie jongere spelers (2).

Na een bloedstollende strijd was duidelijk welke jongens te sterk waren voor de 

rest. In categorie was de uiteindelijke winnaar Scott, Hugo werd tweede en Sven 

derde. In categorie 2 was Ramon de sterkste, gevolgd door Rick en Stefan. 

Allemaal gefeliciteerd met de prijs.

Ook was er een dart-toernooi (o.l.v. Roy Spoolder). Hier ging het nek aan nek en 

was Sven de winnaar. Tweede werd Scott Wold en derde Renaldo Diesveld. Ook 

van harte met jullie prijs!

In de tussenliggende tijd kon de jeugd zich vermaken met tafelvoetbal sjoelbak 

en een WII-game, hier werd dan ook gretig gebruik van gemaakt en men had 

geen tijd zich te vervelen.

Regelmatig werd een hapje en een drankje gehaald en zo werd het een avond om 

te herhalen.

Volgende Teenage Party is 17 mei en dan gaan we zwemmen bij zwembad ‘De 

mors’, onder de noemer discozwemmen.

Alle jeugd van 11 tot en met 16 jaar is deze avond meer dan welkom om er 

wederom een knalfeest van te maken.

 We willen bij dezen alle vrijwilligers van afgelopen zaterdag bedanken voor hun 

tomeloze inzet. 123BestDeal.com willen we bedanken voor het beschikbaar 

stellen van de prijzen. Autobedrijf De Vossenbrink bedankt voor alle posters.

Patrick Olthof

Langestraat 33c
7491 AA Delden

Tel : 074-376 11 35
Fax: 074-376 52 79

info@juwelierbraakhuis.nl
www.juwelierbraakhuis.nl
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SV Delden Badhanddoeken ontvangen?

Jullie weten dat alle leden(ook nieuwe leden) en leden van Het Hart van Delden 

een SV Delden badhanddoek ontvangen.

Hebben we iemand vergeten?

Bel dan naar Gerrit Seppenwoolde  tel. 2423827 of email: 

gseppenwoolde@home.nl.

Nabestelling badhanddoeken

 

Er zijn nog enkele exemplaren over om te verkopen. Ze kosten € 10, - per stuk.

Te bestellen bij: Janny Lutke Willink email: d.willink@kpnplanet.nl.

IN MEMORIAM JOS KOCKMANN

“ En dan ben je er zo maar niet meer”

Op 1 februari jl. overleed Jos Kockmann op 53 jarige leeftijd. Zijn plotselinge 

overlijden ging als een schok door Delden. Ook binnen onze vereniging. Al was 

Jos niet direct meer bij onze vereniging betrokken, toch was hij één van ons. Niet 

alleen als  “  buurman” voorzitter  van D.H.V.,  maar  vooral  als  zeer  betrokken 

mens bij onze vereniging.

Jos begon in 1987 bij onze vereniging als jeugdtrainer. Aanvankelijk nam hij het 

C-  elftal  onder  zijn  hoede,  naderhand  het  A-  elftal  en  met  veel  succes.  Het 

overgrote deel van ‘zijn jeugd ’ stroomde door naar het eerste elftal. Het eerste 

elftal dat uiteindelijk promoveerde naar de vierde klasse en aan de drempel stond 

van  de  derde  klasse.  Een  promotie  die  natuurlijk  op  naam  kwam  van  de 

toenmalige  begeleiding,  maar  ook  gaan  de  credits  uit  naar  Jos.  Met  een 

tussenpoos kwam Jos in 2002 terug en heeft hij ook veel jongens van het huidige 

eerste elftal in de jeugd getraind. Heel veel jongens denken met plezier terug aan 

zijn trainingen. Jos zag het niet zitten om trainer van het eerste elftal te worden. 

Hij was van mening dat hiervoor een bepaalde houdbaarheidsdatum geldt en dat 

hij graag in de toekomst op een andere manier binnen SV Delden actief wilde 

zijn. 

In 2007 vertrok Jos bij SV Delden om de jeugd van GFC te trainen en later werd 

hij voorzitter van ‘buurman‘ D.H.V. In die hoedanigheid was er natuurlijk vaak 

en goed contact met onze vereniging. Hij bleef hoe dan ook ‘ één van ons ‘.

Dat Jos ooit bij SV Delden terug zou komen stond eigenlijk wel vast. Maar zijn 

plotselinge overlijden zette een dikke streep door al zijn mooie plannen.

Jos bedankt voor alles wat je hebt gedaan voor onze jeugd.

Wij wensen Ria, Nick en Naomi heel sterkte en hopen dat zij dit grote verlies een 

plekje kunnen geven.

Het bestuur.

( in verband met het tussentijds verschijnen van het Jubileumnummer kon dit ‘In  

memoriam ‘ nu pas worden geplaatst. Wij vragen hiervoor begrip. De redactie.)
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AFSCHEID FRANK TUITERT.

Ondanks het fysieke malheur is het Frank Tuitert, dankzij een geweldige 

vechtlust, gelukt om 15 jaar een vaste kracht te zijn van het eerste elftal van SV 

Delden. 

In de jubileumwedstrijd tussen het kampioensteam van 1998, het debuutjaar van 

Frank, en het huidige eerste elftal liet Frank zien dat hij eigenlijk nog wel best 

door kan, maar in de toespraak van voorzitter Hans van Laarhoven, die hem 

prees om zijn geweldige mentaliteit, werd wel duidelijk dat hij een grote 

kostenpost was voor de club. 

Hij was vaste klant van de fysiotherapeut en was grootverbruiker van ‘Red hot 

spierzalf‘. Of er werktijd verkorting is voor Raymond Halenbeek, de 

fysiotherapeut, is nog niet duidelijk. Ondanks dat ging er veel waardering uit 

naar Frank. 

Een kwartiertje voor het eind van de wedstrijd verliet hij het strijdtoneel en 

onderging zijn huldiging. Zijn populariteit werd onderstreept met mooie woorden 

vele bloemen en cadeaus.
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                BORDSPONSOREN   
ALU  BOUW KOZIJNEN  HENGELO 
BAAKE ELECTRA DELDEN 
BAARS TOPKEUKENS HENGELO 
BELTMAN MECHANISERING HENGELO 
BERENDS – NAAFS MAKELAARDIJ GOOR 
BLEKKENHORST INTERIEUR – VERZORGERS DELDEN 
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 
CAFE – BILJARD 
DE  BOEMEL   SPORT CAFÉ DELDEN 
CATTIER HOVENIERS – BEDRIJF AMBT – DELDEN 
D . A . M . DELDENSE  AUTO  MATERIALEN DELDEN 
DAKTECHNIEK  TWENTE LOODGIETERS HENGELO 
DE  BOER   MACHINE – KONSTRUKTIEBEDRIJF ENSCHEDE 
DE  HAGMOLL CAFÉ – RESTAURANT BENTELO 
DE  JONG DAKBEDEKKINGEN / KLUSSEN DELDEN 
DE  JONG   VOLVO – HYUNDAI  GARAGE DELDEN 
DE  VOSSENBRINK GARAGE – BEDRIJF DELDEN 
DUSSELDORP GRONDVERZET – BEDRIJF BORNE 
FEESTVERKOOP  DELDEN FEESTVERKOOP DELDEN 
FEIJTEN AUTOBEDRIJF  -  VOLVO DELDEN 
FEMI’S GRILLROOM – PIZZERIA DELDEN 
GEERLINGS AUTOSCHADE DELDEN 
GERRITSJANS   INSTALLATIE – BEDRIJF DELDEN 
GOLDEN  -  CITY CHINEES  -  RESTAURANT DELDEN 
GRAVUTECH SPORTVELDEN – RECLAME HENGEVELDE 
HARTMAN HOVENIERSBEDRIJF HAAKSBERGEN 
HENSEN HANDELS – ONDERNEMING BORNE 
HET  
WAPEN  VAN  DELDEN HOTEL DELDEN 
HET  WITTE  PAARD HOTEL – RESTAURANT DELDEN 
HOBBELINK KANTOOR – MEUBELEN HENGELO 
HOEK VERKEERS – SCHOOL BORNE 
HOFSTEDE  &  KAMP MAKELAARDIJ DELDEN 
HOFWEEKBLAD  DRUKKERIJ / WEEKBLAD DELDEN 
HONG – KONG RESTAURANT DELDEN 
HOOGSPEL CAFÉ  - RESTAURANT DELDEN 
IT 4 ELEMENTS SOFTWARE – BEDRIJF DELDEN 
JANSEN  DE  JONG BOUW – BEDRIJF HENGELO 
JONGBLOED INSTALLATIETECHNIEK ENSCHEDE 
    
KEIZER SCHILDERS – BEDRIJF HENGEVELDE 
KOLENBRANDER GRONDVERZET – BEDRIJF ZENDEREN 
KROOSHOOP BLOEMEN – CENTRUM DELDEN 
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LA  LUNA  BSO BUITENSCHOOLSE OPVANG DELDEN 
LAMERS HUISHOUD - ARTIKELEN DELDEN 
LAMMERSEN BOUW - BEDRIJF DELDEN 
LEFERINK SCHOENEN DELDEN 
LENFERINK CAFETARIA DELDEN 
LENTELINK SCHILDERS - VERFSPECIALIST HENGEVELDE 
MARIBRI HEKWERK - AUTOMATISERING DELDEN 
MEEN BROOD - BANKET DELDEN 
MEIER  HORECA HORECA  SERVICE HENGELO 
MERCOM CONTAINERS - TRANSPORT GOOR 
MOLENKAMP KUNSTSTOF - KOZIJNEN BORNERBROEK 
MOOI  DELDEN CAMPING DELDEN 
MORSINK MODELMAKERIJ DELDEN  
MORSSINK BOUW - MATERIALEN DELDEN 
MUTA  SPORT TEAMSPORT - SPECIALIST ALMELO 
NECO KRAAN - VERHUUR NEEDE 
NOBBENHUIS TEXTIEL - HANDEL DELDEN 
OALDERSHOES GASTERIJ - RESTAURANT DELDEN 
OLDENHAVE INSTALLATIE - TECHNIEK BORCULO 
ORANJEWOUD SPORT - WONEN - WERKEN DEVENTER 
OUDE NIJHUIS BILJART - HANDEL DELDEN 
OUDE WESSELINK RIETDEKKERS - BEDRIJF AMBT - DELDEN 
PEPER   INSTALLATIE - BEDRIJF DELDEN 
PROFIX AUTOSCHADE GOOR 
RAAB KÄRCHER  ESHUIS BOUW - MATERIALEN HENGELO 
RABOBANK  TWENTE BANK - ZAKEN DELDEN 
ROKRAMIX BETON - CENTRALE ENSCHEDE 
RUPERT ACCOUNTANTS & FISCALISTEN DELDEN 
SCHOLTEN CONSTRUCTIE - BEDRIJF DELDEN 
SIEMAR ZONWERING DELDEN 
SMITTIES DE  HARLEKIJN  EETCAFÉ DELDEN 
SONNEVELD AUTOSERVICE DELDEN 
SPECKMANN KAPSALON DELDEN 
STAALBOUW  TWENTE STAALPRODUCTEN DELDEN 
T G O  TECHNISCHE INSTALLATIES HENGELO 
TEN  DAM INSTALLATIE - GEREEEDSCHAPPEN 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 
UNIVÉ  OOST VERZEKERINGEN DELDEN 
V. H.  RECLAME  RECLAME  0NTWERPERS DELDEN 
VAANHOLT AUTO'S DELDEN 
VAN  DE  BARG CAROSSERIE DELDEN 
VAN  DER  WONING FIETSEN - HANDEL DELDEN 
VAN  OTTEN TECHNISCHE INSTALLATIES DELDEN 
VAN  LOON     MANNEN - MODE   DELDEN   
VANEKER  SPORT SPORT - ARTIKELEN HENGELO 
VEHOF INSTALLATIE - BEDRIJF DELDEN 
VINCENT ZON - WERING HENGELO 
VIOS DANSCAFE EN CLUB HORECA HENGELO 


