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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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Univé’s waardevolle adviezen 
pakken alti jd laag uit

Bij Univé kunt u altijd even binnen 
lopen. Want bij het Univé-kantoor 
bij u in de buurt staat de deur 
wagenwijd open. U bent van harte 
welkom voor een goed persoonlijk 
advies. Uiteraard met een lage 
premie, een uitgebreide dekking en 
een perfecte service.

Ons eerste waardevolle advies: 
stap snel over de lage drempel van 
het Univé-kantoor bij u in de buurt!
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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

3

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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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.
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Van de Redactie

oor allerlei omstandigheden is de verschijning van dit clubblad 
helaas wat verlaat. We zullen trachten dit in de toekomst te 

voorkomen.
D
De meeste competitiewedstrijden van jeugd en senioren zijn bijna ten 
einde. In het volgende nummer zullen we een overzicht geven van de 
resultaten. Op dit moment zijn er verschillende jeugdelftallen die 
bijzonder goede kansen hebben de kampioensvlag te kunnen heisen.

Het gaat prima met de jeugd, ook het aantal pupillen(aanwas van 
onderop!) groeit als kool. 's Zaterdagsochtend is het op de Mors één 
en al bedrijvigheid; het is een lust voor het oog. Voor ons jeugdbestuur 
de uitdagende taak dit goed te ondersteunen!

Een mooi initiatief is dat twintig jonge scheidsrechters, spelers van C 
en B elftallen, onze jongste jeugd gaan fluiten. Joost Hendrikse vertelt 
in deze uitgave over zijn ervaringen als scheidsrechter.

In dit clubbladnummer vinden we tevens een interview met Wim 

Mensink, die stopt als leider.

En tot ieders verrassing kwam het bericht, dat bij SV Delden weer 

bingo gespeeld zou worden.

Gerard Dijk vertelt waarom.

Verder in deze uitgave treffen jullie:

– Bestuursmededelingen

– Mededelingen van de jeugdafdeling
– Column “Heimwee naar het “polletje”
– Leuke dingen voor de jongsten

Veel leesplezier.
Namens de redactie,

Gerrit Seppenwoolde  

7

B R E U M A F  B V

U W  PA R T N E R 

IN GEREEDSCHAPMAKERIJ 

& FIJNMECHANISHE INDUSTRIE 

specialist in het vervaardigen van 
alle soorten stempels en matrijzen
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O P R O E P

We hebben versterking nodig voor onze redactie van ons clubblad.

Na toch wel enige jaren ervaring hiermee wil ik jullie vertellen dat  

het een hele leuke bezigheid is! En …. het kost je niet veel tijd.

Jullie zullen vragen: ”Wat houdt dit karweitje dan in de praktijk  

in?”

Een persoonlijk gesprek werkt hierin het beste. DOEN!

Schroom niet en mail of bel: Gerrit Seppenwoolde  

email: gseppenwoolde@home.nl

telefoon: 074-2423827.
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Uit de bestuurskamer

CV installatie 
fgelopen periode heeft binnen het bestuur vooral de subsidie 
aanvraag centraal gestaan. Zoals bekend kreeg SV Delden een 

subsidie toegewezen waar wij op basis van ons ingediende verzoek, 
ons niet in konden vinden. Een aantal afgevaardigden van het bestuur 
is in overleg gegaan met de gemeente. Dit heeft geresulteerd in een 
fors hogere toekenning. Nu dit sein op groen staat, zullen we als 
bestuur snel actie ondernemen om onze CV installatie te gaan 
vervangen gedurende de zomerstop. Het streven is om bij start van het 
seizoen 2014/2015 de installatie gereed te hebben. 

A

Happy fris
Het bestuur heeft besloten dat frisdrank vanaf 1 april 1 euro gaat 
kosten. Reden voor de verlaging is de overeenkomst met de nieuwe 
leverancier voor de kantine bevoorrading. Daarnaast is deze verlaagde 
prijs een prima duwtje in de rug voor het happy fris beleid.

Verdubbeling scheidsrechterskorps 

Het bestuur is ongelooflijk trots dat er twintig nieuwe 
pupillenscheidsrechters binnen onze vereniging zijn opgeleid. Alle 
nieuwe scheidsrechters hebben dit voorjaar al een paar wedstrijden 

gefloten. De nieuwe scheidsrechters worden goed begeleid door de 

huidige scheidsrechters. Zij kunnen met hun ervaring de jongeren 
goed van advies en sturing voorzien. 

Bingo terug van weggeweest

Bij SV Delden is de Bingo na een jarenlange afwezigheid opnieuw 
geïntroduceerd. Met een niet aflatende inzet van Janny Lutke Willink 
en Gerard Dijk zijn er reeds twee succesvolle avonden geweest. Een 

ieder binnen maar ook buiten onze vereniging is welkom. Er zijn 

mooie prijzen te verdienen! 
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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



1

1 

 

 
37

ste
. Jaargang, nr. 3 

Inhoudsopgave 

          Pagina: 

 

1 ). Contactinfo.       3 en 4 

 

2 ). Van de redactie       5 en 6 

 

3 ). Volle kracht vooruit      7 t/m 10, 

 

4 ). Column: De charme van…………   11 t/m 13 

 

5 ). De rehabilitatie van…………..    15 t/m 17 

 

6 ). Toch een TOP-seizoen     19 t/m 21 

 

7 ). Goed bezochte 88
ste

. Jaarvergadering   23 t/m 33 

 

8 ). Spektakel tijdens de ………..    35 t/m 37 

 

9 ). Mosbokaal       39 

 

10). Familiebanden       41 t/m 45 

 

12). Foto’s        47 t/m 48 

 

13). Delden E2 kampioen      49 t/m 51  

 

14). Uitnodiging       53 

 

 15). Bordsponsoren       54 t/m 56 

 

 

 

7 
 

 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 
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Kassa registratie
Het is goed om te zien hoe achter de bar en in de keuken alles 
georganiseerd is door de barcommissie. 
De kassa is geïntroduceerd en na wat weken van wennen en kleine 
kinderziektes loopt dit naar wens. Ook zijn de schriftjes ingevoerd om 
eigen consumpties bij te houden. Zoals verteld tijdens de ALV is er 
geld en zijn er goederen ontvreemd van onze vereniging. Dit heeft 
ertoe geleid dat we meer moesten gaan registreren. En ja, we 
realiseren ons als bestuur dat dit niet leuk is.  Echter, onze 
penningmeester kan na een aantal maanden al zien dat de kantine 
omzet een stijgende lijn laat zien ten opzichte van dezelfde periode in 
2013.  

Nieuw in assortiment: bier uit fles
Na alle voordelen en nadelen tegen elkaar te hebben afgewogen heeft 
het bestuur besloten dat er vanaf april ook pijpjes Grolsch bier worden 
verkocht in het clubhuis. Reden voor dit besluit is onder andere de 
sterk gestegen inkoopprijs van Grolsch tapbier in de afgelopen jaren 
waardoor de marge steeds meer onder druk is komen te staan. Er zal 
ook nog steeds bier van de tap te verkrijgen zijn op donderdag en 

zondag. Het bier dat uit de tap zal vloeien is Tukkerspils.
De komende tijd zullen de koelingen gereed worden gemaakt, waarna 
de verkoop van start gaat.

Op vrijwilligers draait de club

Keer op keer blijkt dat onze vereniging door de inzet van vrijwilligers 

(nieuwe) activiteiten kan blijven ontplooien. Als bestuur hopen we dat 
dit zo blijft, want alleen dankzij de inzet van de vele vrijwilligers kan 
de club dit voortzetten

Namens het bestuur, 

Annemieke Visser-Roskam 
Secretaris

13

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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De  terugkomst  van  de  SV Delden Bingo

Het duurde bijna 25 jaar .....
In de negentiger jaren van de vorige eeuw was het spelen van bingo 
op veel plaatsen een populaire bezigheid bij verenigingen en 
buurthuizen.
Ook bij de SV Delden werd bingo gespeeld. Er kwamen zelfs 
deelnemers vanuit omliggende plaatsen. We noemden ze 
"beroepsbingoërs". Op een gegeven moment werd er in Delden 
gestopt met bingo vanwege te weinig belangstelling. Toch is het spel 
in omliggende plaatsen nooit helemaal weg geweest.

En ineens:  Een herboren SV Delden Bingo!

Hoe kwam dat zo? We namen contact op met de initiatiefnemer 
Gerard Dijk. 

Gerard vertelde dat hij van mening is dat er voor de jeugd en senioren 
van alles georganiseerd wordt,maar dat er ook een groep rondom onze 
club is b.v. de buurt die daar buiten valt.  

Kijk, bingo is bij uitstek een spel waar een ieder:de leden,hun familie 

en de buurt gezellig mee kunnen doen. Janny Lutke Willink en 
Moniek Morsink hebben me flink geholpen met de organisatie. 

Bovendien hebben onze sponsoren ook best geholpen deze start 

mogelijk te maken.

Belangstelling

We hebben twee keer een avond gespeeld en beide keren was er 

behoorlijk belangstelling en het waren het heel gezellinge avonden. 
We zagen weer oude SV Delden leden van vroeger en er waren ook 
vooral mensen uit de buurt.
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Ideeën 
We denken in de toekomst ook misschien wel kinderbingo's te 
organiseren. Maar bij alles wat je wil organiseren zijn we wel 
afhankelijk van voldoende belangstelling. Dan kun je ook een 
volgende stap zetten en bingo-aparatuur aanschaffen. 
Bij de eerstvolgende bingo gaan we d.m.v. flyers onze naobers ,de 
campinggasten uitnodigen. En: SV Deldenleden komen jullie ook 
gezellig een avond bingo spelen?

Gerrit

16

Wel laat, maar toch van harte proficiat.

17
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Heimwee  naar  “het Polletje”

De komst van kunstgrasvelden heeft heel wat teweeggebracht.
Zoals gewoonlijk zijn er voor en tegenstanders.
Sommige trainers spreken met minachting over het Ten Cate matje.
Trainer De Boer beweerde dat het kunstgrasveld van Cambuur toch 
wel debet was aan het puntenverlies in de Friese hoofdstad. Wellicht 
een te simpel  argument.

Bij onze club zijn we echter heel gelukkig met ons prachtige 
hoofdveld.
In de Hof van Twente dreigde het kunstgrasveld een heus 
verkiezingsitem te worden. Enkele (kunstgrasloze) dorpen voelden 
zich zwaar benadeeld. Politieke partijen schoten te hulp en dienden de 
gebruikelijke moties in.

Je ziet, kunstgras leeft en het is geen dooie boel, zoals 
“achteruitkijkers” vinden. Prachtig toch al die wedstrijden op zaterdag 
en zondag! Vooral de jeugd geniet, afgelaste wedstrijden zijn 
zeldzaam geworden en ook in de zomermaanden kan gewoon op de 

Mors gevoetbald worden.

En toch heb ik wel eens een enkele keer heimwee naar die echte 

groene wei. Naar de (schaarse) mooie mat  en naar de sliding in de 

modderpoel. 
Maar het allermeest hunker ik soms naar “het polletje” …....... 

Mooi toch ,als een eenzaam polletje de oorzaak is van een geweldige 

misser van de keeper en dat de bal dan tergend langzaam in het doel 
verdwijnt.

Maar helaas zien we dit soort humorvolle taferelen  in Delden niet 

meer. Binnenkort ga ik nog een weekend puur genieten in Gelselaar, 
Noordijk of Manderveen.

G.
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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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Max Dijkman: kunstgras, géén last van polletjes

Pim Geerdink kent de polletjes.
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Interview Wim Mensink

it seizoen neemt Wim Mensink afscheid als leider van ons derde 
elftal. In dit interview nemen we zijn loopbaan bij SV Delden 

door en blikken we met hem vooruit op de toekomst.
D
Wim, wat is jouw reden om te stoppen als leider?
Ik ben zestien jaar leider geweest bij diverse elftallen en ik heb niet 
meer de drive en de zin om me elke zondagochtend te melden bij de 
voetbal. Dit in combinatie dat ik weer geopereerd moet worden aan de 
knie en dan weer een hele tijd uit de roulatie zal zijn. Ik blijf een 
voetbalbeest, maar het is voor nu mooi geweest.

Blijf je nog betrokken bij de club?
Niet direct meer, ik ga geen andere zaken bij de club oppakken. 
Misschien in de toekomst op ander gebied zoals de technische 
commissie of iets dergelijks. Ik ben ook niet altijd elke week 
beschikbaar in verband met mijn werk. Als supporter zal ik nog wel 
geregeld langs de lijn te vinden zijn, zowel bij het derde als bij het 
eerste.

Je hebt eerst bij PEC Zwolle gevoetbald? Toch ben je uiteindelijk 
naar Delden gekomen. Hoe zag deze weg er uit? 
Voordat ik bij PEC voetbalde had ik hier al veel vrienden en familie 
zitten, zoals mijn broer en andere familieleden die hier al voetbalde. 

Niemand heeft mij gevraagd, maar ik dacht dit lijkt me een leuke en 

gezellige vereniging. Op mijn zestiende heb ik hier al gekeken. Na 
mijn succes bij PEC Zwolle te hebben beproefd ben ik in 1974 hier 
komen voetballen.

Wat was je hoogtepunt bij SV Delden?
Dat waren de kampioenschappen, als leider van destijds het vijfde ben 
ik twee keer kampioen geworden. En de promotie met het eerste elftal 

van de tweede naar de eerste klasse TVB, onder Beltman. Via de 
nacompetitie zijn we toen zwaar bevochten, maar verdiend, 
gepromoveerd.
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En jouw dieptepunt?
Met het vijfde bleek dat we na de promotie het te moeilijk hadden en 
we ons weer lager hebben moeten laten indelen. Dat was als leider een 
teleurstelling. Maar het was vooral een erg leuke tijd waarin veel 
gelachen is.

Hoe ervaar je de ontwikkelingen bij de club momenteel, zoals het 
jeugdbeleid en de ambitie om het eerste elftal naar een hoger 
niveau te brengen?
Ik denk dat ze goed bezig zijn en dat er zeker wat aan zit te komen de 
komende jaren. Er lopen veel talentjes rond in de B en de C. Daar gaat 
de club veel profijt van krijgen. De tijd moet natuurlijk wel uitwijzen 
of de talenten ook echt doorgroeien, de mentaliteit van de jeugd is 
helaas erg veranderd.  

Wil je nog wat meegeven aan de club?
Ik wil iedereen bedanken, spelers en medeleiders waar ik mee samen 
heb gewerkt in al die jaren. Zoals met Paul Holtkamp waar ik veel 
mee samen heb gewerkt en zo kan ik nog veel meer mensen noemen. 
Al die spelers die ik onder mijn hoede heb gehad en van tips heb 
voorzien, die ze niet altijd opgepakt hebben. Er waren ook wel 

mindere momenten met frustraties en teleurstellingen. Maar ik heb in 

die zestien jaar gewoon een erg leuke tijd gehad en dit met veel plezier 
gedaan en daar wil ik iedereen voor bedanken! En zeg nooit nooit...
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Jongens en meisjes, heel erg bedankt en we hopen jullie volgend jaar 
weer te mogen begroeten als scheidsrechter.

]Uiteraard zijn er ook het hele jaar weer activiteiten georganiseerd, 
niet alleen “voetballen doe je bij SV Delden”, ook buiten het voetbal 
wordt er veel gedaan.

Traditioneel wordt het seizoen weer afgesloten met een ouder kind 
toernooi. Deze keer op een vrijdag, om dan meteen samen naar het 
wereldkampioenschap voetbal te kijken in het clubgebouw: Nederland 
Spanje staat op het programma. 

Daarna is er natuurlijk voor de jongste jeugd nog het voetbalkamp. 

Voor de jeugdcommissie begint dan ook al weer de voorbereiding op 
het nieuwe seizoen. Teams indelen, leiders en trainers vragen, 
trainingstijden vastleggen etc. etc. etc. 

Het nieuwe seizoen start dan echt in augustus met onze jaarlijkse open 
dag, die ook dit jaar weer wordt gecombineerd met een jeugdtoernooi. 

Alle informatie is natuurlijk ook te vinden op www.svdelden.nl 

Erwin Zwijnenberg

Voorzitter Jeugd SV Delden
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Van de jeugdvoorzitter

et seizoen 2013-2014 nadert al weer het einde wanneer ik dit 
stukje schrijf. Nog een paar wedstrijden en het zit er weer op. 

Een mooi moment om even terug te kijken.
H
Dit seizoen hebben we wederom een mooie groei bij de jeugd 
doorgemaakt. Vooral bij de jongste jeugd gaat het goed, en momenteel 
hebben we zelfs 2 B elftallen. Volgend jaar krijgen we voor het eerst 
in jaren weer een A elftal. Erg belangrijk om deze groei vast te 
houden, alleen zo krijgen we een mooie opbouw in de club en kan 
iedereen op zijn eigen niveau voetballen. Vanaf deze plek wil ik dan 
ook alle leiders, trainers en andere vrijwilligers bedanken die het 
mogelijk maken dat onze jeugd iedere week weer met plezier onze 
club bezoekt.

Het najaar van 2013 viel natuurlijk nog in ons 90 jarig jubileum jaar. 
Het was dan ook erg leuk om in dit jaar 2 teams te hebben die 
kampioen werden in de najaarscompetitie van 2013, ons meiden C1 
team én het jongens C1 team. Delden heeft het geweten, want met erg 

veel lawaai, euh deskundig gedraaide muziek, werd op een grote 
wagen door Delden gereden. Helemaal leuk natuurlijk voor de meisjes 
(en hun begeleiding): het eerste meisjes elftal ooit in de geschiedenis 

van SV Delden dat ook nog kampioen wordt!

Ook in de KNVB beker doen we dit seizoen goed mee. De B1 en de 
C1 hebben de halve finale bereikt. Komende weken zal duidelijk 

worden of de finale in mei wordt gehaald (en wellicht gewonnen). 

Daarnaast draaien nog diverse teams in de bovenste regionen mee van 
de voorjaarscompetitie.

Wat het jeugdbestuur verder erg tevreden maakt, is dat er maar liefst 

20 spelers hebben deelgenomen aan de pupillen scheidsrechter cursus. 
Niet alleen deelgenomen, iedereen is geslaagd en heeft ook al 
gefloten. We juichen dit erg toe, samen werken aan onze mooie club, 
vele handen maken licht werk. 
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Het Spelregelbewijs

anaf het seizoen 2014/’15 is het voor tweedejaars B-junioren 
verplicht om het officiële spelregelbewijs van de KNVB te 

halen.
De invoering van het spelregelbewijs maakt voetballers van jongs af 
aan vertrouwd met de regels en geeft hen meer inzicht in – én begrip 
voor – beslissingen van de scheidsrechter. Het kennen van de regels 
zorgt voor een sportiever spel, waarbij het juist toepassen van de 
regels er ook nog eens voor zorgt dat je als team meer kans maakt om 
te winnen.
Verschillende spelsituaties zijn voor jou en andere voetballers vaak 
best onduidelijk, denk aan buitenspel of directe/indirecte vrije trap. 
Kijk daarom snel op www.voetbalmasterz.nl. Op deze site vind je de 
spelregels van het voetbal in heldere taal, met foto’s, video’s en 
herkenbare voorbeelden die de regels verduidelijken. Daarnaast kun je 
vanaf oktober op deze site oefentoetsen en uiteindelijk ook de 
eindtoets maken en daarmee je spelregelbewijs behalen.
De spelers die het aan gaan, dus dit jaar de spelers die geboren zijn in 
het jaar 1998, zullen vroegtijdig geïnformeerd worden over hoe we bij 

SV Delden vorm gaan geven aan het behalen van het spelregelbewijs. 
Ook voor de jeugdspelers die, gezien hun leeftijd, het spelregelbewijs 
niet hoeven te halen willen we bij SV Delden de mogelijkheid bieden 

om hun spelregelkennis bij te spijkeren. Aan het begin van het nieuwe 

seizoen worden de spelers hierover via de trainers en leiders 
geïnformeerd.
Uiteindelijk is het wel de verantwoordelijkheid van de speler zelf dat 

hij/zij het spelregelbewijs behaald. Alle spelers met het geboortejaar 

1998 moeten vóór 1 januari 2015 het spelregelbewijs gehaald hebben. 
De spelers die het spelregelbewijs dan niet hebben gehaald mogen het 
seizoen er op NIET VOETBALLEN.

Kijk dus snel op www.voetbalmasterz.nl en verbeter je 
spelregelkennis!

Namens de jeugdcommissie,

Bart Otten

V
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-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 
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op de loer ligt dat er scherven op het speelveld terecht komen.  
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Joost Hendrikse, speler van B1 die ook scheidsrechter werd

oost is dol op sport. Hij speelt momenteel rechterspits in het B1 
elftal van SV Delden. Af en toe speelt hij 's zondags mee in het 

eerste elftal. Gaaf, vindt hij dat!

J
Naast voetbal kan hij ook nog een lekker potje tennissen.
Ruim 10 jaar geleden begon vader Ronnie met welpen voetbal bij SV 
Delden.
Uiteraard was Joost ook van de partij en hij doorliep alle 
jeugdelftallen van onze club.

SV Delden 20 nieuwe scheidsrechters …......

Dit stond op de website van SV Delden. Uit het artikel bleek dat er 
vooral door de groei van het aantal jeugdteams, een tekort aan 
scheidsrechters dreigde.
Jan Holterman dacht dat er bij de oudere jeugdelftallen (B en C 
elftallen) misschien scheidsrechters te rekruteren waren.
Dit bleek een goede gedachte. Liefst twintig jongelui, jongens en 
meisjes toonden belangstelling hiervoor. Samen met Jan Everlo van de 

KNVB opleiding scheidsrechters werd een opleidingsplan gemaakt. 
Jan Everlo de wedstrijd op moest letten. Daarna volgde een examentje 
over de theorie en tenslotte oefenen in wedstrijdjes.

SV Delden zorgt voor elke wedstrijd voor een ervaren begeleider. 

Deze begeleiders spelen eveneens een belangrijke rol in het geheel.

Ervaringen van Joost na twee wedstrijden

Ik was toch wel nieuwsgierig hoe het in de praktijk werkte.
Joost was aangesteld als scheidsrechter bij de wedstrijd SV Delden D3 
tegen Quick'20 D10 uit Oldenzaal.

Samen met zijn ervaren begeleider Martin Wardenburg  liep Joost een 
kwartier voor aanvang allerlei dingen op het veld te controleren. Hij 
constateerde dat het ene net niet goed zat en een tip van Martin dat er 
kleine doeltjes van de vorige wedstrijd op het veld stonden. 
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Tenslotte werden de spelerspasjes zorgvuldig gecontroleerd. Een fluit 
klonk en de wedstrijd begon. Je zag dat Joost zo goed mogelijk de 
diagonale lijnen trachtte te lopen.
Het werd een rustig en sportief partijtje met slechts één overtreding en 
dat was ook nog een ongelukje.....  Geen enkel probleem dus ,met als 
beloning een schouderklop van Martin.

Napraten
Op mijn vraag hoe zijn voorlopige ervaringen na twee wedstrijden 
waren, was Joost heel positief.

Het is me best meegevallen. Je bent eerst nog onzeker: ,je moet door 
meer wedstrijden fluiten veel leren , hoe je moet lopen en waar je 
moet staan. Martin Wardenburg gaf me verschillende tips om de goede 
positie in te nemen.

Een vraag Joost: “Ben je een spelleider?”   
 Ja, in de eerste plaats ben je spelleider, je geeft aan een speler soms 
tips, bij voorbeeld bij een foute ingooi.

Kun je dit wel combineren met zelf te voetballen op dezelfde dag?”
De eerste wedstrijd die ik floot liep ik blijkbaar teveel en kreeg ik 's 

middags in de wedstrijd voortdurend kramp. Maar als je maar leert , 

dat je als scheidsrechter niet meer moet lopen dan eigenlijk nodig is , 
gaat het prima.

“Zie je nog meer voordelen als je fluit?”

Zeker, je leert meer respect te krijgen voor beslissingen van 
scheidsrechters.
Bedankt Joost voor je gesprek en succes met voetballen en fluiten.

Tenslotte
Hulde aan de initiatiefnemers van dit project en we kunnen best trots 
zijn op onze positieve jeugd!

Gerrit
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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!

Joost en Martin

Joost in actie
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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

              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

FYSIOTHERAPIE DELDEN FYSIOTHERAPIE DELDEN

GEERLINGS AUTOSCHADE DELDEN

GERRITSJANS INSTALLATIE - BEDRIJF DELDEN

GOLDEN  -  CITY CHINEES  -  RESTAURANT DELDEN

GRAVUTECH SPORTVELDEN - RECLAME HENGEVELDE

HENSEN HANDELS - ONDERNEMING BORNE

HET  WAPEN  VAN  DELDEN HOTEL DELDEN

HET  WITTE  PAARD HOTEL - RESTAURANT DELDEN

HOBBELINK KANTOOR - MEUBELEN HENGELO

HOFSTEDE  &  KAMP MAKELAARDIJ DELDEN

HOFWEEKBLAD DRUKKERIJ / WEEKBLAD DELDEN

HONG - KONG RESTAURANT DELDEN

HOOGSPEL CAFÉ  - RESTAURANT DELDEN

IT 4 ELEMENTS SOFTWARE - BEDRIJF DELDEN

JONGEBLOED INSTALLATIETECHNIEK ENSCHEDE

KEIZER SCHILDERS - BEDRIJF HENGEVELDE

KOLENBRANDER GRONDVERZET - BEDRIJF ZENDEREN

KROOSHOOP BLOEMEN - CENTRUM DELDEN

LA  LUNA  BSO BUITENSCHOOLSE OPVANG DELDEN

LAMERS HUISHOUD - ARTIKELEN DELDEN

LAMMERSEN BOUW - BEDRIJF DELDEN
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Hoofdsponsor SV 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

NOBBENHUIS TEXTIEL - HANDEL DELDEN

OALDERSHOES GASTERIJ - RESTAURANT DELDEN

OLDENHAVE INSTALLATIE - TECHNIEK BORCULO

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

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  

VEHOF INSTALLATIE - BEDRIJF DELDEN

VINCENT ZON - WERING HENGELO

VIOS DANSCAFE EN CLUB HORECA HENGELO

VOS BOUW - AANNEMINGSMIJ DELDEN

WESTERHOF KAAS - HANDEL DELDEN

ZUITHOF AUTOBEDRIJF       BORNERBROEK
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• Zonwering • 
• Garagedeuren •
• Overkappingen •

• En meer •

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

www.siemarzonwering.nl

 

www.aparthoteldelden.nl

Sportlaan 7   |   7491 DG Delden   |   074 3 777 666

All-inclusive
familiedag
drankjes, diner, sport en spel

VOLWASSENEN€ 45,-P.P.
INCLUSIEFCONSUMPTIES

KIDS
TOT 12 JAAR

€ 22,5
0

P.P.

INCLUSIEF

CONSUMPTIES

INCLUSIEF 
5 uur lang gebruik maken van alle sport en spel mogelijkheden

(spelterras, bowling, tennis, zwemmen) exclusief sauna en golf
•

5 uur onbeperkt drankjes (koffie, bier, fris en wijn)
•

Ter afsluiting een door u zelf samengesteld drie gangen diner
•

 Het familie arrangement is elke dag te boeken, op zondagmiddag
is er kinderanimatie en handboogschieten (onder begeleiding)
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	 	 	 	 	 	 	 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

Wk Voetbal 
bij De Boemel

Spanje - Nederland * Vrijdag 13 Juni om 21:00 uur * DJ Niek van Geenen

WK Quiz vanaf 19:00 uur * Grandioze WK Bingo * Support het goede doel

WK Prijzenfestival

WK-hap! Support een 

goed doel!

Australië - Nederland * Woensdag 18 Juni om 18:00 uur * WK Bingo

onze heerlijke WK Hap (€7,50) * Support het goede doel

Nederland - Chili * Maandag 23 Juni om 18:00 uur * WK Bingo

onze heerlijke WK Hap (€ 7,50) * Support het goede doel

                           
               WK Prijzenfestival: 

Jij krijgt een uniek WK-lot bij binnenkomst en tijdens de wedstrijd verloten we geweldige prijzen.

                        J
ij steunt een Goed Doel :

Tijdens de avonden van de wedstrijden die het Nederlands elftal speelt gaat van elk gekocht drankje een bijdrage naar een  Goed Doel

www.deboemel.nl       
facebook.com/deboemel
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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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Lekker puzzelen

39

Univé’s waardevolle adviezen 
pakken alti jd laag uit

Bij Univé kunt u altijd even binnen 
lopen. Want bij het Univé-kantoor 
bij u in de buurt staat de deur 
wagenwijd open. U bent van harte 
welkom voor een goed persoonlijk 
advies. Uiteraard met een lage 
premie, een uitgebreide dekking en 
een perfecte service.

Ons eerste waardevolle advies: 
stap snel over de lage drempel van 
het Univé-kantoor bij u in de buurt!



Uitgave mei 2014 


