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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)

Jos Eijsink Schoolstraat 2C 074-37624433

7495 TC Ambt Delden j.eijsink@hetnet.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)

Bas Visser Cramerstraat 12

7491 DM Delden visserbw@kpnmail.nl
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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

 

Aanspreekpunten commissies

Clubbladcommissie

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

 7491 EG Delden clubblad@svdelden.nl

Jeugdcommissie (voorzitter)

Jos Eijsink Schoolstraat 2C 074-37624433

7495 TC Ambt Delden j.eijsink@hetnet.nl

Wedstrijdsecretariaat – senioren

Jan Holterman Ranninkstraat 11 06-23309011

 7491 XP Delden wedstrijdsecretaris@svdelden.nl

Wedstrijdsecretariaat – jeugd

Henk ter Hofste Wilhelminastraat 6, 074-3762539/06 53463919

 7491 EG  Delden secretaris-jeugd@svdelden.nl

Barcommissie

Nienke Rupert Bentelosestraat 30 A, 06-22851002 

 7497MR Bentelo nienkerupert@hotmail.com

Websitecommissie

Bas Visser Cramerstraat 112

7491 DM Delden visserbw@kpnmail.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.



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 
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 
 

 

 
 

8 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 
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 
 

 

 
 

9

Langestraat 33c
7491 AA Delden

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

info@juwelierbraakhuis.nl
www.juwelierbraakhuis.nl

Voor geur, kleur en sfeerideeën
Markt 1a

Tel. 074-3763871

Van de redactie

e competitie loopt op z’n eind. Toch nog een prettige verrassing: ons 

2e elftal werd op zondag 24 april kampioen. Lochhuizen werd in 

Lochhuizen met liefst 7 – 0 verslagen. We hebben er met z’n allen 20 jaar 

op moeten wachten! Allemaal onze gelukwensen.!

D

Op dit moment heeft ook ons derde elftal en de jongens van E1 nog 

kampioenskansen …………..wie weet!

De supporters van het eerste elftal werden dit jaar niet bepaald verwend. 

Het niveau van de trainingsavonden was zeker twee klassen hoger...Welke 

voetbaldeskundige kan dat verklaren? We blijven echter optimist en zien 

met vertrouwen de volgende competitie tegemoet.

De uitgave van ons clubblad bevat verschillende lezenswaardige zaken, 

zoals:

- Mededelingen van ons bestuur.

- Een interview van Bas Visser: “Ouder langs de lijn.”

- Onze hoofdtrainer Harald Oude Veldhuis blikt terug en vooruit.

- Bas Visser heeft een gesprek met Ronnie Schutte over ons 

vernieuwde clubhuis. 

- Dames- en meidentrainer Roy Belt vertelt over zijn enthousiaste 

groepen.

- De jeugd van SV Delden ging per bus naar FC Twente tegen PEC.

- Gerrit Seppenwoolde vertelt over de samenwerking van SV Delden 

met het Apart Hotel.

- En wellicht nog meer.

Veel leesplezier.

Namens de redactie,

Gerrit Seppenwoolde 

4



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 
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 
 

 

 
 

10 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 
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 
 

 

 
 

11

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

Mei 2016

p de dag dat ons 2e elftal kampioen wordt en Feyenoord de 

KNVB beker wint, wordt dit voorwoord geschreven. O
Het bestuur feliciteert het 2e Elftal van harte met hun kampioenschap. 

We hopen natuurlijk dat het 3e ook hun kampioenschap pakt! 

Dit zijn een van de hoogte punten van afgelopen seizoen. Een seizoen 

waarbij voor het bestuur de verbouwing van ons clubhuis centraal 

stond en de bouwcommissie een prachtig resultaat heeft neergezet. 

In deze fase van het seizoen wordt er achter de schermen alweer 

gewerkt aan het seizoen 2016/2017. Hoeveel teams kunnen we 

samenstellen, hoeveel trainers hebben we hiervoor nodig, hoe is 

veldverdeling tijdens de trainingen, etc. etc. De Technische commissie 

is hier actief mee bezig. 

Zoals bekend wordt het clubhuis ook veelvuldig gebruikt voor andere 

activiteiten zoals de bingo avonden en de kaartavonden. Hier worden 

andere commissies zoals de barcommissie en de activiteitencommissie 

actief bij betrokken. Deze commissies buigen zich ook alweer over 

volgend seizoen welke activiteiten er georganiseerd worden, zowel 

voor de jeugd als de senioren. Bij vlagen blijft het lastig om de 

barbezetting optimaal te krijgen en we zullen ook in het nieuwe 

seizoen leden en van onze jeugdleden de ouders blijven benaderen om 

een bijdrage te leveren als vrijwilliger. Wij rekenen op jullie 

betrokkenheid en inzet! Afgelopen zomer heeft de eerste gezamenlijke 

open dag van de Morsbespelers plaatsgevonden. De open dag werd 

door vele leden van alle verenigingen druk bezocht en ook de 

wethouder genoot van dit initiatief en heeft alle verenigingen bezocht. 

Vanwege het succes wordt er wederom een gezamenlijke open dag 

georganiseerd op zaterdag 27 augustus. 

We hopen dat alle leden en hun supporters/ouders een mooi seizoen 

2015/2016 hebben beleefd en dat we op 27 augustus het nieuwe 

seizoen gezamenlijk kunnen inluiden. 

Namens het bestuur, 

Annemieke Visser-Roskam (Secretaris)
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Kampioenschap voor de jeugd

De vooruitzichten waren niet best. 

Dit betrof zowel de weersverwachting voor de kampioenswedstrijd 

van Delden 2, maar ook de verwachting van enkele critici binnen de 

vereniging ten aanzien van de prestaties van het tweede elftal. 

De kritiek vooraf betrof de samenstelling van het tweede elftal dit 

seizoen en de veronderstelling dat dit geen goede opvang voor 

doorstromende jeugdspelers zou zijn. Te veel oudere spelers, te weinig 

jeugd. Hoe anders zou het uitpakken...

Zondag 24 april 2016, een bijveld bij voetbalvereniging Lochuizen 

omgeven door groen, als decor voor de ontknoping van het seizoen. 

Een dreigende ochtendlucht voert de kampioensspanning bij een grote 

groep gretige spelers van uiteenlopende leeftijd verder op, maar bij 

het 

Doorbreken van een voorzichtig zonnetje bij de warming-up valt deze 

langzaam weer van de groep af.
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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.
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Ook de luide klanken van de muziekinstallatie zorgen voor een extra 

dosis vertrouwen in een goede afloop van deze op papier lastige 

wedstrijd. Bovendien, mocht het mis gaan, dan zijn er maar liefst drie 

herkansingen.

Na het volstromen van het sportpark van Lochuizen volgt het 

beginsignaal en zoekt Delden gelijk de aanval en na wat voorzichtige 

speldenprikjes levert het snel de 1-0 op door goaltjesdief Martin 

Schutte. 

Voor rust is de wedstrijd beslist door nog twee fraaie doelpunten van 

Schutte en na rust stellen Marthijn Zweepe, Ivo Poelman en Niek 

Boerboom het kampioenschap veilig door een klinkende 7-0 

overwinning. 

Mede dankzij een geweldige opkomst van trouwe en 

gelegenheidssupporters worden de blikken bier geopend en de 

kampioensschaal in de zonnige lucht geheven. Een verdiende prijs 

voor een spetterend seizoen, met op moment van schrijven slechts 

acht verliespunten.
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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

De rest van de dag staat in het teken van nagenieten en oprechte trots 

op een unieke teamprestatie, die bij het tweede elftal sinds 1996 niet 

meer voorgekomen was. 

Na de rondrit door Delden op de platte wagen, waarbij alweer 

wonderlijk het slechte weer ontweken wordt, staat er bij Smitties een 

buffet klaar voor de feestende spelers en begeleiding. 
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dat u achteraf voor verrassingen komt te staan. Om dat te voorkomen 
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als meest partijdige hypotheekadviseur kiest de Rabobank altijd 
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hypotheekverstrekker van Nederland. Maak dus vandaag nog een 
afspraak bij uw Rabobank of ga naar www.rabobank.nl.

Het is tijd voor de Rabobank.

1DE 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

En alsof dat nog niet genoeg is wordt ook Bruins nog onveilig 

gemaakt door een groep diehard feestvierders. Het zou voor 

sommigen nog enkele dagen duren voor er weer sprake was van een 

volledig nuchtere toestand en bij iedereen het besef van een 

kampioenschap ingedaald is.

Dit tekent ook het karakter van de voetbalclub SV Delden. Voorop 

staan plezier en genieten. Daarna komen prestaties naar vermogen, 

maar nooit dwingend. Een club waar iedereen zich thuis voelt, 

ongeacht het voetbaltalent. 

En het aanwezige talent maakt helaas te weinig successen mee bij de 

senioren, wat voor menig goede voetballer reden is geweest het heil 

elders te zoeken. Discussies volop binnen de club of het allemaal niet 

meer prestatiegericht zou moeten, ook bij de jeugd. 

Het ontbreken van doorstroom van de jeugd naar de senioren wordt 

steevast als excuus gebruikt voor het niet kunnen opbouwen van een 

stabiele, kwalitatieve selectie met als gevolg het ontbreken van prijzen 

sinds het fameuze kampioenschap van het eerste in 1998. Het wordt 

langzaamaan tijd dat er weer lucht in de zeilen van het vlaggenschip 

van de club geblazen wordt.

Het tweede elftal stond dit jaar meer dan ooit symbool voor de 

oplevende sportieve ambities van de club met eindelijk weer een 

gezonde, tot aan top gevulde jeugd Pyramide. Echter ontbrak nog de 

schakel om de jeugd op te vangen en bij te scholen tot volwaardige 

eerste elftalspelers, aangezien het tweede elftal jarenlang, door diverse 

oorzaken, geen vaste groep heeft kunnen zijn met een fanatieke kern 

als bindmiddel. Een sporadisch sportief geslaagd seizoen werd te veel 

afgewisseld met mindere en de spelersroulatie was te groot. 
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Voor het seizoen 2015/2016 kwamen een aantal zaken samen bij 

Delden 2: Afzwaaiende dertigers bij Delden 1, vrienden met 

voetbalkwaliteiten met de wens na jaren weer eens samen te 

voetballen, talentvolle doorstroom vanuit de jeugd en een gezonde 

dosis sportieve ambities. 

Op voorspraak van speler/coach Mark Tuitert werd in overleg met de 

technische commissie en het bestuur een groep spelers samengesteld 

waarin het vertrouwen werd uitgesproken dat ze dit jaar Delden 2 van 

een kwaliteitsimpuls konden voorzien. En een voorbeeldrol richting 

de doorstromende jeugd en de jeugd daarachter, konden spelen. Mark 

Hofste bleef leider, Wim Holterman werd assistent-trainer en 

gezamenlijk werd van het spelersarsenaal een selectie voor Delden 2 

gesmeed. 

Om alle spelersnamen te noemen gaat te ver voor dit stuk, ook al 

omdat een groepje eerste elftalspelers afwisselend het tweede uit de 

brand geholpen heeft bij afwezigheid van tweede elftal spelers. 

Afwezigheid om noodzakelijkheden als laminaat leggen, 

afbakbroodjes die te lang op zich lieten wachten en sporadische 

routiniersblessures als zweepslagen, opgerekte hamstring en stramme 

liezen. De namen die wel genoemd moeten worden zijn die van Auke 

Weenink, Twan Eijsink en Rick Wassink. 

Deze jeugdspelers van het tweede elftal zijn onder de hoede van de 

meer ervaren spelers doorgegroeid als speler of keeper. En ook in het 

eerste elftal zouden ze inmiddels niet misstaan. 

En laat dit nu net het doel geweest zijn van dit ‘experiment’. Het 

opzetten van een tweede selectie-elftal met een groep oudere, serieuze 

spelers in de combinatie met doorstromende jeugdspelers. Deze 

combinatie hoefde afgelopen seizoen nog geen nieuwe vruchten voor 

het eerste elftal af te werpen, maar aankomend jaar is dit zeker wel de 

bedoeling met een nieuwe lichting doorstromende jeugdspelers. 

10

En structureel belangrijk, waar jeugdspelers ook de uitdaging van 

inzien, om als voetballer door te groeien naar een hoger niveau. Of, 

als het hoger niveau vol zit, in ieder geval op een sportief goed niveau 

te kunnen voetballen. Wat lokt er dan meer dan het kunnen behalen 

van een kampioenschap. 

Wie naar de vele talenten in de huidige A-, B- en C- jeugd kijkt weet 

dat hen een goed platform geboden moet worden om hun kwaliteiten 

verder te ontwikkelen, waardoor ook weer een gezonde verjonging bij 

de selectie doorgevoerd kan worden richting de toekomst. Een 

toekomst die dan wel voldoende perspectief op sportief vlak moet 

kunnen bieden, om talentvolle spelers bij de club te houden. 

Wat is er dan mooier dan een kampioenschap op het juiste moment, 

van dit tweede elftal vol dertigers, om richting de aanstormende jeugd 

een duidelijk signaal af te geven: Met een juiste mentaliteit en een 

hecht collectief vallen er prijzen te pakken! En daaromheen blijft dan 

genoeg ruimte over voor plezier en genieten, als bindmiddel van de 

club. Een kampioenschap voor de jeugd.

Marthijn Zweepe
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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 !

1e jaar hoofdtrainer SV Delden

Naar aanleiding van de gevoerde gesprekken in november 2014 ben ik 

begonnen in april 2015 om een redelijke selectie op de been te krijgen 

voor het seizoen 2015/2016, na ontzettend veel gesprekken te hebben 

gevoerd kwamen we uiteindelijk op een 20 spelers en drie keepers 

voor de selectie (zag er goed uit maar uiteindelijk kom je aan het eind 

nog tekort).

Nadat er in juli bekent is geworden dat we weer in 5B zijn ingedeeld 

bij veel Enschedese clubs (Aramea, SVV, TVV, UDI, Vosta, Phenix, 

en het aangrenzende Sportlust Glanerbrug), konden we onze borst 

weer nat maken. Dit zijn altijd zeer vervelende potjes om te 

voetballen. Daarbij komt dat BSC Unisson, La Premiere en Losser 

zeer goede ploegen hebben. Dat houdt in dat we een moeilijke 

competitie indeling hebben, (de moeilijkste van 5A, 5B en 5C).

Vol goede moed beginnen we aan deze missie met een elftal wat toch 

redelijk gewijzigd is ten opzichte van 2014/2015, drie jongens van de 

A die de definitieve stap hebben gezet naar de selectie, een speler van 

BWO en een speler van VV Twenthe maakten het team compleet.

Daar waar je als eerste op hamert is dat het een team moet worden en 

we moeten proberen om elke week twee maal te trainen.

We hebben er nu een klein jaar opzitten en de resultaten naar het 

aantal punten vallen tegen. Ik had hier toch iets meer van verwacht.

We hebben in de maanden januari en februari ook een aantal 

oefenwedstrijden gespeeld tegen ploegen uit de zondag 4C, zaterdag 

4D en zondag 5C; al deze wedstrijden werden vrij gemakkelijk 

gewonnen dus er zit echt wel voetbal in deze ploeg, maar waar ik elke 

keer op hamer is acceptatie en de wil om te winnen, dit mis ik nog te 

vaak.

Wat je binnen SV Delden 1 veel tegen kwam was het JA MAAR 

gehalte, elke speler wist het beter en kon niet tegen kritiek. Ik ben hier 

het gehele jaar mee bezig geweest en hoop dat dit IETS minder is

geworden. Ik heb altijd geleerd dat je van kritiek beter kunt worden. 
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H e r e n k a p s a l o n 
S p e c k m a n n

L a n g e s t r a a t  1 0 5
0 7 4  -  3 7 6 2 2 3 2
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

Verkoop van alle merken nieuwe en gebruikte auto’s

V O S S E N B R I N K W E G  3    0 7 4  -  3 7 6 2 5 5 5 

Natuurlijk moet je ook de positieve dingen benoemen. (de 

trainingsopkomst is redelijk tot goed, ik heb nog geen training gedaan 

met minder dan 12 mensen)

Wat een storende factor binnen SV Delden is dat iedereen iets te 

zeggen heeft en zich overal mee bemoeit. Dit maakt het voor een 

hoofdtrainer altijd moeilijker. Je moet eerst een aantal brandjes 

blussen voordat je verder kunt met waar je voor aangenomen bent. 

Ik ben van mening dat een ieder moet doen wat bij zijn functie hoort 

en een ander in zijn waarde moet laten, (dus niet achter iemand anders 

zijn rug om toch gelijk te willen krijgen). Zo maak je elkaar sterk en 

moet er uiteindelijk een heel sterk collectief staan waardoor je ook 

goede resultaten kunt halen. 

Dit begint al bij de jongste jeugd, normen en waarden moeten voorop 

staan en niet hoe goed iemand kan voetballen. (dit is natuurlijk wel 

mooi meegenomen).

Ik wil nog wel even alle supporters die SV Delden 1 door dik en dun 

gesteund hebben het afgelopen jaar bedanken. Ondanks een aantal 

teleurstellende nederlagen bleven jullie ons toch steunen in zowel 

thuis als uit wedstrijden.

Ik hoop naar het nieuwe seizoen toe dat we ingedeeld worden in 5A of 

5C. Dit zijn hele leuke ploegen waar we dan tegen komen te 

voetballen. Ook denk ik zelf dat we daar beter tot ons recht komen.

Ik wens een ieder een goede vakantie en hoop op goede steun het 

komende jaar.

Met vriendelijke groet,

Harold Oude Veldhuis
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www.hofweekblad.nl

Seizoen 2015-2016 tot nu toe

ol verwachting beginnen de dames halverwege augustus aan het 

seizoen met een aantal trainingen. Waaronder een training dag 

samen met het meisjes A elftal. Na een goede start met 

bekerwedstrijden als voorbereiding op de eerste wedstrijd. 2 van deze 

wedstrijden werden gewonnen en 1 verloren, waardoor wij helaas niet 

door gingen in de beker. Echter waren deze wedstrijden wel een goed 

uitgangspunt voor de eerste competitiewedstrijd. 

V

Deze vond plaats op 13 september tegen onze vrienden uit Hengelo, 

Wilhelminaschool. Vol goede hoop, maar toch met een beetje vreemd 

onderbuik gevoel speelden wij de wedstrijd in Hengelo. 

Voor ons verliep de wedstrijd maar moeizaam en we kwamen dan ook 

niet echt in ons spel, waarbij je je afvraagt: Zijn wij zo slecht aan het 

voetballen of is de tegenstander zo sterk? Ik ga voor het eerste en de 

wedstrijd werd dan ook door ons uit handen gegeven. Op zich niets 

aan de hand natuurlijk, want het was uiteindelijk de eerste wedstrijd. 

Die week erop volgde een uitzinnig weekendkamp weg naar 

Amsterdam met het hele team. Een moment om tot elkaar te komen en 

dat is ook zeker gebeurd. Overnachtingen in een trekkershut waar de 

nodige drankjes, spelletjes en verhalen de revue passeerden. Tot 

ergernis van de Kamp-directeur, die ons om 11 uur al stil wilde 

hebben. Dit is hem uiteraard niet gelukt. 

Een rondtoer door de grachten, een speurtocht over de Wallen, en een 

aantal live optredens van de dames in de Karaokebar. Kortom een 

super geslaagd weekend.

Op naar de tweede wedstrijd thuis tegen DTC, vol goede moed 

beginnen wij aan deze wedstrijd. Maar al snel blijkt dit een zware 

wedstrijd te gaan worden tegen een goede tegenstander. 
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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
D e l d e n  -  H e n g e v e l d e   0 7 4  -  3 7 6 2 8 1 3

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!

Einduitslag uiteindelijk 4-4. Waarna we na 2 wedstrijden al 5 

verliespunten hebben. Tja, is het seizoen dan al verloren? 

Nee, was ons antwoord, en de schouders werden er dan ook onder 

gezet en de navolgende wedstrijden werd er beter gevoetbald en de 

overwinningen mochten er dan ook zijn. Winst tegen UD-W, TVC 

’28, Manderveen, Luctor et Emergo. 

Dan moet er gespeeld worden tegen NEO, op papier al een zware 

tegenstander. In werkelijkheid ook, want we moesten behoorlijk aan 

de bak. Na een fikse achterstand hebben we er uiteindelijk nog een 

gelijkspel uit kunnen halen 4-4. 

Die week erop tegen Zenderen Vooruit, die op dat moment als 

koploper geboekt stond. In een uitstekende wedstrijd waarin het 

geheel klopte. Aanvallend voetbal werd beloont met drie treffers. 

Verdedigend hadden we posities gewijzigd, waardoor het achter goed 

dicht zat. Een klinkende overwinning 3-1. 

Daarna speelden we voor de winterstop nog 2 wedstrijden die beide 

werden gewonnen van respectievelijk RSC en Luctor et Emergo. 

Doordat onze concurrenten op dat moment ook punten verspeelden in 

de diverse wedstrijden hadden we weer hoop gekregen en werd er 

druk gerekend door de dames. Zit er dan misschien toch een 

kampioenschap in? Dat betekende, dat we vanaf dit moment alles zelf 

in de hand hadden en zelf geen misstap konden veroorloven. 

Met dit allemaal te weten, reisden we af naar Tubantia voor de eerste 

wedstrijd na de winterstop. Deze wedstrijd liep echter uit op zogezegd 

een klein fiasco. Na een achterstand weggewerkt te hebben in een 

voorsprong van 3-2, verzuimden we uit te lopen naar een grote 

overwinning. Hierdoor kregen we het lid op onze neus en kwam 

Tubantia op gelijke hoogte. Eindstand 3-3, en dus weer kostbare 

punten verspeeld. 

Met daarna wedstrijden tegen UD Weerselo, Saasveldia, TVC  en 

Manderveen die allemaal werden gewonnen, volgde wederom de 

15



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 
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 
 

 

 
 

30 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 
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 
 

 

 
 

31

• Zonwering • 
• Garagedeuren •
• Overkappingen •

• En meer •

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

www.siemarzonwering.nl

strijd met de nummer 1 van dat moment NEO uit Borne. In een sterke 

bezetting werd er gestreden om iedere meter. 

In het eerste half uur verzuimden wij na een aantal scoringskansen om 

te scoren. En je weet als jij niet scoort doet de tegenstander dat wel. 

En dat gebeurde dan ook. Na de corner van NEO werd er niet 

uitverdedigd en kwam de bal via een scrimmage achter onze doellijn 

te liggen. Een beetje aangeslagen en nog maar net bijgekomen van de 

schrik, werden we opnieuw verrast door de tegenstander. Met een 2-0 

achterstand in de rust, wilden we de tweede helft iets rechtzetten. Met 

goed voetbal hebben we de regenstander aardig onder druk, maar de 

gecreëerde kansen gingen er niet in. Het tegengestelde gebeurde. NEO 

scoorde 2 prachtige doelpunten en de wedstrijd was gespeeld. 

Wij scoorden nog wel een eretreffer. Een geflatteerde uitslag, maar dat 

telt niet in het voetbal. NEO heeft met deze overwinning een goede 

slag geslagen en stevent af op het kampioenschap. 

We moeten ons helaas richten op de tweede plaats. De volgende 

wedstrijd is tegen Saasveldia en deze werd met ruime cijfers 

gewonnen, 10-0. De aankomende wedstrijden zijn van belang voor de 

tweede plaats. Tegen Zenderen, Tubantia, DTC, RSC en 

Wilhelminaschool. Dit wordt allerminst geen eenvoudige opgave, 

maar zeker een haalbare. 

Hoe het verlopen is lees je in de volgende editie.

Roy Belt (Trainer)
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TANK NU BIJ TANK NU BIJ

EN SPAAR GRATIS      VOOR 

Vossenbrinkweg 3 | Delden | 074-3762555 | www.vossenbrink.nl 

SV Delden jeugd aan het golfen

e jeugd teams van D, |E en F 1 hebben van onze hoofdsponsor, 

Apart Hotel, golflessen aangeboden gekregen. Niet alleen SuPa 

golf maar ook het echte golfen.

D
De spelers van het D-elftal kregen te zien hoe SuPa golf gespeeld 

werd onder de deskundige leiding van Leo en Maarten. Na de 

gevolgde lessen werd het geleerde in praktijk gebracht door op 2 holes 

te spelen.

Daarna was het de beurt aan de spelers van de overige teams om te 

laten zien of zij aanleg hadden voor het edele golfspel. Eerst moest er 

worden geoefend op de afslag en dat op een echte driving range en dat 

was niet altijd even gemakkelijk. 

Daarna konden de spelers hun kunsten vertonen op een echte putting

green. Zie ook bijgaande foto’s.

Het was een zeer geslaagde middag. 

Maar ja, voetballen bij SV Delden is toch het leukste wat er is!!
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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
D e l d e n  -  H e n g e v e l d e   0 7 4  -  3 7 6 2 8 1 3

Langestraat 33c
7491 AA Delden

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

info@juwelierbraakhuis.nl
www.juwelierbraakhuis.nl

Uitje FC Twente

aterdagmiddag 12 maart verzamelden 90 voetballiefhebbers zich 

in de kantine van SV Delden. Doel van de middag en avond: 

gezellig met z'n allen FC Twente naar een overwinning schreeuwen.

Z
In de prachtig vernieuwde voetbalkantine van SV Delden werd eerst 

wat gegeten en gedronken om vervolgens in twee stampvolle bussen 

richting Enschede af te reizen. 

Nadat de stoet "FC Twente leeft" voorbij gekomen was, werd de bus 

geparkeerd en ging het gezamenlijk richting het stadion.

Binnengekomen in het stadion keken heel wat kinderen hun ogen uit, 

voor sommigen was het dan ook de eerste keer in een voetbalstadion.
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www.thomdejong.nl De wedstrijd zelf was meer spannend dan goed. De eerste helft was 

PEC Zwolle iets sterker en zij maakten ook voor de rust 0-1. In de rust 

mocht onze E1 speler Jort Laarhuis meedoen aan een wedstrijdje 

hooghouden. Samen met vier andere jongens van Sparta Enschede, 

Longa '30, OZC Ommen en De Zweef hield Jort de blauw gele eer 

hoog. Jort hield het heel lang vol, uiteindelijk werd hij tweede, een 

heel knappe prestatie. 

Na de thee kwam FC Twente veel sterker uit de startblokken en was 

het al snel Hakim Ziyech die prachtig de 1-1 op het scorebord zette. 

Kort daarna was het Jerson Cabral die voor de 2-1 tekende. De SV 

Deldenaren schreeuwden de Tukkers naar de overwinning en na het 

laatste fluitsignaal ging iedereen tevreden richting bus.

De organisatie kan terugzien op een prachtige dag en bedankt alle 

vrijwilligers, Emté Supermarkt Hengelo voor snoepzakjes plus 

drinken en Aviko voor de gesponsorde friet.

Marc Brinkcate
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Terugblik jeugd 2015-2016

p het moment dat ik dit stukje schrijf loopt het seizoen 2015-

2016 op het eind. Sommige jeugdteams zijn al klaar met de 

competitie, anderen moeten nog een of twee wedstrijden. 

O

Onze F5 (4x4) is kampioen geworden. Van harte gefeliciteerd. Op het 

moment dat jullie dit lezen heeft de huldiging waarschijnlijk al 

plaatsgevonden. 

Met nog twee wedstrijden te gaan staat de E1(1e klasse!) er heel goed 

voor. Het zou fantastisch zijn wanneer hier het kampioenschap 

binnengesleept wordt; en wie weet, als jullie dit lezen is dit misschien 

al wel gebeurd. In ieder geval hebben ze een prima prestatie geleverd! 

Onze A is net onder de middenmoot geëindigd. Eigenlijk zou je 

kunnen zeggen; koploper van tweede groep. De meiden A in de 

middenmoot, prima (1e klasse!). De B net onder de middenmoot. 

Eigenlijk duurde het seizoen voor onze B iets te kort; uit de laatste 4 

wedstrijden werden 8 punten gehaald. 

De C1 had het lastig; een wedstrijd voor het eind een na laatste, met 

een beetje geluk kan er nog twee plaatsen gestegen worden. De C2 is 

na de winterstop een klasse lager ingedeeld. Tot het laatst toe hebben 

ze meegedraaid om het kampioenschap. Het is net niet gelukt, maar 

toch dikke complimenten! 

De D is prima in de middenmoot geëindigd. Zo vergingen het ook de 

E2 en de E3. De jongens en meisjes van de F1 en F2 hadden het zwaar 

in de tweede klasse, ze zijn onderin geëindigd. Maar volgens de 

trainers en coaches hebben was het een leerzame ervaring. 

De F3 heeft het prima gedaan en is in de middenmoot geëindigd. De 

F4 is geen kampioen geworden, maar heeft een belangrijke bijdrage 

geleverd in het kampioen worden van de F5. 
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Maar wat veel belangrijker is; er is sportief gestreden en er is plezier 

gemaakt. 

We waren met veel teams in de competitie. Soms was het moeilijk om 

een elftal op de been te krijgen, maar door elkaar voort te helpen is dat 

toch telkens weer gelukt. 

Ik wil jullie dan ook allemaal bedanken voor een heel mooi seizoen, 

vooral de jongens en de meisjes, maar ook de leiders en de trainers, de 

ouders, de scheidsrechters en alle vrijwilligers die op wat voor manier 

dan ook betrokken waren bij onze jeugd. Hopelijk kunnen we volgend 

seizoen ook weer op jullie rekenen. 

De voorbereidingen voor dat seizoen zijn al weer in volle gang; we 

gaan er vanuit dat het weer een geweldig jaar gaat worden.

Jos Eijsink

Voorzitter Jeugd.
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Samenwerking tussen SV Delden en Apart Hotel

“Beter een goede buur dan een verre vriend”

nze hoofdsponsor het Apart Hotel Delden voorziet ons eerste 

elftal van een volledig sporttenue. Dit jaar is er weer een 

driejarig contract gesloten. Mooi toch! Dit kan alleen als je 

vertrouwen in elkaar hebt. Maar dat is eigenlijk maar één facet. 

O

De samenwerking tussen het Apart Hotel en de SV Delden gaat veel 

verder dan dit hoofdsponsorschap! Het bestuur van de SV Delden en 

de leiding van het Apart Hotel vonden elkaar in een mooie vorm van 

samenwerking. Beide partijen zijn van mening dat samenwerking 

berust op een paar belangrijke pijlers: Wederzijds vertrouwen in 

elkaar, elkaar behulpzaam zijn en begrip hebben voor ieders situatie. 

Daarnaast is een goed overleg noodzakelijk.

De gemeente Hof van Twente is eveneens partner in het idee van 

samenwerking tussen sportclubs en particuliere organisaties.

Voorzitter Hans van Laarhoven van SV Delden is erg gelukkig met de 

huidige gang van zaken. “We betrekken elkaar bij plannen,

openheid naar elkaar en transparantie zijn de voorwaarden voor onze 

samenwerking. Je kent het gezegde:”Een goede buur is beter dan een 

verre vriend”.

Wat houdt dit in de praktijk in?

- Apart Hotel heeft de regie over veld 2 (achter hoofdveld). In 

overleg met Apart Hotel maakt SV Delden zo mogelijk gebruik 

van dit veld op zaterdag- en zondagochtend.

- SV Delden heeft de regie over veld 3 (overzijde Sportlaan). In 

overleg met SV Delden kan Apart Hotel in de vrije uren voor 

trainingen hiervan gebruik maken.

22

- Vooral KNVB-jeugdelftallen, die in het Apart Hotel verblijven, 

spelen vaak trainings- en selectie wedstrijden op de SV Delden 

velden. Beide partijen hebben hiervan financieel voordeel. In het 

voorjaar komen vooral Zweedse clubs voor een trainingsstage 

naar het Apart Hotel. Er wordt soms ook van SV Delden velden 

gebruik gemaakt of fungeren in wedstrijden als tegenstander.

- Onderhoud velden. 

Al enkele jaren heeft de SV Delden bij de gemeente te kennen 

gegeven dat ze graag zelf de regie willen bij het onderhoud van 

de velden. De toestemming hiervoor kwam in 2015. 

Het Apart Hotel was bereid dit uit te voeren. De SV Delden is 

over dit onderhoud bijzonder tevreden. In een jaar tijd is de 

kwaliteit van de grasmat geweldig verbeterd. We zien dat goed 

onderhoud meer is dan grasmaaien.

Mocht ons kunstgras hoofdveld niet bespeelbaar zijn wegens 

sneeuwval, dan ligt er een afspraak dat Apart Hotel+ firma 

Groenlo en SV Delden vrijwilligers het veld sneeuwvrij gaan 

maken.

- Overleg.

Om snel te kunnen overleggen en zaken goed te coördineren zijn 

van SV Delden en het Apart Hotel vaste personen voor overleg.
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“Een win, win situatie”

k had een gesprek met Mirjam Huiskes. Zij is al 25 jaar werkzaam 

bij het Apart Hotel.I
Mirjam onderschrijft de win, win situatie tussen het Apart Hotel en de 

SV Delden ten volle. Voor een goede samenwerking is het zelfs een 

voorwaarde.

De samenwerking tussen de SV Delden en het Apart Hotel loopt 

prima. Ook wij zijn daarover heel tevreden. Soms hebben wij, Jules 

Leenders en ik overleg met het dagelijks bestuur van de SV Delden. 

In de meeste gevallen gaat het dan over nieuwe plannen en om zaken 

te evalueren. Maar over dagelijkse zaken overleg ik vaak met Jan 

Holterman, Ronnie Schutte en vooral met Henk ter Hofsté, omdat 

Henk altijd dagelijks bereikbaar is.

De verdeling van speelvelden gaat uitstekend. Voor zowel SV Delden 

als het Apart Hotel is het van groot belang dat alle velden goed 

onderhouden worden.

De gemeente was bereid op verzoek van de SV Delden het onderhoud 

van de velden te laten verzorgen door “De Enksport en Groen” + 

enkele medewerkers van het Apart hotel. 

“We zijn er nu ongeveer een jaar mee bezig,” zegt Mirjam, “het ziet 

er, dunkt me, keurig uit”.

24

Ik heb goede hoop dat we, samen met de SV Delden, nog meer 

plannen kunnen uitvoeren bv. samen dug-outs voor twee velden aan te 

schaffen. We hebben dit ook al gedaan met nieuwe doelen.

Het eerste elftal van SV Delden heeft op 21 april jl. ons nieuwe 

voetgolfveld geopend.

We noemen het “Footgolf”.

25
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Voorzitter Hans van Laarhoven nam letterlijk en figuurlijk de eerste 

aftrap. Het kan gespeeld worden door mensen die niet kunnen golven. 

Allerlei groepen zijn vanaf heden van harte welkom.

Zo hopen we in de toekomst nog meer samen te doen.

Succes Mirjam en bedankt!

Gerrit Seppenwoolde 

26
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Renovatie clubhuis

a de geslaagde renovatie van de kantine hebben we een gesprek 

met Ronnie Schutte. Ronnie is bestuurslid accommodatie en 

tevens lid van de bouwcommissie.

N

De bouwcommissie heeft 5 jaar geleden een bouwplan gemaakt voor 

het in fasen uitvoeren van werkzaamheden om de accommodatie van 

SV Delden te verbeteren.

1ste fase: entree/fietsenstalling

2de fase: aanleg pupillenveld

3de fase: kantine

Doordat er steeds minder kinderen in Delden worden geboren is het 

van belang om een mooie en aantrekkelijke accommodatie te hebben. 

Immers, ouders kijken bij het uitzoeken van een sportvereniging ook 

naar de uitstraling. Door SV Delden als aantrekkelijke sportclub te 

presenteren zorgt dit weer voor nieuwe leden die uiteraard van enorm 

belang zijn.

Het idee is geboren tijdens een bekerwedstrijd van de A1 bij DSVD 

Deurningen. Deze kantine was vergelijkbaar met die van SV Delden 

en was net opgeknapt met behulp van een architect. Deze architect, 

John Pisano, bleek vroeger met Hajo gevoetbald te hebben bij 

Saasveldia. Als zoon van een Italiaanse immigrant is John aan zijn 

bijzondere achternaam gekomen. Verder is het een tukker in hart en 

nieren.

Nadat er een begroting was gemaakt kwam na goedkeuring het 

moment om de slopershamer op te pakken. 19 december is begonnen 

met de sloop en dankzij een vaste groep van ongeveer 15 vrijwilligers 

is het gelukt om in 6 weken tijd de kantine om te bouwen. Dat deze 

ploeg bestond uit vakkundige mensen blijkt wel uit het resultaat.

27

John heeft een belangrijke bijdrage gehad door het vaststellen van een 

lichtplan, een kleurenplan en het vastleggen van een technische 

tekening. Daarnaast hielp hij bij het uitzoeken van de juiste 

materialen. Bij de grote bouwmarkten was het vooral letten op de 

aanbiedingen en de lokale bedrijven hebben geholpen door het geven 

van aanzienlijke kortingen.

Geen verbouwing zonder tegenslag, zo bleek de muur bij de bar zo 

krom als een hoepel te zijn. Hierdoor kon het timmerwerk niet zonder 

stelwerk waterpas op de muur getimmerd worden. Ook de muurverf 

moest van een betere (lees duurdere) kwaliteit zijn om alles goed 

dekkend te krijgen.

Door een goede voorbereiding en het werk van John zijn er geen 

fouten gemaakt in het werk. Normaal wil het bij een dergelijke 

verbouwing nog wel eens gebeuren dat eerder opgebouwd werk in een 

later stadium aangepast/gesloopt moet worden. Hier heeft de 

bouwploeg geen last van gehad.

De grootste verbeterpunten van de nieuwe kantine zijn:

• verbreding van de verhoging bij de bar

• akoestisch plafond in clubkleuren

28
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• hergebruik van de oude bekerkast en deze nu als       

scheidingswand geplaatst

• geluidsinstallatie van twee matige speakers naar 4 goede 

speakers

• betere bediening van licht en geluid

• verhangen van projectiescherm naar betere positie

• bestaande schuifwand netjes weggewerkt

Er blijven nog wel wat wensen over zoals een tafeltennistafel of biljart 

en een vaste beamer.

Volgens Ronnie was het leuk om te zien dat bij de bouwploeg de lat 

steeds hoger werd gelegd. Met het vorderen van het resultaat groeide 

het enthousiasme.

In de laatste dagen voor de opening is de fotowand geplaatst en mocht 

de schoonmaakploeg beginnen om al het bouwstof weg te werken. Zo 

is de kantine in zijn geheel tenminste 2 keer schoongemaakt.

Naast de kantine is ook gelijk het voorportaal opgeknapt. Ook de gang 

naar de oude bestuurskamer en de verzorgingskamer zijn gerenoveerd 

zodat het geheel een frisse nieuwe uitstraling heeft gekregen.
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Ouder langs de lijn

n deze eerste editie van ouder langs de lijn spreken we met 

Annemarie Oonk, moeder van Tom (C1) en Boris (B1).I
Als fervent toeschouwer is Annemarie er over het algemeen elke 

thuiswedstrijd bij. Een uitwedstrijd wordt meestal bekeken in 

combinatie met een rijbeurt. 

Ze beleeft veel plezier aan het voetbalspel zolang er maar sportief 

gespeeld wordt.

Opstootjes en verbaal geweld ziet ze dan ook als sportieve 

dieptepunten door het jaar. Als ouders moet je het goede voorbeeld 

geven aan de jongens in het veld. Wangedrag van spelers mag door 

Annemarie dan ook consequent aangepakt worden. 

Door het jaar heen ziet ze dezelfde hechte groep supporters die bestaat 

uit ouders, opa’s en oma’s, ooms en tantes etc.

Wat Annemarie betreft mag het voetbalseizoen best wat langer, 

bijvoorbeeld tot aan de zomervakantie. Al was het alleen al om wat 

vaker met mooi weer langs de lijn te staan. Dat kunstgras voor 

continuïteit en lekker lang buitenspelen ideaal is begrijpt ze. Toch is 

de geur van een verse wei nog steeds lekker op zijn tijd.

Als vrijwilliger is Annemarie regelmatig achter de bar te vinden. 

Gelukkig is tijdens een bardienst het kijken naar een wedstrijd van één 

van de jongens goed te combineren. De drukte concentreert zich 

meestal toch tijdens de rust en na de wedstrijd. Ook als ze geen 

bardienst heeft wordt er wel eens bijgesprongen in de rust om de rij 

wachtenden weg te werken. 
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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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Met betrekking tot positief coachen; Annemarie ziet nog wel eens 

ouders richting hun spelers adviezen roepen zoals:

– wat een klote bal

– ga je nog wat doen in het veld

– kijk nou eens goed uit je doppen

Dat is typisch een vorm van coachen waar geen speler wat aan heeft.

In de 10 jaar dat ze ondertussen aan het veld staat heeft ze het terrein 

rond de vereniging in positieve zin zien veranderen. Er is nu veel 

meer uitstraling met de nieuwe entree, het pupillenveld en het nieuwe 

hoofdveld. Het interieur van de vernieuwde kantine is wat haar betreft 

de kroon op het werk van de afgelopen jaren.

Langs het veld heeft ze wel een vaste stek. Ter hoogte van de 

bestuurskamer kun je kiezen tussen staan, zitten op een vensterbank of 

“schuilen”. 

Een punt van verbetering is een leuk en gezellig terras met, bij mooi 

weer, uitgeklapte parasols. Prettig hierbij zou een windscherm(pje) 

zijn. 
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Bordsponsoren

Alubouw Hengelo, Hengelo

Autoschade Hof van Twente, Delden

Baake Elektrospeciaalzaak, Delden

Baars Topkeukens, Hengelo

Babydromen, Delden

Beltman Mechanisering, Hengelo

Berends-Naafs Makelaars, Goor

Blekkenhorst Woninginrichting, Delden

Bolten Venneman, Delden

Boom & Tuin, Hengelo / Goor

Bosch, Kabelrecycling, Delden

Braakhuis Juwelier, Delden

Breukers Loonbedrijf, Haaksbergen

Breukers Schildersbedrijven, Delden

Breumaf Gereedschappen, Hengelo

Bruins, Dancing-Partycentrum, Saasveld

Buro VH Reclame & Internet, Delden

C&S Geluidstechniek, Delden

Carelshaven, 

Landgoed Hotel & Restaurant, Delden

Cattier Hoveniersbedrijf, Delden

Daktechniek Twente, Hengelo

De Boemel, Cafe-Biljart, Delden

De Jong Klussenbedrijf, Delden

De Jong Volvo - Hyundai Garage, Delden

De Vossenbrink, Autobedrijf, Delden

Deldense Automaterialen, Delden

Feestverkoop, Delden

Feijten, Autobedrijf, Delden

Femi's Grillroom - Pizzeria, Delden

Fysiotherapie Delden

Geerlings Autoschade, Delden

Gerritsjans Installatiebedrijf, Delden

Golden City, Chinees Restaurant, Delden

Gravutech Reclame, Hengevelde

Harlekijn-Smitties, Eetcafé, Delden

Hensen Handelsonderneming, Borne

Het Wapen van Delden, 

Hotel-Restaurant, Delden

Het Witte Paard, Hotel-Restaurant, Delden

Hofweekblad, Delden

Hong Kong Restaurant, Delden

Hoogspel, Café-Restaurant, Delden

IT 4 Elements, Delden 

Jongebloed Installatietechniek, Enschede

Keizer Schildersbedrijf, Hengevelde

Kleinsman Vlees & Party Service, Bentelo

Kolenbrander Loonbedrijf, Zenderen

Krooshoop Bloemencentrum, Delden

La Luna B.S.O. Buitenschoolse opvang, 

Delden

Lamers Speelgoed- en Huishoud- 

artikelen, Delden

Lammersen, Bouwbedrijf, Delden

Leferink Schoenen, Delden

Lenferink, Cafetaria, Delden

Lentelink Schilders- en Verfspecialist, 

Hengevelde

Maribri Hekwerk automatisering, Delden

Meen, de echte bakker, Delden

Meier Horeca Service, Hengelo

Mensink Hoveniers, Delden

Mercom B.V. Transport, Containers & 

Services, Goor

Modelmakerij Delden, Hengelo

Molenkamp Kunststof Kozijnen, 

Bornebroek

Mooi Delden, Camping, Delden

Morssink Bouwmaterialen, Delden

Muta Sport, Almelo

Nobbenhuis Textielhandel, Delden

Oaldershoes, Delden

Oldenhave Installatiegroep, Borculo

Oude Nijhuis, Biljartvakhandel, Delden

Oude Wesselink Rietdekkers, Ambt 

Delden

Peper Installatietechniek, Delden

Profix Autoschade, Goor

Raab Kärcher Bouwmaterialen, Hengelo

Rabobank Centraal Twente, Delden

  Robers advocaten, HengeloRoescher

  Zonwering en Raamdecoratie, Delden

Rokramix Betoncentrale, Enschede

Rupert Accountants & Fiscalisten, Delden

Siemar Zonwering, Delden

Sonneveld - Groothuis Autoservice, Delden

Speckmann, Kapper, Delden

Staalbouw Twente, Delden

Sterk in Vloer- en Schilderwerk, Delden
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Techmag Technische Groothandel, 

Haaksbergen

Ten Dam Installatiebedrijf & 

Gereedschappen, Delden

Ten Vregelaar, Timmer- en Bouwbedrijf, 

Delden

Ter Avest Bakkerij, Delden

Ter Braak Optiek, Hengelo

  Ter Doest Touringcars, Hengevelde

Ter Horst, Schildersbedrijf, Delden

TGO Technische Installaties, Hengelo

Univé Verzekeringen, Delden

Vaanholt Auto's, Delden

Van den Barg's Carrosseriebedrijf, Delden

Van der Woning Tweewielers, Delden

Van Loon Mannenmode, Delden

Van Otten Technische Installaties, Delden

Vehof Installatiebedrijf, Delden

Vincent Zonwering, Hengelo

VIOS Danscafe en Club, Hengelo

Vos, Bouw- en Aannemingsmaatschappij, 

Delden

Wold Installatiebedrijf, Delden 

Xperience Stage Solutions, Delden

Zuithof, Autobedrijf, Bornebroek
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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!




