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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) 
Vacant 
 
Bestuurslid jeugd (voorzitter jeugdcommissie) 
Vacant 
 
Bestuurslid algemene zaken (w.o. activiteiten) 
Carmen Brinkcate Spanjerstraat 7, carmenbrinkcate@gmail.com 
 7491 MG Delden. 06-25024490 / 074-3767073  
 
Bestuurslid accommodatie (gebouwen, velden, materialen) 
Vacant 
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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

3 
 

Aanspreekpunten commissies 
 

PR & communicatie (w.o. website, clubblad) 
Bas Visser Cramerstraat 12  
 7491 DM Delden visserbw@kpnmail.nl 
 
Clubbladcommissie 
Henk ter Hofsté Wilhelminastraat 6   074-3762539 / 06-53463919 
  7491 EG Delden clubblad@svdelden.nl 
 
Wedstrijdsecretariaat – senioren 
Jan Holterman Ranninkstraat 11 06-23309011 
  7491 XP Delden wedstrijdsecretaris@svdelden.nl 
 
Wedstrijdsecretariaat – jeugd 
Henk ter Hofsté Wilhelminastraat 6, 074-3762539/06 53463919 
  7491 EG  Delden secretaris-jeugd@svdelden.nl 
 
Barcommissie 
Annemieke Visser-Roskam Cramerstraat 12 074-2596534 
  7491 DM Delden                  secretaris@svdelden.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 
 
G. Dijk Galgenmaten 6, 074-3761479/06 13261239 06-13261239 
 7491 GL Delden g.dijk1@tele2.nl 
 
Raad van Advies 
Gerrit Seppenwoolde Rijnstraat 40 074-2423827 
  7555 WK Hengelo gseppenwoolde@home.nl 
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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
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Contributiegegevens: 
 rekeningnummer SV Delden 
 Rabobank Delden 313351686 
 
De contributie gegevens zijn met ingang van 1 januari 2017 gewijzigd. De 
algemene ledenvergadering heeft de onderstaande wijziging goedgekeurd. 
 
 

Contributie vanaf 2017:  

   
Nieuwe indeling: 

 
Nieuw per maand 

   Senioren & JO 20 
 Dames 

€ 15,00 
 

JO 19 & JO 18 
 

€ 11,00 

 
MO 19 & MO 18 € 11,00 

 
JO 17 & JO 16 

 
€  7,00 

 
MO 17 & MO 16 €  7,00 

 
JO 15 & JO 14 

 
€ 7,00 

 
MO 15 & MO 14 € 7,00 

 
JO 13 & JO 12 

 
€ 7,00 

 
MO 13 & MO 12 € 7,00 

 
JO 11 & JO 10 

 
€ 6,50 

 
MO 11 & MO 10 € 6,50 

 
JO 9 & JO 8 

 
€ 6,50 

 
MO 9 & MO 8 € 6,50 

 
JO 7 en JO 6(*) 

 
€ 0,00 

 
MO 7 & MO 6(*) € 0,00 

 
(*) Welpen hebben een gratis lidmaatschap. 
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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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Van de redactie 
 

oor u ligt het januari nummer van ons clubblad. 
 
Zoals gebruikelijk zijn er mededelingen vanuit ons bestuur en ook de jeugdcommissie geeft 
een verslag. 
 
Op vrijdag 18 november ontvingen we het droevige bericht dat Gerda Hendrikse was 
overleden. In deze uitgave over haar een “In Memoriam “. 
 
Actueel is nog steeds het gebruik van kunstgrasvelden. Bas Visser vertelt hierover. 
 
Verder lezen jullie de volgende artikelen:        
 

- Marc Brinkcate is enthousiast over Kaboutervoetbal bij SV Delden 
 

- Trainer Jordi Drenth zet ons A-elftal in de schijnwerper 
 

- Van de bestuurstafel 
 

- En nog veel meer 

 Namens de redactie wensen we jullie een voorspoedig 2017! 
 
 Gerrit 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

V 
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Uit de bestuurskamer najaar 2016 

 
a de afgelopen ALV van 17 november 2016 werd er tijdens de rondvraag een aantal 
vragen gesteld.  
 

Afgelopen periode hebben we als bestuur hier acties op uitgezet. Er zijn afgelopen maand 
extra barkukken geplaatst.  
 
Daarnaast is er meerdere malen tijdens de ALV de vraag gesteld of er een abonnement op 
FOX TV kan worden genomen om de Eredivisie wedstrijden te volgen. Na uitzoek van de 
penningsmeester is er FOX TV op de televisie in de kantine.  
 
Zoals bij veel leden bekend zijn er ontwikkelingen rondom het bestuur, de Technische 
commissie (TC) en de jeugdcommissie (JC) gaande. Er is een werkgroep ingesteld onder 
leiding van een afgevaardigde van de KNVB, de heer Paul Diepenmaat. Er wordt door de 
werkgroep hard gewerkt om de vereniging van een structuur te voorzien die toekomstig 
bestendig is. De afronding zal plaatsvinden in het 1e kwartaal van 2017.  
 
Met toetreding van Carmen Brinkcate hebben we een vervanging voor Hajo Brandt gevonden. 
We hebben naast de activiteiten ook Carmen naar voren geschoven als coördinator 
vrijwilliger om een aantal zaken binnen de vereniging goed in te richten.  
Verder in het clubblad licht Carmen de eerste maanden als bestuurslid activiteiten & 
vrijwilligers toe.  
 
Afgelopen maand heeft de sponsorcommissie aangegeven dat er zich een 10e businessclub lid 
zich heeft aangesloten. Dit betekent onder andere dat alle vlaggenmasten voorzien van een 
businessvlag. 
 
Net als andere jaren kenmerkt onze vereniging zich door de inzet van de vele vrijwilligers. Bij 
onverwachte situaties zien we een flink aantal leden het initiatief nemen om teams te blijven 
trainen en begeleiden.  
 
Hierbij willen wij alle vrijwilligers voor hun inzet voor de vereniging zowel voor als achter de 
schermen bedanken.  Wij hopen na de winterstop wederom een beroep te mogen doen op hun 
inzet.  
 
Namens het Bestuur  
Annemieke Visser-Roskam 
Secretaris SV Delden 
Januari 2017 
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-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
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-inbind/lamineer en graveer en kopieerservice
-postagentschap
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• Zaal tot ca. 100 personen

• Uitstekende vergaderlocatie

• Gezellige bar

• Elk weekend live voetbal

• Gezellig terras met loungesets

• Borrel na de sport
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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 
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Mag ik me even voorstellen? 

 
allo allemaal, 
 
Sinds kort zit ik in het bestuur van SV Delden als bestuurslid activiteiten en 

vrijwilligers. Ik ben begonnen in kaart te brengen wat er binnen SV Delden aan activiteiten 
georganiseerd wordt en hoe we dit wat meer kunnen structureren. Ik wil dan ook een 
activiteitenagenda gaan maken per voetbalseizoen, zodat iedereen op tijd weet wanneer welke 
activiteit georganiseerd wordt.               
 
We hebben op 10 december een prima opbrengst gehad met onze pannenkoeken- en 
glühweinstand op de Kerstmarkt, dus dat was een goed begin.  
 
Verder kunnen jullie vast in de agenda noteren: 
 

- 18 maart playbackshow 
  

- 11-18 juni Deldense Sportweek 

Natuurlijk zijn er ook nog de kaart- en bingoavonden, wil ik nog een keer een black jack 
avond organiseren, een vrijwilligersavond en een fietstocht, maar hiervoor liggen de data nog 
niet vast. 
  
Brengt mij gelijk bij het andere deel van mijn functie: de vrijwilligers. Zonder vrijwilligers 
kan een vereniging als SV Delden niet bestaan. Kader, bar, schoonmaak, klussen in en om het 
clubgebouw, scheidrechters, sponsoring, jeugdactiviteiten, seniorenactiviteiten en wat ik 
verder nog vergeet… overal zijn vrijwilligers voor nodig.  
 
Gelukkig zetten een heleboel mensen zich al vrijwillig in voor de vereniging, maar het zou 
mooi zijn als nog meer leden en ouders van jeugdleden zich een paar uur per jaar belangeloos 
inzetten voor de club.  
 
Zo kunnen we de contributie laag houden en de betrokkenheid bij SV Delden groot. Vanaf 
volgend seizoen zal bij de aanmeldingsformulieren een aanhangsel zitten over het doen van 
vrijwilligerswerk binnen de club. Je kunt dan ook aangeven waar je interesse ligt en wat je 
eventueel zou willen doen.  
 
Aanmelden mag natuurlijk ook bij mij, want  ons SV Delden motto is en blijft:  
“We moeten het mét elkaar doen!" 
 
Carmen Brinkcate 
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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
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In memoriam Gerda Hendrikse 
 

 
 

 

rijdag 18 november bereikte ons het droeve bericht dat Gerda Hendrikse is overleden. 

Gerda was in het verleden altijd als supporter van de partij als haar man Ronnie een 
voetbalwedstrijd speelde.  

Ook toen zoon Joost ging voetballen was zij er als trouwe fan altijd bij, van de jongste jeugd 
tot aan het A-elftal.  

De laatste jaren was zij, met Joost als vaste waarde in het eerste elftal van SV Delden, weer 
vrijwel elke zondagmiddag samen met Ronnie langs de lijn te vinden, zowel bij de thuis- als 
bij de uitwedstrijden.  

Ook op de maandelijkse kaartavond was Gerda samen met Ronnie een graag geziene gast. 

De laatste maanden werd duidelijk dat Gerda de strijd tegen haar ziekte niet zou kunnen 
winnen.  

Gerda overleed donderdag 17 november, op de leeftijd van 52 jaar.  

Namens alle leden van SV Delden wensen wij Ronnie en Joost veel sterkte dit verlies te 
dragen. 
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Kabouterspelen 

 
aast het al jaren bestaande Welpenvoetbal voor 5 en 6 jarigen zijn we sinds juni 2016 
gestart met Kabouterspelen voor 3 en 4 jarigen. 
 

 
 

Regelmatig zagen we bij broertjes of zusjes van de al voetballende Welpen, dat zij ook graag 
mee wilden doen. Echter het leeftijdsverschil tussen kinderen van net 3 en ruim 6 jaar is erg 
groot. De spanningsboog van een kind van 3 of 4 jaar is nog geen 5 minuten, behalve bij 
“Schipper mag ik over varen”… We hebben toen besloten om er twee leeftijdsgroepen van te 
maken: Kabouters en Welpen.  
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Na een half jaar mogen we toch best trots zijn op het aantal Kabouters dat iedere 
zaterdagochtend tussen 10:00 en 11:00 uur op het speciale veld naast de kantine traint.  
 

 
 
Op het moment van schrijven zijn we met zo’n tien Kabouters en trainen sinds medio 
november lekker warm binnen in zaal Raesfelt. Drie vaders met voetbalkennis staan daar 
iedere zaterdag klaar om deze enthousiaste groep aan het werk te zetten.  
 
De kinderen zijn druk met vliegtuigen, kat en muis, een beetje leren voetballen en natuurlijk 
lekker donderjagen. Het is in ieder geval een leuke manier om kennis te maken met voetbal en 
het verenigingsleven dat daarbij hoort. 
 
Stempelkaart 
 
Nieuw bij de jongste jeugd is de stempelkaart. Iedere nieuwe deelnemer krijgt een 
stempelkaart waarmee hij/zij 10 x aan de “Kabouterspelen” of Welpentraining mee kan doen. 
Met een volle kaart krijg heeft de Kabouter of Welp een mooie medaille en een 
voetbaldiploma verdient. 
 

 

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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Hiermee werd het niet alleen een onderhoudende en hilarische avond, maar ook nog eens een 
leerzame avond, waar onze eigen scheidsrechters en voetballers de komende tijd zeker hun 
voordeel mee kunnen doen. 

 

 

 

Het slotakkoord van de avond was voor Gerrit Seppenwoolde, die Eric Braamhaar namens 
Het Hart van Delden bedankte voor een boeiende presentatie, terecht ondersteund door een 
klaterend applaus van het publiek. Iets later dan gepland kon er vervolgens, onder het genot 
van een hapje en een drankje, nog uitgebreid worden nagepraat, waarbij iedereen het er wel 
over eens was: "Man, wat kuiern kan den keerl." 
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Boeiende avond met Eric Braamhaar bij Hart van Delden 
an, wat kan den keerl kuiern."  Topscheidsrechter Eric Braamhaar verzorgde voor 
Het Hart van Delden op donderdag 1 december een bijzonder geanimeerde eerste 
editie van "Möspraot live". Zo'n vijftig belangstellenden - behalve leden van Het 

Hart van Delden waren ook de scheidsrechters van SV Delden uitgenodigd - hadden zich 
verzekerd van een plekje in de kantine en zij werden niet teleurgesteld. Braamhaar wist met 
zijn levendige verhalen, in een gezellige wisselwerking met zijn toehoorders, van begin tot 
eind te boeien. 

 

Braamhaar - Rijssenaar van oorsprong, maar woonachtig in Enter - vertelde honderduit over 
zijn belevenissen als scheidsrechter, vanaf het prille begin bij de pupillen in Rijssen, via de 
koude zondagmorgenwedstrijd tussen Reutum en Fleringen, tot aan de internationale top met 
bijvoorbeeld Benfica en Real Madrid. Maar net zo makkelijk ook vertelde hij over de 
begeleiding van scheidsrechters, bij zijn eigen kluppie SV Enter, en in het talententraject bij 
de KNVB.  

Anekdote na anekdote schudde Braamhaar uit zijn mouw, met menigmaal de lachers op zijn 
hand, en de meeste vragen uit het publiek konden direct rekenen op een ad rem weerwoord. 
Het lijstje 'ergernissen in de voetballerij' bleek voer voor zoveel discussie dat de geplande 
drinkpauze er bijna bij in schoot. 

Na de pauze was er ruimte om nader in te gaan op diverse spelregels die week-in week-uit tot 
verwarring leiden, niet in het minst omdat de FIFA afgelopen seizoen ook nog de nodige 
veranderingen heeft doorgevoerd.  
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Kunstgras: Ja of nee? 

 
elevisieprogramma ZEMBLA zond woensdag 5 oktober 2016 om 21:10 uur bij de VARA 
op NPO 2 een item uit met de titel: ‘Gevaarlijk spel’.  
 

Voor dit onderwerp verrichtte het programma de afgelopen maanden gericht onderzoek. De 
centrale vraag hierbij: zijn we als belanghebbenden wel goed en eerlijk geïnformeerd over de 
gezondheidsrisico’s van kunstgrasvelden met rubberkorrels? Een onderwerp dat met enige 
regelmaat terug keert in de media. Het gaat hierbij vooral om kunstgras voetbalvelden. Echter 
ook in de openbare ruimte worden kunstgrasveldjes ingestrooid met rubberkorrels genaamd 
`rubbergranulaat’. Van de ruim 1800 kunstgras voetbalvelden in Nederland is ruim 90% met 
dit rubber van gemalen autobanden ingestrooid. 
 
Wat is rubbergranulaat? 
 
Rubbergranulaat is fijngemalen rubber. Dit wordt veelal gemaakt van oude rubberproducten 
zoals versnipperde autobanden. 
De voornaamste reden om versnipperde autobanden te gebruiken is een Europese richtlijn die 
het storten van autobanden verbiedt en verplicht tot hergebruik. De rubberkorrels kunnen ook 
van nieuw synthetisch rubber worden gemaakt. Je hoort ook vaak de term SBR, maar waar 
staat dit nu voor? 
SBR is de afkorting voor Styreen Butadieen Rubber en is een mengsel van synthetisch en 
natuurlijk rubber. Dit type rubber wordt gebruikt in autobanden. 
 
Waarvoor dient rubbergranulaat? 
 
Van rubberkorrels worden producten gemaakt zoals rubbertegels en rubberen vloerbekleding. 
Daarnaast wordt rubbergranulaat ingestrooid op kunstgrasvelden. 
De rubberkorrels zorgen ervoor dat het kunstgrasveld dezelfde eigenschappen krijgt als een 
gewoon grasveld, zodat de bal niet te snel rolt en niet te hoog stuitert. Daarnaast wordt het 
kunstgras beter geschikt voor slidings. 
  
Welke stoffen kunnen er uit rubbergranulaat vrijkomen? 
 
Uit onderzoek blijkt dat er uit de rubberkorrels afkomstig van autobanden organische 
verbindingen vrijkomen. Een daarvan zijn de zogenaamde polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen (PAK’s). Een andere zijn de zogenaamde weekmakers. 
 
PAK's zijn een groep organische stoffen die ontstaan door onvolledige verbranding. Ze 
worden bijvoorbeeld gevormd bij het aanbranden van eten (barbecueën), het stoken van 
houtkachels en open haarden en ze zitten in sigarettenrook. 
 
Weekmakers maken rubber zacht en elastisch. Jaren geleden is er al veel te doen geweest over 
weekmakers in kinderspeelgoed zoals rubber Disney figuren en bad eendjes. Als baby’s of 
peuters teveel sabbelen op deze speelfiguren kunnen ze deze weekmakers binnenkrijgen. 
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Metingen en normen 
 
In het onderzoek van ZEMBLA zijn metingen uitgevoerd waarbij hoge concentraties PAK’s 
en weekmakers gemeten zijn. Het RIVM is nu bij ongeveer 100 velden proeven aan het 
uitvoeren om de concentraties van deze producten op deze velden te meten. Bij deze proeven 
wordt een selectie gemaakt uit:  

• Leeftijd van het veld 
• leverancier van het veld 
• gebruikt materiaal voor granulaat 
• frequentie van gebruik 
• plaats in Nederland 

 
Op deze manier probeert het RIVM een goede doorsnee te krijgen van alle velden in 
Nederland. 

 
Onlangs is ook de discussie over de norm opgelaaid. Het rubbergranulaat valt nu onder een 
industriële norm waardoor er hogere waardes van PAK’s en weekmakers aanwezig mogen 
zijn. Er gaan nu stemmen op om het rubbergranulaat te plaatsen onder de norm van 
consumentenproducten. Logischerwijs moeten de waardes dan veel lager zijn. 
 
Wat nu? 
 
Eind januari moeten de resultaten van het RIVM onderzoek klaar zijn. Daarna zal nog een 
discussie gevoerd worden over de norm, namelijk industrieel of consumentenproduct. 
In de tussentijd is de KNVB samen met kunstgrasleveranciers en de leveranciers van het SBR 
materiaal convenanten aan het sluiten over wat te doen bij omwisseling van het granulaat. Bij 
alleen omwisseling ben je er namelijk niet. Hoe zit het vervolgens met de garantie op het 
veld? En is het veld dan nog wel goedgekeurd volgens de KNVB normen? Om het antwoord 
op deze vragen te krijgen zijn deze convenanten nodig. Daarnaast moet er ook een goed 
systeem komen waarbij clubs zeker moeten zijn dat het nieuwe materiaal wel voldoet aan alle 
gezondheidseisen. 

Dinsdag 20 december heeft het RIVM bekend gemaakt dat uit onderzoek blijkt dat voetballen 
op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat verantwoord is. Het jongste 
onderzoek van het RIVM heeft aangetoond dat in rubbergranulaat heel veel verschillende 
stoffen zitten, maar dat deze slechts in zeer lage hoeveelheden uit de korrels vrijkomen. Het 
schadelijk effect op de gezondheid is praktisch verwaarloosbaar. 

Deze bevindingen komen overeen met de uitkomsten van het onderzoek dat SV Delden zelf 
eerder al naar het rubbergranulaat op het hoofdveld op Sportpark De Mors had laten 
uitvoeren. Zie ook de landelijke berichtgeving: berichtgeving RIVM 

• De volledige tekst van het rapport van het RIVM is ook verkrijgbaar via 
secretaris@svdelden.nl 

• Facebook Twitter Google+ berichtgeving KNVB 
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Mag ik me even voorstellen: 

 

 
 

Mijn naam is Angelique Neuber. 
 
 
Met ingang van dit seizoen (2015-2016) ben ik actief binnen de vereniging. Ik ben de trotse 
moeder van twee kinderen die ook al een paar jaar bij SV Delden spelen. 
  
Het zijn mijn zoon Joel die speelt in de JO 15-1 en dochter Naomi die speelt in JO 13-2. Ook 
twee broertjes van mij zijn al geruime tijd spelers bij SV Delden. 
 
Ik ben er ingerold door vorig jaar mijn voelhorens uit te steken en te vragen naar de 
bezigheden die je als leider moet doen en wat het inhield. 
 
Die avond werd ik gelijk voor de leeuwen gegooid en ben ik sindsdien leidster van de toen 
nog C2 en in dit seizoen van de JO 15-1 zoals dat tegenwoordig benoemd wordt. 
 
In het begin vond ik het best wel eng met al die puberende jongens en meiden. Want hoe 
zouden ze reageren op een vrouw als leidster en dan ook nog eens moeder zijn van een in dit 
elftal spelende zoon? Maar gelukkig ging en gaat het nog steeds goed!!!! 
 
Ik vind het erg leuk om zo de spelers beter te leren kennen en ze op een positieve manier 
proberen te blijven motiveren. 
 
Sinds kort heb ik nog een andere bezigheid binnen de club want ik ben betrokken bij de 
barcommissie. Ik vind het leuk om ook op deze manier bij de club betrokken te zijn want zo 
zie je ook hoe het er van de binnenuit gaat en dat er echt wel meer bij komt kijken  dan alleen 
maar voetballen. 
 
Ik hoop ook dat ik met mijn positieve bijdrage kan laten zien dat sommige dingen anders kan. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Angelique Neuber 
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SV Delden JO19-1 
Terugblik op de afgelopen periode door trainer Jordy Drenth 

Teamfoto 
 
De voorbereiding van JO19-1 is half juni gestart met als insteek de jongens aan elkaar te laten 
wennen, zowel voetballend als sociaal, en ook aan ons als staf. We hebben 2 oefenwedstrijden 
gespeeld waarbij we 1 ruime overwinning (FC Berghuizen) hebben behaald en 1 ruime 
nederlaag hebben geleden tegen (DSVD met oud-bekende Henk Drenth als trainer).  

De staf liet in het begin de jongens redelijk vrij. Dit leidde o.a. tot gemakkelijk afmelden. Het 
was een mooi moment om de groep hierop aan te spreken en met elkaar afspraken te maken. 
Wat willen wij als team bereiken en wat moeten we daarvoor doen? De meesten spelers gaven 
aan dat ze minimaal in de top 5 mee willen draaien weer anderen gaven aan top 3. De staf gaf 
aan dat de top 3 een ambitieuze doelstelling zou zijn maar zeker niet onhaalbaar met deze 
spelersgroep. Wel zitten hier voorwaarden aan om dit te kunnen bereiken.  

Dit hebben we ook duidelijk benoemd naar elkaar. Besproken zijn o.a.: Goed en gericht 
trainen zodat de spelers weten hoe ze moeten omgaan met wedstrijdsituaties - initiatief tonen 
zowel op als naast het veld - openstaan voor feedback/coaching - wedstrijden domineren in 
voetballend opzicht - conditionele basis leggen om wedstrijden vol te houden en onderlinge 
acceptatie naar elkaar, de tegenstander en de scheidersrechter. Ook hebben we de spelers 
geconfronteerd met de prestaties van het voorgaande seizoen, welke niet optimaal waren 
zowel in de A1 als in de B1.  

Wij waren van mening dat de spelers er meer uit hadden moeten halen en vonden dat een 
schande. De A1 had meer dan 100 tegendoelpunten en zowel A1 en B1 hadden elk een 
negatief doelsaldo van -45 of meer. 

31
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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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Half juli hebben we de 1e voorbereiding afgesloten zodat de jongens konden bijtanken en 
weer fris konden beginnen op 1 augustus. Het was mooi dat de meesten spelers al op vakantie 
waren geweest of maar een korte periode gingen. Het voordeel hiervan was dat we al vroeg 
konden beginnen met situaties inslijpen en de conditie opbouwen zodat we op tijd klaar waren 
voor de 1e competitiewedstrijd op 10 september tegen VIOS Beltrum JO19-1. In de tussentijd 
hadden we 3 bekerwedstrijden, waarbij het leuk was geweest als we door waren gekomen 
maar het belangrijkste in deze fase was fit worden/blijven en de speelwijze verder 
ontwikkelen (resultaat 2x gewonnen en 1x terecht verloren van SV De Lutte, en dus uit de 
beker).  

10 September begonnen we met een duidelijke 8-2 overwinning tegen VIOS Beltrum. Dit was 
een mooi resultaat waarbij wij, ondanks de grote uitslag, als team genoeg dingen fout deden. 
Om de spelers hiervan bewust te laten worden wordt er eens in de zoveel tijd een 
(thuis)wedstrijd gefilmd en bespreken we dit na op een trainingsavond. Het voordeel hiervan 
is dat we de spelers kunnen laten zien wat goed ging en waarom dat goed ging en laten zien 
wat fout ging en waarom het fout ging en hoe het in het vervolg beter kan.  

 
Videoanalyse 

De week erop hadden we een wedstrijd tegen Reünie JO19-1D en gingen met een geheel 
onnodige 4-2 nederlaag op onze bek. We creëerden genoeg kansen die er helaas niet ingingen 
en waarbij de tegenstander goed gebruik maakte van onze fouten in verdedigend opzicht. De 
volgende tegenstander was WVV’34. Deze versloegen we 4-1 waarbij het mooi was om te 
zien hoe boos sommigen spelers werden toen we met 4-0 voor stonden en in de laatste 
minuten toch nog een tegendoelpunt kregen. Daarna versloegen we ATC’65 met 1-5 waarbij 
de wedstrijd niet heel spectaculair was maar wij toch hebben gewonnen met 4 doelpunten 
verschil.  
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15 oktober speelden we tegen TVO JO19-1 Vorig seizoen was ik hiervan de trainer en dus 
heb ik de spelers gewaarschuwd dat de TVO spelers heel graag van mij wilden winnen. Waar 
wij in de 1e helft niet goed speelden en de ruimtes te klein hielden in balbezit, was het spel in 
de 2e helft om te genieten met o.a. een paar schoten op de lat die een beter lot hadden 
verdiend. De einduitslag was een klinkende 4-1 overwinning.  

Onze laatst-gespeelde wedstrijd was 29 oktober tegen HSC’21. In deze wedstrijd speelden wij 
de 1e 10 minuten niet goed en was HSC’21 beter en dit leverde een 1-0 achterstand op. Pas 
toen werden de spelers wakker, het tempo werd opgeschroefd, we waren veelvuldig in 
balbezit waardoor we ongeveer 30 minuten hebben gedomineerd en het leverde een 1-4 
ruststand voor ons op.  

In de rust kun je als staf de jongens op zo’n moment rust alleen maar complimenteren en 
aangeven dat het niet weer mag voorkomen dat we zo slecht spelen als in de 1e  10 minuten. 
Na de rust hebben we de wedstrijd gecontroleerd uitgespeeld, waarbij we verdedigend heel 
goed stonden, zelfs na een gele kaart(10 minuten tijdstraf) en een speler minder. 

Op het moment van dit schrijven staan we gedeeld 1e samen met Reünie (wij hebben een beter 
doelsaldo) en moeten we nog 5 wedstrijden voordat de winterstop aanbreekt. Inmiddels is de 
doelstelling naar boven bijgesteld en dat is meestrijden om het kampioenschap en dit willen 
wij volhouden. Het mooie aan deze groep is dat: de spelers dingen snel oppikken en er veel 
onderlinge concurrentie is in het team waardoor de spelers goed moeten blijven trainen en 
spelen.  

Goed presteren doe je namelijk met het hele team en niet alleen met de basisspelers maar ook 
met de wisselspelers die de basisspelers scherp moeten houden, zelf een basisplek moeten 
willen veroveren en zeker bij een invalbeurt van meerwaarde moeten zijn. Een ander positief 
puntje is dat vrijwel alle 2e jaars al bij het 1e elftal hebben meegespeeld wat goed is voor de 
doorstroming en toekomst van de club en het 1e elftal.  

Tot slot wil ik de spelers en staf (Fred en Dennis) een groot compliment geven voor de manier 
waarop alles nu gaat. We zijn er nog lang niet want we willen meedoen om het 
kampioenschap maar de start is veelbelovend. Ook wil ik alle toeschouwers bedanken voor 
het kijken naar de wedstrijden van het elftal. Dit wordt zeer gewaardeerd en ik hoop dat de 
mensen langs de lijn genieten van het voetbal dat we spelen. 

Jordy Drenth 
Trainer SV Delden JO19-1 
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Zoekplaatje 
Foto 1e elftal 1996 

                - Wie weet waar dit was?    “En ze deden een plas, en of het gezellig was!” 
  
 

 
 

 
 

“En ze deden een plas, en of het gezellig was!” 
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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 
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Namens het bestuur van SV Delden, 

Jan Holterman, wedstrijdsecretaris 
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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, 
BorculoOude Nijhuis, Biljartvakhandel, 
Delden 
Oude Wesselink Rietdekkers, Ambt 
Delden 
Peper Installatietechniek, Delden 
Profix Autoschade, Goor 
Raab Kärcher Bouwmaterialen, 
Hengelo 
Rabobank Centraal Twente, Delden 
Robers advocaten, Hengelo  
Roescher 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 
Techmag Technische Groothandel, 
Haaksbergen 
Ten Dam Installatiebedrijf & 
Gereedschappen, Delden 
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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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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 
 

 
 


