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IN- EN VERKOOP

Een goede trainer leert je meer dan voetballen
Als het Nederlands elftal weer eens een Europees of Wereldkampioenschap speelt, leeft
heel Nederland mee. En iedereen weet het altijd beter dan de bondscoach. Ons land
kent dan 17 miljoen trainers en net als de beste stuurlui staan ze allemaal aan wal. Wat
in het groot geldt voor het Nederlands elftal, geldt in het klein voor iedere voetbalclub.
Iedereen (spelers, toeschouwers, etc.) heeft wel een mening over de trainers. Kortom, de
voetbaltrainer is een onderwerp dat leeft. Vandaar dat ‘de trainer’ centraal staat in deze
vierde presentatiegids van Sportvereniging ‘Delden‘.
Ook deze voorzitter van SV Delden heeft in zijn (weliswaar beperkte) voetbalcarrière te maken gehad met
een aantal zeer verschillende trainers. Ik ben begonnen in de jeugd van Pax in Hengelo (Gelderland) en
heb daar leren voetballen van Fred Diks. Deze trainer heeft er mede aan bijgedragen dat ik op 17-jarige
leeftijd mijn debuut mocht maken in het eerste elftal. Fred Diks heeft inmiddels landelijke bekendheid
opgedaan, niet zozeer als jeugdtrainer, maar wel als succesvol schrijver van de jeugdboekenserie ‘Koen,
kampioen’. Deze reeks is zeer aan te raden voor kinderen in de leeftijd vanaf ongeveer zes jaar.
Naast training van Fred Diks heb ik het genoegen gehad om onder professionals als Gerald Vanenburg
en Wim Kieft te mogen trainen. In mijn ervaring leidt een goede trainer je niet alleen op tot een goede
voetballer met voetbalcapaciteiten. Een goede trainer vormt je ook mede tot wie je op latere leeftijd bent:
hoe functioneer je in een team, hoe ga je om met andere mensen en met mensen die anders zijn, etc.
Ook dat is een belangrijk onderdeel van de training.
Al met al heb ik gemerkt - en dat realiseer je je pas later - hoe belangrijk trainers zijn in de jeugdteams,
maar ook bij de senioren. Om je technisch en tactisch te leren voetballen, maar ook qua mentale vorming.
In deze presentatiegids komen trainers aan het woord die lang geleden actief waren bij SV Delden, maar
ook de trainers die nu jeugdtraining geven en die recent volgens de nieuwste normen zijn opgeleid. Heel
bijzonder is dat ook Gertjan Verbeek, de huidige oefenmeester van AZ, ons een kijkje in zijn keuken gunt.
Ik wens iedereen veel plezier met het lezen van deze presentatiegids en ik zou zeggen: tot ziens op ons
voetbalveld, want ja, ‘de beste trainers staan aan wal’.
Hans van Laarhoven
Voorzitter Sportvereniging ‘Delden’
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door: Gerrit Seppenwoolde

Steun en toeverlaat van de trainer

promoveren naar een hogere klasse. De scheidsrechters
waren vaak doodsbenauwd voor bepaalde controleurs.

Gerrit Dijkman 25 jaar leider SV Delden
Gerrit Dijkman was vijfentwintig jaar leider van het 1e elftal. In die hoedanigheid heeft Gerrit, die
nu nog steeds als vrijwilliger actief is binnen de vereniging, heel wat trainers meegemaakt. Het is
dus niet verwonderlijk dat we met hem een praatje gingen maken. Het verhaal van een clubicoon,
die bij het ophalen van zijn herinneringen werd bijgestaan door oud-grensrechter Peter Vreeke.
De eerste
Ik begon als leider bij trainer Stef Hofman uit Borne. Stef
was een gemoedelijke man, maar ook iemand die heel
serieus bezig was. Zo zat ik een keer bij hem in zijn auto
om naar een uitwedstrijd te gaan. Stef was al druk bezig
met de wedstrijd en was zo gespannen, dat hij niet door
had dat hij bezig was een al lopende auto te starten!
Omgang en overleg
De omgang met de trainers was vrijwel altijd heel gemoedelijk en vriendschappelijk. Sommigen waren zo serieus dat
enige humor vereist was om wat ontspanning te brengen.
Met de meeste trainers had ik ook een goed overleg. Een
enkeling overlegde zelfs tijdens de wedstrijd over de wisselspelers. Op trainingsdagen hadden we wel eens discussies
met elkaar over de speelwijze of de opstelling. Ik vond het
altijd heel fijn in dit soort zaken gekend te worden zodat het
leiderschap niet beperkt bleef tot het invullen van formulieren.
De trainer heeft uiteraard altijd de eindverantwoording,
maar ik maakte ook wel eens trainers mee die niets overlegden. Ik denk bijvoorbeeld aan Gerrit Marsman uit Nijverdal. Ik vond hem een goede trainer, maar hij bemoeide zich
niet met het verenigingsgebeuren. Er waren ook trainers die
juist heel geïnteresseerd
waren in wat zich in de
vereniging afspeelde.
Sommigen hadden ook
hele goede contacten
met de supporters.
Speelwijze
Sommige trainers konden heel eenvoudig en duidelijk aan
de spelers uitleggen hoe de speelwijze moest zijn. Arie
Beltman en Hennie Aellerinck bijvoorbeeld, konden duidelijke instructies geven. Anderen maakten het verhaal echter
zo moeilijk, dat de meeste spelers er niets van snapten of bij
het betreden van het speelveld alles weer vergeten waren!
Ik herinner me Hennie Geuverink. Hij was verschrikkelijk
enthousiast en was bezeten van het spelletje. Hij kon
na een training uren vertellen over tactische snufjes en
spelsystemen Jammer dat het niveau voor onze spelers
te hoog was. Hennie had eigenlijk een eersteklasser
moeten trainen. Hij had het altijd over voetbal, maar dan
ook altijd! Eens merkte iemand op dat het zo’n mooi weer
was. ‘Ja,‘ zei Hennie, ‘het is prachtig weer om te voetballen!‘ Legendarisch was zijn luide roep: ‘Naar de
bijvelden!‘ Het was zijn noodkreet als onze verdediging in
moeilijkheden verkeerde.
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Opstelling
Natuurlijk had een trainer ook wel eens een probleempje
met een speler. Ik kan me echter niet herinneren dat ik als
leider dan ingeschakeld werd om een oplossing te zoeken. Wel kwam het soms voor dat supporters bij me kwamen en meenden dat de opstelling niet deugde. Ik vroeg
ze dan om zelf eens een opstelling te maken. Uiteindelijk
kwamen er vaak niet meer dan zeven of acht spelers op
papier. Ze hielden vaak geen rekening met de achtergronden van de opstelling. Spelers die terug kwamen
van een blessure konden vaak nog geen hele wedstrijd
spelen. Anderen hadden in de betreffende week te weinig
getraind en werden daarom niet opgesteld. En zo waren
er meer redenen waarom spelers niet in de basis stonden
en waarvan de supporters niet op de hoogte waren.
Gehaktballen
Een leider dient een hoop zaken te regelen. Hij moet de
wedstrijdformulieren invullen, zorgen voor goede ballen
en hoekvlaggen, en kijken of de netten in orde zijn. In mijn
tijd moest ik soms zelfs controleren of konijnen en mollen
niet te ijverig waren geweest op het veld. En ook tijdens
de trainingen was ik aanwezig. Een heleboel dingen deed
ik overigens samen met
grensrechter Peter. We
zagen elkaar veel en een
goede grensrechter is heel
belangrijk voor een elftal.
We kwamen bij sommige
tegenstanders wel eens vreemde
dingen tegen. In Vroomshoop gingen
Peter en ik na afloop van de wedstrijd naar de bestuurskamer om formulieren in te vullen. De bestuurskamer was
echter leeg en na tien minuten was er nog niemand aanwezig. Tot er een vriendelijke dame vanuit de keuken naar
binnen keek. Ik zei: ‘Graag twee gehaktballen met mayo!‘
Niet veel later kwamen ook eindelijk de anderen binnen.
Zij keken heel verbaasd toen de vriendelijke dame twee
dampende gehaktballen voor ons op de tafel zette!
Scheidsrechters
In die tijd speelden we in de Twentse Voetbalbond (TVB).
Dat betekende dat ook de scheidsrechters uit Twente kwamen. Omdat je vaker dezelfde scheidsrechter toegewezen
kreeg dan nu het geval is, leerde je ze ook beter kennen. Dit had zo zijn voor- en nadelen. De scheidsrechters
werden vaak gecontroleerd door een oud-collega. Zo’n
controleur gaf cijfers en bij een hoog cijfer kon de arbiter
presentatiegids
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Bekaf
We hebben ook eens een trainer gehad, Jan ter Beek,
die cijfers gaf voor de prestaties van de spelers. In de
eerste bespreking na een wedstrijd noemde hij de naam
van elke speler en het behaalde cijfer. Hij gaf ook uitleg
waarom iemand bijvoorbeeld een vier had gekregen.
Zo was iedere trainer weer anders. Hennie Aellerinck
kwam van HSC ’21 uit Haaksbergen. Aan zijn balbehandeling kon je zien dat hij een goede voetballer was geweest.
Na een training kwamen een paar spelers bij Hennie en
vertelden hem in bedekte termen dat ze de trainingen een
beetje te slap vonden. ‘Uitstekend dat jullie dat zeggen,‘
zei Hennie, ‘ik zal er rekening mee houden. De volgende
keer train ik op niveau 1e klas‘. De trainer hield woord,
iedereen was na de training bekaf. Hij kreeg een dergelijk
verzoek nooit weer!
Kampioenschap
De eerste bijzondere herinnering was rond 1974, op een
autovrije zondag. Vanwege de oliecrisis mochten er geen
auto’s rijden en daarom gingen we die bewuste dag met
de bus. We moesten in Enschede beslissingswedstrijden
spelen tegen Dolphia en VSV. Beide verenigingen zijn inmiddels opgeheven. Na twee speelronden promoveerde
SV Delden naar de 1e klasse van de TVB. We hebben er
samen een mooi feestje van gemaakt!

Het allermooiste dat ik meemaakte was ons kampioenschap in 1998. Onder trainer René Belt veroverden we in
Hardenberg de titel en promoveerden we naar de 4e klasse!
Tjongejonge wat een feest! Mooier kun je dit verhaal niet
afsluiten!

SV Delden bestaat bijna negentig jaar. Al heel vroeg in de historie van de vereniging duikt de naam Dijkman op.
Gerrits vader Albert, zijn oom Dirk en zijn achterneef Hendrik droegen al voor de Tweede Wereldoorlog als speler
en/of bestuurder het geelblauwe vaandel. En het ziet er naar uit dat de Dijkman fakkel nog vele jaren binnen de
club doorgegeven wordt. Zoon Marco is namelijk leider van het 1e elftal en kleinzoon Max speelt in de F-pupillen.

presentatiegids SV
SVDELDEN
DELDEN2012
2012

7

voormalig semiprof van PEC
Zwolle, zijn eerste trainingskamp bij SV Delden meemaakte.
Er volgden trainingskampen
naar Hilter, partnerstad
van Delden in Duitsland.
Daar werd een waar
tentenkamp opgezet.
Trainingskampen die
deels door het bestuur
werden gesubsidieerd,
maar het waren wel
privileges voor de selectie, het 1e en 2e elftal.
In het bijzonder Gerrit
Dijkman bewaart warme
herinneringen aan het
trainingskamp nabij Uelsen
in Duitsland. Het was in de
tijd dat Arie Beltman nog de
scepter zwaaide over ons
eerste elftal. Naast het fraai
gelegen voetbalveld was
een café waar een bruiloftsfeest aan de gang was.
Gaandeweg voegden zich
steeds meer voetballers
onder de verbouwereerde bruiloftsgasten. Het
was een geweldig feest.
Gerrit geniet nog steeds
van die momenten.

Zes ervaringsdeskundigen op een rij: René Vos, Gerrit Naafs, Stef Hofman, Ronnie Hendrikse, Hans Langenberg en Wim Mensink.

‘Er gebeuren altijd wel leuke dingen’
Ja, aan de medewerking van ervaringsdeskundigen geen gebrek bij het schrijven van een artikel over

door: Jan Vriezekolk

trainingskampen. Onder leiding van Gerrit Seppenwoolde schoven Wim Mensink, Hans Langenberg,
Ronnie Hendrikse, Gerrit Dijkman, René Vos, Gerrit Naafs, Peter Vreeke en oud-trainer Stef Hofman
aan voor het delen van aardige feitjes, anekdotes en wat zo meer zij. Je kunt niet zeggen dat ze
onwillig waren, het was een geanimeerd gesprek, maar veel verhalen bleven ook steken in een veelzeggende glimlach. Duidelijk werd dat weleens zaken waren voorgevallen die men beter niet aan de
grote klok kon hangen. Daar hebben wij natuurlijk alle begrip voor, maar nieuwsgierig maakt het wel.
Het ging uitstekend met Nederland in het midden van de
jaren zeventig en vele amateurverenigingen kregen een
nieuw sportcomplex. In navolging van de (semi)profclubs
kwamen er toen ook al snel de eerste trainingskampen.
Natuurlijk ook voor SV Delden. Stef Hofman weet zich
het eerste trainingskamp nog goed te herinneren. Het
was in een jeugdherberg nabij Breckelenkamp. Hans
Langenberg vult aan dat het toen echte trainingskampen
waren en er wel degelijk hard gewerkt moest worden.
Dat ondervond in het bijzonder Jan Brinkcate. Hij sloot, in
verband met een bruiloft, pas de volgende ochtend bij de
groep aan. Jan meende direct aan te kunnen schuiven
voor de koffie. Dat feest ging echter niet door. Eerst maar
eens een twintig rondjes om het veld en pas dan was er
ook voor Jan koffie. Opvallend is dat Wim Mensink, als
8

Trainingskampen in Markelo, onder leiding van Gerrit Put.
‘t Langenberg bij Rijssen, Rabbit Hill bij Apeldoorn en in
een vakantiepark nabij Zwolle met René Belt. En met Gerrit
Marsman naar een jeugdherberg in Apeldoorn en weer
naar Rabbit Hill. Daarna volgden onder Ronald Dams
trainingskampen naar Arnhem en Buurse. Het waren allemaal pittige trainingskampen. Er
was een vrij strak programma.
Het begon vrijdagavond
met een korte training bij
aankomst. Zaterdag was er
de gehele dag een trainingsprogramma welke werd afgesloten
met een barbecue. Zaterdagavond was
natuurlijk ‘stapavond‘ en op zondag trok
men dan weer enigszins brak huiswaarts. Je
kunt je natuurlijk afvragen of het conditioneel wel zoveel
zoden aan de dijk zet, maar het is altijd beregezellig en
het is goed voor het groepsproces.
Mooie herinneringen zijn er ook aan het trainingskamp bij
Zwolle. Met twee busjes ging de groep naar de binnenstad, waar de politie al ingelicht was over hun komst. Het
werd een hele gezellige avond, maar bij vertrek ontbraken
twee jongens. Zij bleken al snel te zijn afgehaakt en hadden een taxi genomen richting het vakantiepark. Echter, zij
wisten naam noch adres van het park en zwierven uren in
een taxi rond Zwolle.
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Op een trainingskamp worden er natuurlijk altijd grappen uitgehaald. De groep dacht eens slim te zijn door bij
aankomst direct een pilsje te gaan nuttigen. Met bier in
het lichaam kon er natuurlijk niet getraind worden. Trainer

René Belt natuurlijk boos en hij legde de groep huisarrest
op. Iedereen moest in de vakantiehuisjes blijven. Stiekem
namen René Belt, Gerrit Dijkman, Peter Vreeke en René
Vos vervolgens een taxi richting de stad om daar de bloemetjes buiten te zetten. De wraak was zoet.
Voor René Belt zijn trainingskampen een serieuze aangelegenheid. Je leert elkaar op deze manier door en door
kennen en het is goed voor de teambuilding. Graag zou
René met deze groep eens naar Turkije op trainingskamp
gaan. Het kost natuurlijk wel wat meer, maar misschien
kan het bestuur iets bijdragen. Het eerste team is het visitekaartje van de club en mag dan ook wel iets kosten.
Leuke verhalen en meningen, maar over het algemeen wel
van de oudere generatie. Hoe ervaart de huidige selectie
de trainingskampen? Het blijkt
dat, ondanks alle veranderingen
in deze snelle tijd, er wat betreft de gezelligheid weinig
is veranderd. ‘Lol maken met
elkaar is heel belangrijk‘, aldus
Frank van Geenen. ‘Naast het trainingskamp gaan wij ook wel eens gewoon
een weekendje weg, zoals onlangs naar
Tilburg.’ Natuurlijk vraag ik Frank of hij nog
een leuk verhaaltje weet. Het antwoord van Frank, die een
grote glimlach niet kan onderdrukken, is veelzeggend: ‘Er
gebeurt altijd wel van alles, maar ik zou wel gek zijn om
dat te vertellen. Dan snijd ik mijzelf in de vingers.‘
De kans dat de jongens tegenwoordig de weg weer kwijt
zullen raken is een stuk kleiner met die handige iPads,
iPods en andere navigatie hulpmiddelen. Maar als deze
‘protheses’ gestolen worden kost het ze waarschijnlijk nog
meer moeite om op de plaats van bestemming te komen
dan vroeger. Eigenlijk is er in al die jaren toch nog maar
weinig veranderd. Er gebeuren altijd wel leuke dingen!
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Hoe maak je een speler beter?

ONDERDEEL VAN

onderdeel van
technische installaties

• Brandbeveiliging
• Brandpreventie
• EHBO-koffers
• Noodverlichting
• Installatie & controle
• Beheer & onderhoud

door: Gertjan Verbeek

All-In Brandbeveiliging B.V.
Metaalstraat 18D
7483 PD Haaksbergen
T (053) 572 25 22
F (053) 572 55 00
E info@all-in-brandbeveiliging.nl
I www.all-in-brandbeveiliging.nl

Ieder mens heeft een voorkeur voor bepaalde handelingen. Dit heeft vaak te maken met wat je leuk vindt en
meestal zijn dat de dingen
die je goed kunt. Erfelijkheid
speelt hierin een grote rol,
maar ook de omgeving is
van belang. Dit alles heeft
invloed op je gemoedstoestand. Goed in je vel zitten, in
balans zijn en plezier hebben, zijn
belangrijke voorwaarden om goed te presteren. Het geeft
ook veel (zelf)vertrouwen als het lukt wat je
doet. Dit proces begint al op jonge
leeftijd, bij kinderen dus. Begeleid een kind op zijn uniciteit,
accepteer dat een ieder uniek
is en dus een individuele
benadering nodig heeft.
Dit geldt ook voor de
voetbalvaardigheden.
Wat kan een spelertje
goed? Hoe kunnen we dat
verder ontwikkelen? Op
welke manier kunnen we
dat doen?
Wees dus oprecht geïnteresseerd in wie iemand is,
waar die persoon voor staat
en wat hem of haar drijft!

TGO Technische Installaties B.V.
Topaasstraat 21
7550 AJ Hengelo
T +31 (0)74 291 10 27
F +31 (0)74 250 28 82
E info@tgo.nl
I www.tgo.nl

ONDERDEEL VAN

onderdeel van
technische installaties

Daarnaast is het van belang om een goede analyse te
maken welke voetbalvaardigheden een speler onderscheidend maken t.o.v. de
medespelers en leer diegene te
ontdekken naar welke positie
zijn of haar voorkeur uitgaat.
Kijken, luisteren en geduld hebben zijn de vaardigheden voor
de trainer-coach. De juiste kennis en
kunde moet aanwezig zijn om kinderen
en volwassenen te kunnen begeleiden. Jouw aanpak
moet er op gericht zijn om ieder individu maximaal
te laten presteren zodat deze gemotiveerd
blijft en er veel plezier aan beleeft.
Houd altijd in je achterhoofd dat je
makkelijker van een 7 een 8 maakt
dan van een 5 een 6. Dit heeft
te maken met zelfvertrouwen. Je bent er goed in!
Werk dus gedoseerd aan
verbeterpunten en richt
je aandacht voornamelijk
op ontwikkeling van het
potentieel.
Als het individu zich ontwikkelt,
gaat het team beter presteren en haal je vanzelf meer
punten. Succes is een reis en
geen eindbestemming!

Gertjan Verbeek: Loopbaan als trainer
Al tijdens zijn actieve voetbalcarrière richtte Gertjan
Verbeek zich op het trainersvak, aangezien hij al
sinds 1986 trainer was bij diverse jeugdelftallen van sc
Heerenveen. Na het beëindigen van zijn spelerscarrière in 1994 ging hij aan de slag bij het eerste elftal
als assistent-trainer naast Foppe de Haan. In 2002
werd hij hoofdtrainer van Heracles Almelo. Dit was
zijn eerste club als hoofdtrainer. Door zijn prestaties
bij Heracles werd hij in 2004 de nieuwe hoofdtrainer
van sc Heerenveen, waar hij de taak kreeg de succesvolle trainer Foppe de Haan te vervangen en diens
werk voort te zetten. Jaarlijkse plaatsing voor het UEFA
Cup-toernooi lukte. Op 18 december 2007 werd door
het bestuur van Heerenveen aangegeven dat Verbeek
aan het einde van het seizoen 2007-2008 zou vertrekken bij Heerenveen. Op 6 april 2008 werd bekendgemaakt dat Verbeek vanaf het seizoen 2008/2009
aan de slag zou gaan bij Feyenoord. Bij Feyenoord
aangekomen zorgde hij voor een modernisering van
het sportcomplex. Aan het begin van het seizoen
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2008/2009 maakte hij met Feyenoord een slechte
start, onder andere door het grote aantal geblesseerde spelers. Toch kreeg Verbeek alle steun en vertrouwen van het bestuur om te werken aan een wederopbouw van Feyenoord. Op 14 januari 2009 meldde het
overgrote deel van de spelersgroep geen vertrouwen
meer te hebben in Verbeek. Hoewel de clubleiding
volledig achter de trainer stond, werd er gekozen voor
het kapitaal op het veld en werd de coach ontslagen bij Feyenoord.De assistent-trainer Wim Jansen
en technisch directeur Peter Bosz verklaarden zich
solidair met Verbeek en stapten vlak daarna ook op.
Ondanks de slechte resultaten was Verbeek populair
bij de Feyenoord-supporters. Op 8 juni 2009 werd
bekendgemaakt dat Verbeek de nieuwe hoofdtrainer
van Heracles Almelo werd, hij tekende een contract
voor 3 jaar. Op 22 april 2010 werd bekend dat Verbeek een driejarig contract ondertekend had bij zijn
huidige werkgever AZ. Begin 2012 heeft Verbeek zijn
contract verlengd tot medio 2015. (Bron: Wikipedia)
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Trainers van SV Delden, toen en nu
Ook amateurvoetbal werd steeds professioneler
Bij gesprekken over voetbal gaat het vaak over de trainer. De trainer neemt een belangrijke functie in bij
het voetbal en dus automatisch ook bij een vereniging. De trainer staat, zowel in positieve als in negatieve zin, altijd in het middelpunt. In goede tijden wordt hij uitzonderlijk geprezen, maar wanneer de

gelo en Tubantia, die in die tijd hoog in de landelijke competitie speelden. Deze trainers hadden vroeger zelf goede
trainers gehad en brachten hun kennis en kunde over op
onze spelers. De KNVB stelde toen nog niet de eis dat ook
trainers in de lagere klassen diploma’s moesten hebben.
In de zeventiger jaren kwam die verplichting er wel. De
KNVB begon met nieuwe trainerscursussen, ook voor jeugdtrainers. Er waren grote verschillen tussen al die trainers die
vanaf toen de revue passeerden. De ene trainer legde de
accenten anders dan de andere. Maar belangrijk bleef altijd
of de trainer bij onze vereniging paste en hoe zijn omgang
met de spelers en andere leden was. Daarnaast moest hij
in staat zijn het elan en het voetbalplezier te verhogen. Voor
de Deldense bestuurders waren dit ongetwijfeld belangrijke
facetten bij het aanstellen van een trainer.

verrichtingen van het 1e elftal tegenvallen is er van alle kanten kritiek. Ook dan is de trainer de centrale

door: Gerrit Seppenwoolde

figuur en bovendien vaak het haasje. Hij neemt ontslag of wordt door het bestuur ontslagen, in de hoop
dat dit schokeffect een positieve uitwerking zal hebben.
De vraag wordt wel eens gesteld hoever de invloed van een trainer gaat. Daar kunnen hele discussies
over worden gevoerd. Maar of de trainer nou de beschikking heeft over een kwalitatief goede selectie of
dat hij het moet doen met spelers van wat minder kwaliteit, hij blijft altijd de ‘dirigent‘. Een goede trainer
probeert altijd een positieve invloed te hebben.

Lichaamshouding
De eerste jeugdtrainer van buiten onze vereniging was
Sietse Douwsma, omstreeks 1980. Sietse kwam op zijn fiets
door weer en wind uit Borne om onze jeugd het dribbelen,
het koppen en een goede traptechniek aan te leren. Veel
van de wat ouderen denken
nog met plezier terug aan
deze beminnelijke man.
Sietse lette bij het trappen van
de bal vooral op de lichaamshouding van de speler.
Als er tijdens een wedstrijd
een vrije trap hoog over het
doel verdwijnt hoor je ook
nu nog wel eens iemand
roepen: ‘Den hef gin training
had van Sietse!‘

De trainers
In onze historie hebben we tot op heden meer dan twintig
trainers van buiten de vereniging gehad. De eersten kregen
enkel een kleine vergoeding voor hun werk en voor een enkeling werden de reiskosten betaald. Later werden de salarissen opgetrokken. Hieronder een overzicht van de trainers
die ons eerste elftal onder hun hoede hebben gehad.
Naast de trainers van buitenaf hadden we soms ook oefenmeesters uit eigen kring. Onder hen waren bijvoorbeeld
Dirk Dijkman, Mans Kruidbosch en Stef Landman.
Verschillen en accenten
De eerste trainers van vroeger waren vaak getalenteerde
voetballers geweest van grote verenigingen in de buurt van
Delden. Hierbij moet gedacht worden aan clubs als VV Hen-

Dhr. Faber

Quick Nijmegen

Jan Maas
Tubantia

Jan de Kok
Tubantia

Ab Eshuis
VV Hengelo

Douwe Landkroon

Jan ter Beek

VV Borne

Henk Schikker
VV Hengelo

Achilles’12

Ab Eshuis
VV Hengelo

Gerrit Lippinkhof
Achilles’12

Dhr. Immerzeel
VV Oldenzaal

Arie Beltman
VV Almelo

Stef Hofman
VV Borne

Harrie Lammertink
GFC

Hennie Geuverink
Avanti

Kopgalg
In de vijftiger jaren bestond een training vooral uit het lopen
van rondjes, het doen van gymnastische oefeningen, het
schieten op het doel en het koppen van de bal.
In die tijd had een trainer uit financiële overwegingen
slechts de beschikking over twee of drie trainingsballen.
Dat waren vaak ook nog eens afgedankte wedstrijdballen.
Sommige trainers wilden
toen beslist de beschikking
hebben over een zogenaamde ‘kopgalg‘. Er zat een touw
aan een bal en dat was bevestigd aan een soort galg.
De bal bewoog heen en weer
en zodoende was het een
oefening om de koptechniek
te verbeteren.
Andere trainers vonden dit
echter maar niets, omdat
deze beweging van de bal
niet in het werkelijke voetbalspel voorkwam. De laatste
(ongebruikte?) kopgalg van
SV Delden is onlangs met
het opruimen van een oude
ballenvanger verdwenen.
Misschien wel voor altijd?!
Variatie
De trainingen zijn tegenwoordig totaal anders. De meeste
oefeningen worden nu met een bal gedaan. De trainer
heeft heden ten dage de beschikking over veel meer trainingsmaterialen en hij heeft veel meer en andere oefenstof
tot zijn beschikking. De oefenstof die aangeboden wordt is
anders en gevarieerder en dus veel leuker om te doen.
Een betere techniek, een hogere handelingssnelheid en
andere tactische inzichten moeten zich vertalen in beter en
mooier voetbal.
Al die positieve ontwikkelingen zijn ook ons amateurvoetbal
ten goede gekomen. Ondanks alle verbeteringen blijft de
uitslag echter onvoorspelbaar. Daarom blijft het spelletje
voetbal ons al jaren boeien!

Hennie Aellerdinck
HSC’21

Gerrit Put
HSC’21

René Belt *
Roombeek

Gerrit Marsman
De Zweef

Harry van Hoogmoedt

Ronnie Boers
Hector

Avanti

Ronald Dams
Heracles

Henk Drenth
Achilles’12

René Belt
Overdinkel

* tussentijds een half jaar Jan Moleman
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Een wedstrijd op zondag duurt niet voor iedereen van
slechts half drie tot kwart over vier. Waar de spelers
zich alleen hoeven voor te bereiden op wat er in die
negenting minuten gaat gebeuren, komt er voor
hoofdtrainer René Belt meer bij kijken. Hij hoeft dan
wel niet zijn schoenen en scheenbeschermers te pakken, maar is wel de gehele dag in touw. Jelmer Beeks
tekende op hoe René een wedstrijddag beleeft.

14
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door: Jelmer Beeks

Een wedstrijddag van
hoofdtrainer
René Belt

Het is zondag 4 december, een dag voor Sinterklaasavond. Het is aardig druk op Sportpark De Mors. Hoewel
er vanochtend drie wedstrijden zijn afgelast, is de parkeerplaats behoorlijk vol. Tot nu toe is er weinig succes voor
de Deldense teams. Delden 3 boekte een uitoverwinning,
maar het vierde en vijfde verloren hun thuiswedstrijd.
Ondertussen arriveren langzamerhand de spelers van het
eerste elftal op het complex. De één komt met de auto, de
ander met de fiets. Een enkeling kan het te voet af. Met de
tas op de schouder lopen ze richting de spelers die net
hebben gevoetbald. ‘Mogguh jeungs. Gewonnen?‘ Na een
uitleg hoe het fout kon gaan, zoekt men de kantine op.
Voor Delden 1 staat vandaag een belangrijke wedstrijd
op het programma. Als het elftal deze competitie nog wat
wil dan moet er thuis tegen Vasse gewonnen worden.
Het gat met de tegenstander is voor aanvang van het
duel zeven punten. Bij winst kan Delden weer een beetje
aanhaken bij de top vier.
De ochtend
De klok geeft kwart over één aan, de afgesproken tijd dat
iedereen aanwezig hoort te zijn. Nou loopt de klok in de
kantine niet helemaal op tijd, maar iedereen is er. Ook
René Belt, de hoofdtrainer. ‘De wedstrijd is pas om half
drie, dus ’s ochtends is het vooral een beetje wachten. Je
denkt nog eens even na. Over de spelers, de tactiek. De
opstelling weten we eigenlijk vrijdag al wel. Soms twijfel
ik nog ergens over. Dan bel ik Marco Dijkman (assistenttrainer, red.) even. Dan overleggen we het een en ander,
maar over het algemeen is het voor zondag allemaal wel
bekend.‘ Dan is de ochtend voorbij en is het voor René
tijd om naar de club te gaan. ‘Mijn vrouw brengt mij altijd
vanuit Enschede naar Delden.‘ Op het moment dat de
trainer aankomt, is de
dameswedstrijd bezig,
maar René heeft andere
zorgen aan zijn hoofd. Over een
kwartier zitten er veertien man in de
bestuurskamer die een pakkend verhaal verwachten. ‘Ik
bereid de wedstrijdbespreking eigenlijk nooit voor. Ik weet
vaak wel genoeg over de tegenstander. Vroeger belde
ik nog wel eens een trainer om me te laten informeren,
maar nu ben ik alle teams wel een keer tegengekomen. In
de bespreking zet ik vooral de puntjes op de i.‘
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Cadeautjes
Het is inmiddels half twee. Terwijl de kantine vol zit, verschijnt René bij de deur. Met een simpele handbeweging
zet hij heel Delden 1 in beweging. De spelers staan op en
lopen keurig achter elkaar richting de bestuurskamer. In
de kamer neemt een deel plaats op de stoelen, terwijl anderen tegen het aanrecht
aanleunen. Een enkeling
ziet een krat Grolsch als
een geschikte stoel. Bij het raam staat
René, met naast hem een bord waarop
veertien namen staan geschreven. Dan begint de hoofdtrainer met zijn speech. Begonnen wordt met de opstelling, daarna wordt de tegenstander erbij gehaald. Lang is
het verhaal niet, maar René gaat ook nog even iedereen
afzonderlijk langs met verklaringen en aanwijzingen. Ook
de wisselspelers worden niet vergeten. Net op het moment dat de verklaring komt
waarom iemand op de
bank zit klinkt uit de zaal: ‘Ik
weet het.‘ Duidelijke taal. De
scheidsrechter van dienst is
een bekende van René. ‘Hij
komt uit De Lutte en ik ben
hem al wel een paar keer
tegengekomen. Praat je niet
tegen hem, dan heb je hem
niet tegen. Doe je dat wel,
heb je een probleem. Dus
mond houden!‘, is de boodschap richting de zaal. ‘Tot
slot: Het is bijna Sinterklaas,
maar dat betekent niet dat
we vandaag cadeautjes
hoeven te geven.‘
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Observerend op een kratje
Na de bespreking loopt de bestuurskamer leeg alsof de
film is afgelopen. In de gang gaat ieder zijn eigen weg.
De één duikt even de
kantine in, de ander
rookt een sigaretje. De
tegenstander is inmiddels ook gearriveerd.
Dan is het moment
gekomen om om te
kleden. Bij de warming-up houdt
René de boel goed in de gaten.
De trainer kijkt rustig hoe naast hem de spelers in twee
groepen warmlopen. Om tien voor half drie trekt Delden
zich terug in de kleedkamer. ‘Daar zeg ik nog een paar

kleine dingen. Dan leggen we onze handen op elkaar en
peppen we elkaar op. Ik houd wel van die rituelen. Je kan
wel stil zitten wachten tot het zover is en dan naar het veld
lopen, maar daar zit weinig passie in.‘
Dan de wedstrijd. Er zijn weinig kansen in de eerste helft.
In de dug-out zit de afvaardiging van Delden, uitgezonderd René. ‘Ik zit eigenlijk nooit op de bank, misschien als
het eens regent. Vroeger stond de dug-out aan de andere
kant, maar ik vind de huidige plek verre van ideaal.
Constant loopt de grensrechter voor je langs. Ik snap niet
dat hiervoor gekozen is, maar goed. Ik sta of zit er liever
naast.‘ En dat klopt. Een grijs Extran-kratje is omgedraaid
en dient nu als kruk voor René, die met de handen onder
de kin de wedstrijd aanschouwt. Af en toe staat hij op en
schreeuwt hij wat. In de tweede helft valt de openingstreffer in Deldens voordeel. De bank veert op, René juicht.
Maar dat juichen zal niet lang duren, want een minuut
later is het alweer gelijk. Toch is het al snel weer feest in de
Deldense dug-out. De hernieuwde voorsprong wordt lang
vastgehouden, maar de wedstrijd duurt een paar minuten
te lang. In blessuretijd komt Vasse langszij en de verslagenheid bij Delden is groot. René Belt: ‘Dan ga ik naar de
kleedkamer en geef ik de jongens een compliment voor het
werken. Meer kan ik op
dat moment niet doen.
Vervolgens ga ik naar
de bestuurskamer,
waar de trainer van
Vasse en de scheidsrechter ook zijn. Ik praat
even na en ga dan de kantine
in. Tot ongeveer half acht blijf ik bij
de jongens zitten en dan ga ik weer richting huis. Dinsdag
gaan we de wedstrijd maar eens evalueren en dan ligt
donderdag weer de focus op de volgende tegenstander.‘

IN GEREEDSCHAPMAKERIJ
& FIJNMECHANISHE INDUSTRIE

specialist in het vervaardigen van
alle soorten stempels en matrijzen
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Dames trainen een vak op zich?
In gesprek met Paul Holtkamp en Roy Belt
Na jaren van afwezigheid heeft SV Delden sinds 2007 weer een damesteam bij de senioren.

door: Marthijn Zweepe

Wat begon met drie enthousiaste vrouwen is inmiddels uitgegroeid tot een serieus damesteam. Dit elftal draait inmiddels al een aantal seizoenen uitstekend
mee in de bovenste regionen van de competitie. Bij een serieus elftal
horen ook serieuze trainers. In dit artikel daarom een gesprek met de
twee trainers die het vrouwenelftal tot nu toe onder hun hoede hadden. Zij schetsen een beeld van het trainen van de dames.
Paul Holtkamp bracht de dames de eerste vier seizoenen de grondbeginselen van het voetbal bij en heeft
samen met Henk van Geenen en later Astrid Otten een
stevige basis voor de toekomst gelegd. Roy Belt is sinds
dit seizoen de nieuwe trainer. Zijn doel is om samen
met Astrid de sportieve lijn verder door te trekken. Paul
en Roy zijn afzonderlijk van elkaar geïnterviewd om de
antwoorden onafhankelijk van elkaar te houden.
De eerste vraag.

Wordt damesvoetbal ondergewaardeerd?
Roy: ‘Landelijk nog wel. Zo zou voetbal een mannensport
zijn. Maar voetbal moet je zien als een goede teamsport,
bedoeld om samen een prestatie neer te zetten, onafhankelijk van of je een man of een vrouw bent. Je ziet dat het
damesvoetbal steeds meer naar
een hoger niveau gaat, zeker landelijk gezien. Het begon met
een aantal amateurklassen,
nu is er al een eredivisie.
Wel zet hier de ene club door, terwijl andere clubs afhaken
vanwege gebrek aan drive of financiën, zoals Willem II en
AZ in de eredivisie. De toekomst in het algemeen laat zich
moeilijk voorspellen. In Duitsland is het damesvoetbal zeer
populair, maar ik weet niet of dat in die mate overslaat
naar Nederland. Het streven moet zijn dames vanuit de
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jeugd mee te laten doen, zodat ze vanaf daar doorgroeien
naar de seniorenelftallen.
Ook is er sinds kort een zesde
klasse. De KNVB is duidelijk
bezig om het niveauverschil
duidelijker te maken. Immers,
bij gelijkwaardige tegenstand, gecombineerd met een
goede begeleiding, gaat het niveau sterk omhoog.‘
Paul: ‘Bij sommige verenigingen wordt damesvoetbal
inderdaad ondergewaardeerd. Met name in de begeleiding en bij het aanstellen van scheidsrechters en
grensrechters. Dit heb ik vooral gemerkt bij onze tegenstanders. Bij Delden is dit voor 99% in orde. Landelijk
gezien begint het damesvoetbal nu toch aan te slaan.
De KNVB gaat er nu ook geld
in steken. Damesvoetbal is
de snelst groeiende sport
van Nederland. De bond
begint in te zien dat er
meer uit te halen valt. Dan moet je bijvoorbeeld denken
aan het aantal clubs in de eredivisie. Vanuit de amateurs
zal de doorstroming naar een hoger niveau moeten
plaatsvinden. De populariteit begint aansluiting te vinden
bij het herenvoetbal. Er zijn inmiddels al een hoofdklasse
en een eredivisie.‘
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Hoe belangrijk is het voor een club om over een dameselftal te beschikken?
Paul: ‘Best wel belangrijk en dan bedoel ik vooral ook
voor het algemeen functioneren van een vereniging.
Daar horen ook gewoon dames bij. In het verleden, zonder dameselftallen, was het zo dat de spelersvrouwen
de organisatie van activiteiten en dergelijke in handen
moesten nemen. Nu gebeurt dit ook veelal vanuit het
dameselftal. Ook voor de onderlinge contacten is het
goed. Kijk naar het aantal herenleden dat ondertussen
een relatie heeft met een speelster van het damesteam.
Eigenlijk is het ondertussen een must voor een voetbalvereniging om een dameselftal te hebben. Bij Delden is iedereen welkom en daar horen ook dames en meisjes bij.‘
Roy: ‘Het hebben van dames- en meisjesteams is positief, ook voor het aantrekken van herenleden. Zo kan
de club harder groeien. Ons kent ons, de gezelligheid
neemt toe, dames nemen hun vriendje mee naar de
voetbal enzovoorts.
Vooral voor kleinere
verenigingen op
een iets lager niveau
is het belangrijk met
elkaar een bepaalde sfeer te
creëren waar leden naar uitzien.
Harmonie binnen de vereniging is erg belangrijk.‘
Hoe ervaar je het trainen van de dames van SV Delden?
Is dames trainen een vak op zich?
Roy: ‘Het dameselftal van Delden is een hecht team. Mijn
ervaring is dat er geen groepjesvorming is. De sfeer is
prettig en de dames zijn leergierig. Ze willen graag dingen aannemen. Dat heb ik bij andere clubs wel anders
meegemaakt. Ik had dan niet het idee dat ze daar beter
wilden worden. Het was meer een theekransje dan dat
er prestatiegericht werd gewerkt. Bij Delden willen de
speelsters echt iets opsteken, ze komen niet alleen voor
de gezelligheid. Toch kan de boog niet altijd gespannen
staan. Het is dan ook belangrijk dat er een goede sfeer is
binnen het elftal.‘
Paul: ‘Ja, het trainen van dames is toch heel anders dan
het trainen van heren. Ik heb het als heel positief ervaren. Eerst reageerde ik nog wel een beetje afwijzend. Ik
dacht: dames wat moet ik daar mee? Maar het is wel zo
dat als je iemand wilt leren voetballen die dat nog niet zo
goed kan, je dan beter dames kunt trainen. Zij nemen de
oefenstof klakkeloos aan en in de manier van voetballen
zie je snel je manier van trainen terug, zoals het samenspel van achteruit. In het begin was het voetbal zoals bij
de F-jes. Daar waar de bal was, daar waren ook twintig
dames. Na een aantal jaren training zie je toch goed
terug dat je het voetbal er in gebracht hebt. Voor dames
geldt dat ze veel en veel beter luisteren dan heren. Als ik
presentatiegids SV DELDEN 2012

vandaag op de training iets zeg, dan komen ze daar drie
weken later nog op terug. Ze zijn erg leergierig. Bij de
dames komen er na een bespreking nog vragen, terwijl
het bij de heren dan stil is. Het was ook een hele klus om
de dames over te laten stappen van 4-3-3 naar 4-4-2.
Dat konden ze niet bevatten, maar uiteindelijk is het wel
gelukt. Vrouwen houden zich heel erg aan een opdracht
en vinden het lastig om daar vanaf te stappen. Ik heb
jarenlang de jeugd en heren getraind, maar ik heb toch
het meeste plezier ervaren in het trainen van dames. De
mentaliteit was prima en het enthousiasme enorm. Zesentwintig spelers op een training ben ik bij de heren nog
nooit tegen gekomen!‘
Twee vragen gericht aan Paul als oud-trainer van de dames.

Hoe geduldig moest je zijn in de beginjaren van het
damesteam? Had je er vertrouwen in dat het überhaupt
zou gaan lopen?
Paul: ‘Geduldig mag
je gerust met hoofdletters schrijven. Ik
ben als een trainer
van de F-jes begonnen en dat heb ik ze ook verteld.
Het leren schieten, het stoppen
van een bal en de balcontrole waren heel belangrijk.
Persoonlijke training is bijna niet mogelijk, want als je de
groep alleen laat is het gelijk een kippenhok. Heren kun
je nog wel zelfstandig een oefenvorm laten doen, maar
bij dames heb je toch begeleiding nodig. Daarom was ik
ook altijd zo blij met Henk van Geenen als assistent.‘
Hoe heb je de dames achtergelaten?
Wat heb je bereikt in die vier jaar?
Paul: ‘Een goed voetballend team, met de beginselen
van een elftal dat hogerop kan. Er kan nog enorm veel
verbeterd worden, vooral in aanvallend opzicht. Doelpunten maken is een heel moeilijk punt. Het spelletje
snappen ze wel, maar de afwerking is een hele lastige
factor. Dit geldt overigens niet alleen voor Delden, maar
voor alle dameselftallen. Zelfs de vrouwen van Rood
Zwart hebben er moeite mee. Ik heb de dames als een
team achtergelaten en dat staat bij mij ook voorop als
trainer. Zowel op als buiten het veld is het een vriendenteam. Dat uitte zich vooral ook in de weekendjes uit. Die
waren altijd erg gezellig.‘
En enkele vragen aan de huidige trainer.

Zit er veel potentie in de huidige groep?
Wat is het doel voor dit seizoen, dan wel volgend seizoen?
Roy: ‘Ja, ik denk dat er zeker nog meer potentie in zit.
We proberen om een klasse hoger te komen. De dames
kunnen nog veel meer dan ze nu laten zien. Ik probeer
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ze persoonlijk te coachen om ze beter te laten worden,
zodat ze ook binnen het team beter functioneren. Als
iedereen er zo gemotiveerd in blijft staan zoals nu, dan
kunnen ze alleen maar beter worden.‘
Je beschikt met Astrid Otten
over een vrouwelijke assistent.
Is dat een pré bij het trainen
van dames?
Roy: ‘Niet per se een pré, maar
het is wel makkelijk bij bepaalde
communicatie. De benadering
naar vrouwen is anders dan de
benadering naar mannen. Daarom is het handig een vrouwelijke
assistent tussen de dames te
hebben staan die dat signaleert
en oppakt. De samenwerking
met Astrid bevalt uitstekend.
Ze is goed in de individuele
gesprekken die soms moeten
plaatsvinden. Bij mijn vorige club
had ik een mannelijke leider, een
politieagent. Die was heel direct, maar dat was op zich
ook prima. Het is dus niet zo dat het per se een vrouw
moet zijn. Soms is het echter wel makkelijk.‘
Ben je tevreden over het aantal toeschouwers bij de dames?
Roy: ‘Er is een bepaalde groep supporters die er altijd
is, maar het kan natuurlijk altijd beter. Het valt zeker niet
tegen voor een damesteam. Het is gelukkig niet zo dat er
maar een paar toeschouwers staan. Bij thuiswedstrijden
komen logischerwijs
meer mensen kijken,
maar ook bij uitwedstrijden gaat er altijd een heel
aantal mee. Veel van de
vriendjes van de speelsters voetballen zelf ook bij Delden,
dus die kunnen er vaak niet bij zijn.‘
Moet je bij het trainen van dames geduldiger zijn?
Roy: ‘Ja, je moet af en toe wel iets vaker tot tien tellen. Het
is toch een vrouwending dat ze iets sneller afgeleid zijn. Je
moet dingen ook voorzichtiger brengen. Laten we het er
op houden dat het een andere manier van benaderen is.‘
Is de facilitering van de club richting het dameselftal
naar tevredenheid?
Roy: ‘De groep is gegroeid, waardoor er momenteel te
weinig trainingspakken zijn. Ook de ballen zouden iets
beter kunnen. Verder is alles uitstekend geregeld! Delden heeft een prima accomodatie met een mooi kunstgrasveld dat altijd bespeeldbaar is.‘

broek terecht . Daar heb ik twee jaar de Dames 1 getraind
en toen kwam SV Delden op mijn pad. Dat bevalt nog
steeds erg goed. Ik ga zeker niet met tegenzin naar de
training!‘
Paul: ‘Dat kwam door een glaasje
bier van Femke Sueters bij het
Midzomerfeest Esbrook. Die heeft
mij namens een aantal dames
gevraagd of ik hen wilde trainen.
Ze wilden graag een damesteam
starten. De uitdaging was om vanuit het niets een voetballend elftal te
creëren. Later kwam de uitdaging
om het team binnen drie jaar kampioen te maken. Hajo Brandt had
de dames namelijk toegezegd dat
als dit zou lukken, hij de club een
tribune zou schenken. Dit was voor
mij natuurlijk een extra drive! In het
derde jaar is dit op één wedstrijd
na, tegen Saasveldia, helaas niet
doorgegaan.‘
Wil je zelf nog iets toevoegen aan dit artikel?
Paul: ‘Bij Delden zijn ze bezig om meisjesteams te vormen. Mijn mening is dat meisjes tot en met het B-elftal
beter met de jongens mee kunnen trainen. Dit heeft
vooral betrekking op het fysieke gedeelte. Dames die
meegetraind hebben met jongens haal je er zo uit, dat
zie je aan hoe ze hun lichaam gebruiken in persoonlijke
duels. Het is belangrijk te weten hoe je een persoonlijk
duel aan moet gaan. Herenvoetbal gaat toch sneller, dus daarvan kunnen
ze veel leren. Situatieveranderingen en het wisselen van
het ene naar het andere been blijven lastig voor dames.
Verder wil ik de speelsters en Roy en Astrid het allerbeste
toewensen. Dat het nog jarenlang op deze positieve manier door mag gaan en dat er genoeg nieuwe aanwas
en doorstroming blijft plaatsvinden.‘
Roy: ‘Het zou mooi zijn als er een tweede elftal bij komt.
Dan komt iedereen maximaal aan voetballen toe. Op
papier heb ik vierentwintig dames, van wie er een paar
geblesseerd zijn. Als je rond de dertig dames hebt kun
je een tweede elftal starten. De huidige lichting dames
is nog vrij jong, die gaat nog wel even door. Als er dan
ook vanuit de jeugd aanvoer komt dan wordt dit zeker
mogelijk. Bij de eigen jeugd heb je ook het voordeel dat
ze van jongs af aan gevoetbald hebben. Dat zie je aan
het niveau. Bij een eerste en tweede elftal kun je er dan
ook nog voor kiezen om een schifting te maken tussen
een prestatie- en recreatie-elftal.‘

En voor beide heren.

Wat heeft je er toe bewogen om dames te gaan trainen?
Roy: ‘Ik ben er min of meer ingerold, het is niet zo dat dit
gepland was. Ik ben bij Eilermark begonnen. Daar was
ik trainer van de meisjes A. Zij hadden geen trainer en
hebben mij gevraagd dit op me te nemen. Hierna ben ik
op uitzending gegaan en bij terugkomst vroeg een collega
of ik de dames van Bornebroek wilde trainen. Hij wist van
mijn verleden bij Eilermark. Zodoende kwam ik bij Bornerpresentatiegids SV DELDEN 2012

Beide heren worden hartelijk bedankt voor het delen van
hun positieve en enthousiaste ervaringen betreffende het
trainen van SV Delden Dames 1. We kunnen concluderen
dat het trainen van dames inderdaad een vak op zich is,
maar tegelijkertijd een erg plezierige bezigheid! Daarbij
kunnen de mannelijke voetballers nog veel leren van de
dames als het aankomt op leergierigheid, motivatie en
enthousiasme!
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De tussenbalans bij de jeugd

door: Henk Drenth

door: Erwin Zwijnenberg

Volop aandacht
voor ál onze
jeugdspelers
Henk Drenth,
hoofd opleidingen bij SV Delden
De jeugdafdeling van SV Delden heeft de voorbije
jaren een gezonde groei doorgemaakt. Met de toename van het aantal jeugdspelers is vanzelfsprekend ook het aantal trainers bij de jeugd gegroeid.

training en begeleiding krijgen, heeft SV Delden
aan het begin van dit seizoen Henk Drenth aangesteld als hoofd opleidingen en trainingscoördinator.
Dat betekent dat Henk dit seizoen dus niet één enkel
team traint, maar dat hij betrokken is bij de trainingen en
de wedstrijden van álle jeugdteams. Elke maandag- en
woensdagavond staat Henk op het veld – tussen de trainers en de pupillen. En op zaterdag is Henk langs de lijn
te vinden – naast de trainers en de leiders van de verschillende jeugdelftallen.

Elke leider heeft natuurlijk zijn eigen kijk op voetbal. En
elke trainer heeft zijn eigen manier van trainen. Voor de
ontwikkeling van onze jeugdspelers, zowel individueel als
in teamverband, is het belangrijk dat de trainingen voor
de verschillende leeftijdscategorieën goed op elkaar zijn
afgestemd. Bovendien willen we bij al onze jeugdteams
een eenduidige, herkenbare structuur aanbrengen in de
manier van voetballen. We verwachten van onze trainers
en leiders dat ze de jongens en meisjes op dezelfde
manier laten trainen
en op dezelfde manier
hun wedstrijden laten
spelen. Jong geleerd is
immers oud gedaan!

Daarnaast heeft Henk in de eerste helft van het seizoen
enkele presentaties gegeven, waarin hij uitleg gaf over
verschillende trainingsmethodieken en over verschillende
spelsystemen. Hoe krijgen we een eenduidige lijn in onze
jeugdtrainingen? Denk daarbij aan loop-, techniek- en
linietraining. Wat moet je doen als je zelf in balbezit bent –
‘opbouwen van achteruit‘ – en wat doe je bij balbezit van
de tegenstander? Alle oefenstof wordt verzameld in een
map die voor al onze trainers en leiders beschikbaar is.

De rode draad voor de opleiding
en de ontwikkeling van onze jeugdspelers is in 2008 vastgelegd in het jeugdvoetbal beleidsplan. Om ervoor te zorgen dat dit plan in praktijk daadwerkelijk wordt uitgevoerd, is Henk Drenth aangesteld als
hoofd opleidingen en trainingscoördinator. Samen met
de technische commissie bij de jeugd is Henk, voormalig
trainer van ons eerste elftal, nu verantwoordelijk voor de
gehele jeugdopleiding van onze vereniging.
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De trainer van de 4 tegen 4 groep bij de F-jes is er
heel druk mee. Je ziet dat hij ‘er bovenop zit‘ en dat
de kinderen veel leren en veel plezier hebben.
De allerkleinsten trainen op de zaterdagochtend met
veel plezier. Plezier is voor de welpengroep het allerbelangrijkste. Spelen met de bal, met elkaar en proberen een doelpunt te maken. Wat wil je nog meer.

Na een eerste evaluatie
met de trainers van de
pupillen mag de conclusie worden getrokken dat
we op de goede weg zijn.
Alle betrokkenen zijn enthousiast,
de trainers geven aan dat er duidelijkheid is wat betreft de trainingen en de resultaten in alle
leeftijdscategorieën mogen er zijn!

manier worden gevolgd. Bovendien kunnen we hiermee
specifieke aandacht schenken aan die punten waaraan
onze jeugdspelers, leiders en trainers behoefte hebben.
We zijn ervan overtuigd dat deze aanpak op de lange
termijn zijn vruchten zal afwerpen.

Tot slot heeft Henk voor SV Delden een begin gemaakt
met het zogeheten spelersvolgsysteem, zoals eveneens is
omschreven in het jeugdvoetbal beleidsplan. Hiermee kan
de ontwikkeling van alle jeugdspelers op een structurele

Volop aandacht, kortom, voor ál onze jeugdspelers. Met
Henk Drenth als hoofd opleidingen kunnen we de ontwikkeling van al onze jeugdspelers op de voet – blijven –
volgen. Nu én in de toekomst!
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Als we terugblikken op 2011, zien we dat we op de
juiste weg zijn. Kijk bijvoorbeeld naar de E-tjes van
dit seizoen. Niet het sterkste team bij elkaar, maar
een mix verdeeld over drie teams. De resultaten in
de najaarsreeks geven ons gelijk met een promotie
van de E1, een plaats bij de bovensten voor de E3 en
zelfs een kampioenschap van de E2.
Bij de F-jeugd zien we een goed ingespeeld F1. Ook
zij deden in de najaarscompetitie lang mee om het
kampioenschap. In de winterstop is dit team in z’n
geheel overgegaan naar de E4, om in het voorjaar
tegen iets oudere jongens hun kunsten te vertonen. Ook bij de F2 zien we een flinke verbetering in
de trainingen. Helaas werd dit tot nu toe nog niet
beloond ziet in hun wedstrijdjes, maar dat komt na
de winterstop zeker goed.

Om ervoor te zorgen dat alle jeugdspelers de juiste

Op maandag- en woensdagavond is het op sportpark De
Mors een drukte van belang. Dit zijn de avonden waarop
bijna al onze pupillenteams trainen. Elk team heeft zijn eigen trainer – soms zelfs twee – en zijn eigen begeleiders. In
tegenstelling tot de oudste jeugd, die getraind wordt door
een trainer ‘van buiten‘, worden de pupillenteams getraind
door eigen leden of door ouders van de jeugdspelers.

De rode draad voor de opleiding en de ontwikkeling van onze jeugdspelers is in 2008 vastgelegd in
het jeugdvoetbal beleidsplan. In praktijk betekent
dit dat we bij SV Delden niet altijd voor het sterkste
team kunnen kiezen, maar dat we proberen een
paar jaar vooruit te kijken en met het oog daarop de
juiste keuzes te maken.
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Bij de D-elftallen is er aan het begin van dit seizoen
wat langer stilgestaan bij de indeling. Toch zien we
hier ook goede resultaten, ondanks dat een deel
van de jongens en meiden aan het nieuwe team,
het grote veld met andere posities moesten wennen. De D1 speelt een volledige competitie in de 2e
klasse en begint daarin goed mee te draaien. Het
D2-elftal is in de najaarscompetitie keurig geëindigd
op een plaats in de middenmoot. Het team heeft
een grote diversiteit aan spelers, maar de trainingen worden goed bezocht en er komt steeds meer
lijn in het spel. De D3-meiden doen het als 7-tal
goed in hun klasse met een plaats in de top 3. Ook
zij zullen volgend jaar de overstap moeten maken
naar het grote veld. Hiervoor hebben we alleen nog
wel een paar meiden extra nodig!
Tenslotte het C1-elftal, dit team doet het erg goed in
de 2e klasse en is nog steeds ongeslagen!
Als we de balans opmaken, zien we dat bij SV Delden na de winterstop zowel de C1, de D1, de E1 (en
ook de F1 als zij niet in de E waren gaan spelen) in
de 2e klasse voetballen. Een unieke prestatie!
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Wat wil een trainer nog meer?
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door: Jan Holterman

Elektra,
Elektra, Gas,
Gas, Water
Water
Sanitair
Sanitair

Een goede trainer is één ding, een goede accommodatie is een tweede. Waar
de meningen over de kwaliteiten van de trainer nogal eens uiteenlopen, kan
over de trainingsfaciliteiten op Sportpark De Mors nauwelijks discussie bestaan.
SV Delden beschikt, zeker sinds de aanleg van het kunstgras en de verlichting
op het hoofdveld, over een schitterende trainingsaccommodatie. Dichter bij de
kleedkamers kan het trainingsveld niet liggen.
Bovendien kan er ook altijd nog op natuurgras worden geoefend, op het oude
trainingsveld 'aan de overkant van de weg’. Oók ‘s avonds, als het donker is.
Dit veld was immers altijd al voorzien van lichtmasten.
Tot slot kan ook het veldje bij de ingang van het sportpark, waar afgelopen
zomer een fonkelnieuwe pupillen-arena is verrezen, sinds september 2009 van
twee kanten in de schijnwerpers worden gezet! Wat wil een voetballer – en wat
wil een trainer – nog meer?
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De jongste jeugd bij SV Delden

in de week met voetbal bezig. Er wordt vanaf nu nog meer
met de bal geoefend. Het is belangrijk dat de balbehandeling beter wordt. Ook worden er veel trap- en mikoefeningen gedaan; het gaat er bij voetbal tenslotte om dat er
gescoord wordt. Er wordt uitgelegd en voorgedaan, maar
de spelertjes zijn toch vooral zelf met de bal bezig. Ze
leren dingen als dribbelen, drijven, passen en de bal stoppen. Ook wordt de kinderen verteld dat het belangrijk is
om je aan gemaakte afspraken te houden en zullen ze de
spelregels moeten leren. Op zaterdag worden er immers
al heuse wedstrijden gespeeld. Maar ook op de training
blijft plezier en enthousiasme voorop staan.
Bij SV Delden heeft de 4 tegen 4 het pas echt goed voor
elkaar; trainen op het kunstgras en voetballen op het
splinternieuwe prachtige pupillenveld. Wie het nog niet
gezien heeft, kom kijken, het ziet er echt geweldig uit! Er
wordt uit en thuis gespeeld; de wedstrijden beginnen
altijd om 11 uur.

Van de welpen naar de F-jes
Bij de jongste jeugd van SV Delden hebben we verschillende leiders en trainers.
André Spikkert is trainer-coach van de F1 en hij wordt daarbij geassisteerd door
Marco Dijkman. Marco Ezendam traint de F2 en F3 en is leider van de F2.
door: Jos Eijsink

Beide trainers hadden deze voetballertjes als welpen ook al onder hun hoede.
De nieuwe lichting welpen wordt sinds kort begeleid door René Geerdink.
We vroegen André Spikkert en Marco Ezendam naar hun ervaringen als
trainers en hun kijk op het trainen van de jongste jeugd.
Wat verstaan we bij SV Delden onder welpenvoetbal?
De welpen zijn de jongste groep voetballertjes bij SV Delden. Het is bedoeld voor jongens en meisjes van (bijna)
vijf en zes jaar. Ze spelen nog geen wedstrijden, maar
kunnen op de zaterdagochtend bij SV Delden terecht om
leuke en gerichte trainingen te volgen die passen bij hun
leeftijd. Iedere zaterdag om 10 uur is er ‘welpeninloop‘ op
de Mors met uitzondering van de maanden december en
januari en, afhankelijk van de weersomstandigheden, ook
februari. Gedurende deze wintermaanden wordt er in de
Raesfeltzaal getraind. Kinderen
kunnen gedurende het hele
seizoen vrijblijvend komen
kijken, of nog liever, actief
komen ervaren, of voetbal
de sport is die bij hem of haar
past. Na een aantal weken proberen, kan dan al of niet besloten worden lid te worden
van SV Delden.
De welpentraining
De beginnende kneepjes van het voetbalspel worden
stap voor stap en spelenderwijs bijgebracht. De kinderen
leren op deze manier omgaan met de bal, maar ook met
elkaar. Plezier staat daarbij voorop. Op de vraag wat er
nu zo leuk is aan het begeleiden van welpen geven beide

trainers aan dat vooral het plezier en het enthousiasme
dat de kinderen uitstralen heel veel voldoening geeft. Ook
is het heel mooi om te zien dat zij zich snel ontwikkelen.
Bij de kinderen die net beginnen is de motoriek vaak nog
niet goed ontwikkeld. Door het doen van allerlei oefeningen als: ‘tikkertje‘, ‘smokkelaars‘ en ‘schipper mag ik over
varen‘, leren de kinderen beter lopen, rennen en sprinten.
Door veel oefeningen te doen met de bal wordt ook al
snel balgevoel ontwikkeld. Het omverschieten van pionnen is een regelmatig terugkerende oefening; schieten
met de punt kan, maar mikken
met de binnenkant van je voet
blijkt na een tijdje toch een
stuk beter te gaan. Bij de
meeste spelertjes gaat de
coördinatie al snel met sprongen
vooruit. Jonge kinderen spelen
vaak het liefst alleen, ze vinden het moeilijk dingen te
delen. Door tijdens iedere training oefeningen te doen die
alleen maar in groepjes gedaan kunnen worden, leren de
kinderen rekening te houden met elkaar. Samen spelen,
samen delen en samen sporten. Ze gaan beseffen dat
ze bij elkaar horen. De kinderen worden op deze manier
goed voorbereid op de overstap naar de F.
Communicatie met ouders/verzorgers
Zowel Marco als André geven aan dat de betrokkenheid
van de ouders/verzorgers groot is. Vrijwel alle ouders
staan wekelijks aan de lijn. De communicatielijntjes zijn
hierdoor kort; veel kan voor of na de training even besproken worden. Aan het eind van het seizoen volgt dan nog
een ouderavond waar het seizoen geëvalueerd wordt en
waar de plannen met de kinderen voor het volgende seizoen gepresenteerd en besproken worden. De zesjarigen
gaan dan meestal naar de ‘4 tegen 4‘.
De 4 tegen 4
De 4 tegen 4 zou je kunnen zien als een tussenstap van
de welpen naar de echte F-pupillen. Een groot verschil
met de welpen is dat er door de week getraind wordt
en dat er op zaterdag 4 tegen 4 wedstrijdjes gespeeld
worden. De kinderen zijn vanaf dit moment dus twee keer
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In 4 tegen 4 wedstrijdjes kom je alles tegen wat voetbal
zo aantrekkelijk maakt. Het is een echte wedstrijd, je komt
veel aan de bal, er worden veel doelpunten gemaakt.
Juist dit spel is heel geschikt om het voetballen te leren.
Het grote voordeel voor deze jonge kinderen is, dat het
heel overzichtelijk is; er staan immers maar acht spelers
in het veld. Deze spelvorm is voor de kinderen heel leuk
om te doen en voor de toeschouwers heel vermakelijk om

Verkoop van alle merken nieuwe en gebruikte auto’s
VOSSENBRINKWEG 3

074 - 3762555

Langestraat 33c
7491 AA Delden
Tel : 074-376 11 35
Fax: 074-376 52 79
info@juwelierbraakhuis.nl
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te zien. André en Marco zijn het met elkaar eens dat de
4 tegen 4 een prima opstap is naar de ‘grote‘ F. Er wordt
onder andere gespeeld tegen WVV, Bentelo, TVO, Bornerbroek, Buurse en Zenderen Vooruit. De kinderen en hun
coach nodigen u uit om te komen kijken. In het algemeen
blijven de kinderen één seizoen bij de 4 tegen 4. Op zevenjarige leeftijd gaan ze doorgaans naar de F (7 tegen 7).
De F-pupillen
De zeven- en achtjarige kinderen spelen in de F. Naast het
oefenen van de techniek wordt nu ook de tactiek belangrijk. Het speelveld, de helft van een voetbalveld, is nu een
stuk groter en dus is een taakverdeling heel belangrijk. Er
wordt nu gevoetbald met een keeper, een verdediging,
een middenveld en een voorhoede. Gelukkig hebben de
meeste kinderen al heel veel geleerd bij de welpen en de
4 tegen 4, want het wordt nu best ingewikkeld. Er wordt
één keer per week getraind en op zaterdag zijn er de
door de KNVB georganiseerde wedstrijden. En weer geldt:
plezier is en blijft het allerbelangrijkst!
presentatiegids SV DELDEN 2012
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Trainers, het zijn vaak markante figuren. Ze gaan op in hun eigen fanatisme. Ik
houd daar wel van. Steve McClaren was een voorbeeld, die langs de zijlijn bijna
een perfecte balletvoorstelling uitvoerde. Coachen, een pirouette, even schreeuwen en weer twee stappen opzij. Prima choreografie. Jürgen Klopp, trainer van
Borussia Dortmund, kan er ook wat van. Bij het juichen na de bekerwinst scheurde hij zelfs een spier. Ik vind het mooier dan trainers die koel over proberen te
komen. Die na een fantastische omhaal in de kruising met een stoïcijns gezicht op
de bank blijven zitten. Arno Pijpers die na de zoveelste nederlaag van Willem II het
weinig lijkt te interesseren. Rare jongens, die trainers.

Univé’s waardevolle adviezen
pakken altijd laag uit

Ook in het amateurvoetbal kom je ze tegen. Als je ze na de wedstrijd spreekt
interesseert de stand hen niets. ‘Ik kijk niet naar de ranglijst‘, hoor ik vaak. Ook
vinden ze dat hun team altijd goed speelt. Trainers, ik vond het altijd wel leuk om
er één voor de groep te hebben. Al ben je je er bij de F-jes en de E-tjes nog niet zo
bewust van. Daar was het vaak met z’n allen achter een bal aanrennen. Kluitjesvoetbal dus. Je trok je eigen tactische strijdplan. Daardoor zag je vaak een roedel
kinderen op de bal afvliegen als bijen op een pot honing. Buitenspel, daar deed
je nog niet aan. Soms stond er een wijsneus bij de keeper van de tegenpartij te
wachten op de bal. Na zo’n wedstrijdje kwamen traditiegetrouw de strafschoppen. Het ging nergens om, maar leuk was het wel.
Zeker in de jeugd heb ik veel trainers zien langskomen. Wolfram Arnthof was
er daar één van. Duitse mentaliteit. Voor de jongeren onder ons die Wolfram
niet kennen. Hij was een oud-profvoetballer, die tien jaar voor Heracles Almelo
speelde. Wolfram was een winnaar. Bij trainingen galmde het regelmatig over het
veld: ‘Laufen. Jij moet richting de goal laufen!‘

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!

Momenteel hebben bij de senioren van SV Delden alleen het eerste elftal en
het damesteam een trainer. De overige teams trainen met elkaar. Het verschil is
duidelijk te zien, vooral in oppervlakte. Waar de trainers doorgaans een half veld
nodig hebben, doen de overige senioren het soms met maar een kwart. Trainen
zonder trainer, het kan prima. Wel is het dan altijd maar de vraag hoeveel man
je hebt. De vaste kern staat er elke dinsdag of donderdag wel. Wat erbij komt is
bonus. Dat ligt ook volledig aan het weer. Voor elke graad dat het kouder wordt
kun je een speler afschrijven. Bij regen is de hoop op een grote opkomst vervlogen. Met regen én kou ben je kansloos. Vaak zijn het de leiders die het voortouw
nemen om een training te organiseren. Op een modderig veldje met vier pionnen.
Een paar stinkende, felgele hesjes en een netje gevuld met misvormde ballen.
Meer is er eigenlijk niet nodig om te trainen.
Oefeningen bedenken is misschien wel het lastigste van het trainer zijn. Soms
kun je goed zien of de avond ervoor een boekje is doorgenomen. Dan loopt er
iemand met een stapel hoedjes in de arm al denkend over het veld. ‘Tik maar
een balletje rond, ik zet even het veldje uit.‘ Het hebben van een echte trainer of
een leider die het voortouw neemt tijdens de training, het maakt eigenlijk niet uit.
Trainen kan altijd, je hebt er niet veel voor nodig.
Jelmer Beeks

   
							
							
							

Steun onze adverteerders,
zij steunen ons.

Voor geur, kleur en sfeerideeën
Markt 1a
Tel. 074-3763871

Langestraat 48
7491 AH Delden
delden@readshop.nl  

-voor elke gelegenheid een passende wenskaart
-uw boek onze zorg
-meer dan 1000 verschillende tijdschriften
-ruim assortiment kantoorbenodigdheden
-ruim assortiment sigaretten en sigaren
-lotto en staatsloten
-Henzo fotobenodigdheden en lijsten
-grootste Diddl assortiment van Twente
-inbind/lamineer en graveer en kopieerservice
-postagentschap
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Trainen van de jeugd
‘Jongens zelf de antwoorden laten geven‘
Het trainen van de jeugd
is een belangrijke taak. De
jeugd van nu vormt name-

door: Edwin Hietbrink

lijk het vlaggenschip van de
vereniging in de toekomst.
Daarom is het interessant om eens te horen wat
de trainer van het C1 elftal te zeggen heeft. Hiertoe werd een-tweetje aangegaan door trainer
Jasper Bos en interviewer Hans van Laarhoven.
Jasper Bos is bezig aan zijn tweede jaar als trainer bij
SV Delden en heeft het hier erg naar zijn zin. Dit is zijn eerste echte klus. Hiervoor heeft hij bij ‘zijn‘ Achilles Enschede
wel her en der wat ervaring opgedaan met het trainen van
de jeugd. Zelf speelt hij zijn wedstrijden in het 1e elftal op
de zaterdag. Dit heeft helaas tot gevolg dat hij de C1 niet bij
alle wedstrijden kan coachen. Dit wordt echter goed opgevangen door de leiders (en tevens vaders van C1 spelers)
Willem Havermans, Dinand Diele en Dinand Lutke Willink.
Jasper is leraar geschiedenis aan de s.g. Twickel te Delden.
Collega en betrokken SV Delden lid Jos Eijsink heeft hem
benaderd om hier te komen trainen. In zijn elftal zitten
jongens die hij ook in de klas heeft, maar dit geeft absoluut
geen problemen.
Het trainerschap is voor Jasper eigenlijk vanzelfsprekend.
Hij is weg van het voetbalspel, praat graag over tactiek
en vindt het mooi om trainingen te zien en te geven. Van
zichzelf is Jasper geen harde trainer. Hij gebruikt zijn
ervaring als leraar om de groep aan te voelen. Waar
mogelijk laat hij de teugels wat vieren. De ene jongen heeft
een wat hardere aanpak nodig dan de andere. Wel vind hij
het belangrijk om regels te hanteren en strikt na te leven. Zo
leidt te laat komen standaard tot wissel zitten. De jongens
waarderen die structuur, ze weten waar ze aan toe zijn.
Er wordt altijd gericht getraind naar aanleiding van de laatste
wedstrijd. Jasper vindt techniek bij de C-jeugd belangrijker
dan tactiek. Zaken zoals balcontrole en traptechniek vormen
de basis, als dat niet goed zit heeft tactiek niet meer zoveel
toegevoegde waarde. Tactiek is iets wat pas later, richting de
senioren, steeds belangrijker wordt. De huidige groep moet
volgens Jasper nog wat worden bijgespijkerd qua techniek,
maar hier wordt hard aan gewerkt.
Sinds kort mogen de jongens op de dinsdag ook zelf oefeningen verzinnen. De eis: ze moeten er beter van worden en
een partij is uitgesloten. Dit zet de jongens zelf aan het denken en het is mooi om te zien dat dit serieus wordt opgepakt.
Jasper volgt op dit moment de cursus Trainer Coach III en
dit bevalt hem erg goed. Hij was op voorhand bang dat
het theoretisch zou zijn, maar dit is gelukkig niet het geval.
Er zijn negentien bijeenkomsten en elke keer sta je op het
veld. Laatst nog bij Quick ‘20 A1, een hoog niveau dus.
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Op de vraag of Jasper drie dingen kan opnoemen die hij
heeft opgepikt tijdens de cursus, barst hij gelijk los. Het
is beter je op één ding te focussen dan weinig te zeggen
over verschillende zaken. Zo wordt het beter opgepikt.
Ook de trainingsopbouw in drie fasen was leerzaam.
Twee gerichte oefeningen en als afsluiting een partijvorm.
Daarnaast heeft hij geleerd hoe je je als trainer fysiek
moet positioneren op het veld. Iets waar vele niet-trainers
waarschijnlijk niet bij stil staan.
Hoewel Jasper het momenteel nog prima naar zijn zin
heeft bij de jeugd, heeft hij wel de ambitie om door te
groeien naar
uiteindelijk een
trainerschap bij
de senioren. Op
de vraag hoe
Jasper om zou gaan met
‘de zaterdagavond‘ bij
het trainen van een 1e elftal in een zondagcompetitie heeft
hij ook wel een antwoord. Zelf heeft hij bij Vogido ook wel
op zondag gevoetbald. Daar gingen de jongens bijna niet
uit op zaterdag. Vrijdag na de training werd er gestapt en
af en toe op zondag.
Als iemand op zondag nog duidelijk aangedaan van de
stapavond ervoor binnenkomt, moet je die persoon volgens
Jasper uit de selectie zetten. Hiervoor heb je echter wel
structureel een A, B en C elftal nodig waaruit jaarlijks vier of
vijf spelers overkomen. Pas dan kun je echt selecteren.
Hij is er van overtuigd dat Delden ook weer kan denken aan
de 4e klasse als de oudste jeugdelftallen weer op orde zijn.
In de C1 is een duidelijk niveauverschil aanwezig. Er is dan
ook maar één C-elftal dit seizoen. Toch speelt het team dit
jaar in de 2e klasse en doet daar mee om de bovenste
plaatsen. Een knappe prestatie van Jasper en het elftal. C1 zit met zeventien jongens ook ruim in de spelers.
Jasper zet duidelijk in op het teambelang. Niemand is
belangrijker dan het team! Dit pakken de jongens goed
op, ze weten dat ze het samen moeten doen. Iedereen
heeft zijn eigen waarde in het team. Ook de ruime selectie
legt Jasper positief uit. Er zijn altijd wel jongens die niet
helemaal fit zijn of een weekendje weg hebben gepland.
Verder wordt iedereen evenveel gewisseld, dit weer met
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het oog op het teambelang. Het is dus nooit zo dat een
betere speler meer speelminuten krijgt dan een wat mindere. Dit heeft volgens Jasper geen negatieve invloed op
de wedstrijden en het resultaat. Integendeel, de jongens
vechten echt voor elkaar en kunnen wedstrijden op felheid
en instelling winnen. Een goed voorbeeld hiervan is de
derby tegen Rood Zwart C1 dit seizoen. Ondanks dat SV
Delden op papier de mindere was werd deze wedstrijd
gewonnen op vechtlust.
Dit soort speciale wedstrijden beginnen voor Jasper trouwens al op de dinsdag ervoor. Dan begint hij de jongens
al te prikkelen.
Door te vragen of
ze zaterdag willen verliezen, tegen hun klasgenoten nog wel, zet
je ze al op scherp. Vanaf
dat moment zit het dan in hun hoofd. Dit gaat zo door tot
de bespreking voor de wedstrijd. Tegen Rood Zwart zijn
natuurlijk de juiste voorwaarden hiervoor ook aanwezig.
Dat jongens van beide elftallen in zijn klas zitten maakt het
allemaal nog leuker.
Jasper merkt hierbij wel op dat zijn jongens fel en hard
mogen spelen, maar nooit gemeen. Dat is ook iets waar
je als trainer duidelijk in moet zijn!
Bij het bekijken van een willekeurige wedstrijd van C1 valt
op dat Jasper rustig is in zijn dug out. Dit is voor een groot
deel zijn natuur, maar ook zeer zeker bewust. Je moet als
trainer rust en zelfvertrouwen uitstralen op het team. Dom
schreeuwen en springen geeft een slecht signaal richting
team en omgeving. Ook uitvallen tegen de scheidsrechter
is voor Jasper uit den boze. Je hebt natuurlijk een voorbeeldfunctie. De jongens zien alles wat je als trainer doet
en dat pikken ze op, vooral op deze leeftijd. Zelfs als een
trainer of leider van de tegenstander overdreven tekeer
gaat laat Jasper zich niet gek maken.
Als afsluiting wordt Jasper gevraagd of hij zijn visie op
training geven kan samen vatten in één zin. Ook hier heeft
Jasper ogenschijnlijk geen moeite mee:
‘Voorwaarden creëren om de jongens zelf antwoorden te
laten geven.‘
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SV DELDEN Dames 1

SV DELDEN 1

Shirtsponsor: Eetcafé Harlekijn-Smitties & H. de Jong Klussenbedrijf
Staand v.l.n.r.: Roy Belt (trainer), Astrid Otten (leider), Marije Pots, Kelly Bloemen, Nienke Rupert, Femke Sueters, Mirel
Roescher, Sanne Rodermond, Leonie Groothuis, Marlin Otten, Marijn Sprukkelhorst, Charell Haverkate, Hanne Brummelhuis, Lennart ten Brinke (ass.scheidsrechter)
Geknield v.l.n.r.: Monique Rouweler, Sophie Rouweler, Tineke Pluygers, Marieke Jannink, Kim Smienk, Eline Eijsink,
Tessy Harmsen, Karlin van Diggele, Sanne Steentjes
Op de foto ontbreken: Ellen Goosselink, Ilanit Heutink, Naomi Heutink, Marleen Hoonhorst, Carlijn Krooshof, Evelien Meier

Zes redenen om te kiezen
voor TSN Thuiszorg
1. Altijd dezelfde zorgverlener
2. Zorg wanneer het u uitkomt
3. Maximaal tijd voor zorg
4. Zorg dichtbij
5. Zorg van professionals

SV DELDEN 2

Elftalfoto's SV Delden seizoen 2011-2012

Hoofdsponsor: TSN Thuiszorg
Achterste rij v.l.n.r.: Dennis de Vos, Daan Wender, Marthijn Zweepe, Daniël Higginbotham,
Ibrahim Shamboaver, Frank Tuitert, Coen Witteveen, Marcel Morsink
Middelste rij v.l.n.r.: Hans van Laarhoven (verzorger), Martijn Vriezekolk, Colin Neuber, Ivo Otten, Roy Poelman,
Tim Steentjes, Ruben Klumpers, Mark Tuitert, Martin Wardenburg (ass.scheidsrechter)
Voorste rij v.l.n.r.: Timo Braakhuis, Frank van Geenen, Brian Otten, Marco Dijkman (ass.trainer),
René Belt (trainer), Kevin Otten, Michel Teela, Justin Neuber
Op de foto ontbreekt: Raymond Halenbeek (fysiotherapeut)

6. Alle zorg van één organisatie
Wanneer TSN Thuiszorg voor u aan het werk gaat, ontdekt u onze
belangrijkste drijfveer: persoonlijke betrokkenheid. Dat is ruim
10 jaar het allesbepalende uitgangspunt van onze werkwijze en
aanpak. Daarom bieden we de beste thuiszorg met garanties.

TSN Hengelo e.o.
Bornsestraat 48
7556 BG Hengelo

t Tel 074 - 250 54 80
e hengelo@tsn-thuiszorg.nl
w www.tsn-thuiszorg.nl

TSN Thuiszorg is een landelijke organisatie met een sterk lokaal netwerk. TSN Thuiszorg is
HKZ/ISO erkend, een waarborg voor kwaliteit voor zowel de zorgverlener als de cliënt.

TSN2157 P_ADV GG SV Delden 180x130.indd 1
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Shirtsponsor: Morssink Bouwmaterialen
Staand v.l.n.r: Bart Freriksen (leider), Dennis de Vos, Niek Boerboom, Jorret Averdijk, Frank Tuitert, Roy Spoolder,
Michel ter Horst, Tom Goosselink, Paul Strikker
Gehurkt v.l.n.r.: Bjorn Semmekrot, Sander Boerboom, Ramon Holtvoort, Tim Steentjes, Marcel Morsink,
Frank ten Voorde, Teun Freriksen
Op de foto ontbreken: Bas Eekers, Daan Harff, Wim Holterman
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Shirtsponsor: Ottenschot Letselschadespecialisten
Staand v.l.n.r.: Niels Westerhof (leider), Jaap Smit, Martin Schutte, Wouter Kamp,
Ronnie Vossebeld, Richard de Vetter, Ivo Poelman, Roy Semmekrot (leider)
Geknield v.l.n.r.: Michiel Borgeling, Jeroen Snel, Tom Sueters, Marcel Vossebeld,
Ralf Hoentjen, Renzo Wassing, Jules Wijsbeek, Rob Wijsbeek
Op de foto ontbreken: Ramon van het Bolscher, Gerbrand Kooiker, Christiaan Ottenschot, Tijs Spekreijse
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SV DELDEN 5

Staand v.l.n.r.: Dick Menger, Hajo Brandt, Sander Pelle, Dirk-Jan Vrielink, René Streutker,
Remco Kemper, Bert Luttikhedde, Wim Mensink (leider)
Gehurkt v.l.n.r.: Herbert Harmsel, Gerrit Naafs, Marco Ezendam, Wim ter Keurs,
Dinand Lutke Willink, Rian ter Braak, Wim Wold
Op de foto ontbreken: Hendrik van der Streek, Aloys te Morsche, Han Vaanholt en Patrick Brinkcate
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SV DELDEN 3
Elftalfoto's SV Delden seizoen 2011-2012
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Shirtsponsor: Waagplein 1

Shirtsponsor: Drukkerij Unaniem / Hofweekblad
Staand v.l.n.r.: Roy Otten, Nick Rupperink, Ruud van Geenen, Ben Steentjes, Wouter Nijland, Jelmer Beeks, Frank Nijhuis
Geknield v.l.n.r.: Daan Harff, Tom Steentjes, Paul van Egmond, Patrick Aanstoot, Micha de Mönnink, Daan Brandt
Op de foto ontbreken: Berry Koens, Bart Otten, Bart Steentjes

Shirtsponsor: Eetcafé Harlekijn-Smitties
Staand v.l.n.r.: Jan Holterman, Johan Holterman, Marc Brinkcate, Remco Bakhuis, Robin Vunderink,
Rick Noltus, Jaap Schikker (leider) en Joost Offerein
Geknield v.l.n.r.: Rob Zomerdijk, Rian Pots, Raymond Linde, Jarno Wesselink, Martijn Zengerink (leider), Nick Collins
Op de foto ontbreken: Erwin Extercatte, Niek van Geenen, Martijn Koele, Robert Oplaat,
Urban Pots, Maarten Vunderink, Mattijs te Veldhuis
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Shirtsponsor: TGO Technische Installaties
Staand v.l.n.r.: Wim Wold (trainer), Chris Bartelink, Mart ten Tusscher, Boris Oonk, Scott Wold,
Robin Schutte, Jherzi Harmsel, Mika Tijink, Jasper Horn, Han Vaanholt (leider)
Gehurkt v.l.n.r.: Pien Laarhuis, Stan van Laarhoven, Jan-Willem Visser, Nicky Bergmans,
Laurent Vaanholt, Doeke Brandt, Bjarne ter Keurs
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Elftalfoto's SV Delden seizoen 2011-2012
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Shirtsponsor: Preston Palace
Staand v.l.n.r.: Willem Havermans (leider), Dinand Diele (leider), Ronny Aanstoot, Ferri Morsink, Tim Lammertink,
Joost Hendrikse, Auke Weenink, Sven Wold, Dinand Lutke Willink (leider), Jasper Bos (trainer)
Geknield v.l.n.r.: Hasan Nuhanovic, Arilson Sotto da Silva, Ruben Diele, Sven Lutke Willink, Twan Eijsink, Floris Havermans,
Tim te Morsche, Hidde Flokstra, Bastiaan Spoolder, Wessel Horck

Shirtsponsor: Modelmakerij Delden
Staand v.l.n.r.: Hugo Stubbe, Teun Zwiers, Erwin Zwijnenberg (leider), Duncan Vos, Bart Rauwers,
Lars Rouhof, Brian Diesveld, Herman Zwiers (leider/trainer), Mathijs ter Keurs
Geknield v.l.n.r.: Sanne Croes, Lieke Diepenmaat, Robin Morsink, Bent Eijsink, Wesley Riemersma, Wout Zwijnenberg
Op de foto ontbreekt: Yoeri Bolten

Shirtsponsor: Schildersbedrijf Ter Horst
Staand v.l.n.r.: Janny Lutke Willink (leider), Kristel Wassink, Anne Horstman, Marlon Schumacher,
Moniek Morsink (leider), Eline Eijsink (trainer)
Geknield v.l.n.r.: Yvet Lutke Willink, Iris Morsink, Nadi Morsink, Nikita Kuiper, Jobke Eijsink
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Staand v.l.n.r.: Patrick Olthof (trainer), Stern Canter Visscher, Caby Vos, Julian Schepers,
Ryan Bergmans, Gerard Dijk (leider)
Geknield v.l.n.r.: Ramon Olthof , Bram Horstman, Kyra Vos, Evan Taverne

SV DELDEN E3

SV DELDEN E1
Elftalfoto's SV Delden seizoen 2011-2012

SV DELDEN E2
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Shirtsponsor: Rouwenhorst Notarissen

Shirtsponsor:

Machine- en Konstruktiebedrijf
Wolter de Boer B.V.
Staand v.l.n.r.: Ronny Schutte (leider),
Renaldo Diesveld, Wouter Rauwers, Rik
Vrielink, Boris van Geenen,
Richard Brunnekreef (trainer)
Geknield v.l.n.r.: Kay ter Doest,
Jasper Brunnekreef, Joris Schutte,
Sari Havermans
Op de foto ontbreekt: Fadi Haddad

Shirtsponsor:

Country Wishes
Staand v.l.n.r.:
Jesse Eenkhoorn,
Edward Eenkhoorn (leider),
Max van Laarhoven, Tom Oonk,
Fred Oonk (leider), Joël Julius
Geknield v.l.n.r.: Herman Pieter
Klokman, Jasper Visser,
Levi Horst, Damien Zweepe
Op de foto ontbreekt:
Pascal Brunnekreef (trainer)
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Shirtsponsor: Hart van Delden
Staand v.l.n.r.: Tijmen Brunnekreef, Max Dijkman, Jordy Spikkert, Ruth Vrielink, Tim Naafs, André Spikkert (trainer)
Gehurkt v.l.n.r.: Jort Laarhuis, Bryan Spijkerman, Teun Morsink, Duuk Baars
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SV DELDEN F3

Staand v.l.n.r.: Ed Stokkentreeff (trainer), Eltayeb Shambo, Vincent Markink,
Jesse Horn, Joe Rayson en Andy Rayson (leider)
Geknield v.l.n.r.: Nick Stokkentreeff, Ryan Rezanejad, Maik Lammertink, Tyro Kiel en Brad Heuten

SV DELDEN Welpen

SV DELDEN F1
Elftalfoto's SV Delden seizoen 2011-2012

SV DELDEN F2
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Shirtsponsor: A.R. 2009
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Shirtsponsor:

Hart van Delden
Staand v.l.n.r.: Marco Ezendam
(trainer), Jesper ter Keurs,
Lars Borgman, Jens Terlouw
Geknield v.l.n.r.: Colin Diesveld,
Bas Ezendam, Lucas Tielkes

Shirtsponsor:

Lamers Speelgoed
en Huishoudartikelen
Staand v.l.n.r.: Esten Kuizenga,
Christoffel van Egmond (leider/
trainer),Dio Brandt, Naomi Neuber,
René Geerdink (leider/trainer),
Pepijn van Egmond.
Geknield v.l.n.r.: Koen Geerdink,
Lars Hermersma, Jelmer Boensma.
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HOOFDSPONSOR
TSN Thuiszorg

Thuiszorg

ALMELO

SCOREBORD SPONSORS
BERGHORST

DRANKENHANDEL

HENGELO

GROLSCH

BIEREN

ENSCHEDE

OTTENSCHOT

STAALBOUW TWENTE

DELDEN

VITRINEKAST SPONSORS
MARK EXTERKATTE

HOTEL - RESTAURANT

DELDEN

UNIEK HENGELO B.V.

MAGAZIJNINRICHTING

HENGELO

HET HART VAN DELDEN
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DELDEN

BORDSPONSORS

BORDSPONSORS
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HONG - KONG

RESTAURANT

DELDEN

HOOGSPEL

CAFÉ - RESTAURANT

DELDEN

IT 4 ELEMENTS

SOFTWARE - BEDRIJF

DELDEN

JANSEN DE JONG

BOUW - BEDRIJF

HENGELO

K&N

DRIVE - IN SHOW

DELDEN

KEIZER

SCHILDERS - BEDRIJF

HENGEVELDE

KOLENBRANDER

GRONDVERZET - BEDRIJF

ZENDEREN

KROOSHOOP

BLOEMEN - CENTRUM

DELDEN

LA LUNA

BUITENSCHOOLSE OPVANG

DELDEN

LAMERS

HUISHOUD - ARTIKELEN

DELDEN

LAMMERSEN

BOUW - BEDRIJF

DELDEN

LEFERINK

SCHOENEN

DELDEN

LENFERINK

CAFETARIA

DELDEN

LENTELINK

SCHILDERS - VERFSPECIALIST

HENGEVELDE

ALU BOUW

KOZIJNEN

HENGELO

MEEN

BROOD - BANKET

DELDEN

AUTO - RENT

AUTOVERHUUR - BEDRIJF

HENGELO

MEIER HORECA

HORECA SERVICE

HENGELO

BAAKE

ELECTRA

DELDEN

MERCOM

CONTAINERS - TRANSPORT

GOOR

BAARS

TOPKEUKENS

HENGELO

MOLENKAMP

KUNSTSTOF - KOZIJNEN

BORNERBROEK

BARG VAN DE

CARROSSERIE - BEDRIJF

DELDEN

MORSINK

MODELMAKERIJ

DELDEN

BELTMAN

MECHANISERING

HENGELO

MORSSINK

BOUW - MATERIALEN

DELDEN

BERENDS - NAAFS

MAKELAARDIJ

GOOR

MUTA SPORT

TEAMSPORT - SPECIALIST

ALMELO

BLEKKENHORST

INTERIEUR - VERZORGERS

DELDEN

NECO

KRAAN - VERHUUR

NEEDE

BOER DE WOLTER

MACHINE - KONSTRUKTIEBEDRIJF

ENSCHEDE

NEW YORK

EMPIRE NEW YORK

HENGELO

BOLTEN VENNEMAN

STRAATWERKEN

DELDEN

NOBBENHUIS

TEXTIEL - HANDEL

DELDEN

BOOM & TUIN

HOVENIERS & BOOMVERZORGING

HENGELO / GOOR

OLDENHAVE

INSTALLATIE - TECHNIEK

BORCULO

BOSCH

RECYCLING

DELDEN

ORANJEWOUD

SPORT - WONEN - WERKEN

DEVENTER

BRAAKHUIS

JUWELIER & GOUDSMEDEN

DELDEN

OTTEN VAN

KLUSSENBEDRIJF

DELDEN

BREUKERS

GRONDVERZET - BEDRIJF

HAAKSBERGEN

OTTENSCHOT

LETSELSCHADE

HENGEVELDE

BREUKERS

SCHILDERSBEDRIJF

DELDEN

OUDE NIJHUIS

BILJART - HANDEL

DELDEN

BREUMAF

MACHINEFABRIEK

HENGELO

OUDE WESSELINK

RIETDEKKERS - BEDRIJF

AMBT - DELDEN

BRUINS

DANCING - PARTYCENTRUM

SAASVELD

PEPER JOHN

INSTALLATIE - BEDRIJF

DELDEN

C&S

GELUIDSTECHNIEK

DELDEN

PROFIX

AUTOSCHADE

GOOR

CAMPING MOOI DELDEN

FAM. BEUMER

DELDEN

RABOBANK CENTRAAL TWENTE

BANK - ZAKEN

DELDEN

CATTIER

HOVENIERS - BEDRIJF

DELDEN

ROKRAMIX

BETON - CENTRALE

ENSCHEDE

D.A.M.

DELDENSE AUTO MATERIALEN

DELDEN

RUESINK

PEUGEOT DEALER

GOOR

DAKTECHNIEK TWENTE

LOODGIETERS

DELDEN

RUPERT

ACCOUNTANTS & FISCALISTEN

DELDEN

DE BOEMEL / LOKATE

SPORT CAFÉ

DELDEN

SCHOLTEN

CONSTRUCTIE - BEDRIJF

DELDEN

DE HAGMOLL

CAFÉ - RESTAURANT

BENTELO

SIEMAR

ZONWERING

DELDEN

DE JONG

DAKBEDEKKINGEN / KLUSSEN

DELDEN

SMITTIES DE HARLEKIJN

EETCAFÉ

DELDEN

DE JONG THOM

VOLVO - HYUNDAI GARAGE

DELDEN

SPECKMANN

KAPSALON

DELDEN

DE RUSTENDE JAGER

RESTAURANT

BENTELO

STAALBOUW TWENTE

STAALPRODUCTEN

DELDEN

DE SPAR

SPAR - PRODUCTEN

BORNERBROEK

TEN DAM

INSTALLATIE - GEREEEDSCHAPPEN

DELDEN

DE STROOKAPPE

AANHANGER - VERKOOP/HUUR

DELDEN

TEN ELZEN

GASTERIJ 't OALDERSHOES

DELDEN

DE VOSSENBRINK

GARAGE - BEDRIJF

DELDEN

TEN VREGELAAR

AANNEMER - BOUWBEDRIJF

DELDEN

DONKER

CULTUURTECHNIEK

HENGELO

TER AVEST

BROOD - BANKET

DELDEN

DUSSELDORP

GRONDVERZET - BEDRIJF

BORNE

TER BRAAK

OPTIEK

HENGELO

ESHUIS RAAB KÄRCHER

BOUW - MATERIALEN

HENGELO

TER DOEST

TOURINGCARS

HENGEVELDE

FEIJTEN

AUTOBEDRIJF - VOLVO

DELDEN

TER HORST

SCHILDERS - BEDRIJF

DELDEN

FEMI'S

RESTAURANT

DELDEN

TEUNIS

AUTOMOTIVE

RIJSSEN

GEERLINGS

AUTOSCHADE

DELDEN

TSN THUISZORG

THUISZORG SERVICE NEDERLAND

ALMELO

GERRITSJANS

INSTALLATIE - BEDRIJF

DELDEN

UNIVÉ OOST

VERZEKERINGEN

DELDEN

GOLDEN - CITY

CHINEES - RESTAURANT

DELDEN

VAN LOON

MANNEN - MODE

DELDEN

GRAVUTECH

SPORTVELDEN - RECLAME

HENGEVELDE

VANEKER

SPORT - ARTIKELEN

HENGELO

HEBO

KOZIJNEN

HENGEVELDE

VEHOF

INSTALLATIE - BEDRIJF

DELDEN

HEEMINK

RECLAME 0NTWERPERS

DELDEN

VINCENT

ZON - WERING

HENGELO

HENGSTMAN & PARTNERS

ASSURANTIE PROFESSIONALS

DELDEN

VOS

BOUW - AANNEMINGSMIJ

DELDEN

HENSEN

HANDELS - ONDERNEMING

BORNE

WAPEN VAN BECKUM

RESTAURANT

BECKUM

HET WITTE PAARD

HOTEL - RESTAURANT

DELDEN

WAPEN VAN DELDEN

HOTEL

DELDEN

HOBBELINK

KANTOOR - MEUBELEN

HENGELO

WESTERHOF

KAAS - HANDEL

DELDEN

HOEK

VERKEERS - SCHOOL

BORNE

WOLD

INSTALLATIE - BEDRIJF

DELDEN

HOF WEEK BLAD

DRUKKERIJ / WEEKBLAD

DELDEN

WONING VAN DER

FIETSEN - HANDEL

DELDEN

HOFSTEDE & KAMP

MAKELAARDIJ

DELDEN

ZIEL

SCHILDERS - BEDRIJF

DIEPENHEIM

HOLTERMAN

KEUKENS

DELDEN

ZUITHOF

AUTOBEDRIJF

BORNERBROEK
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SCORE
DE PRO
CLUBK
ACTIE!
0
1
euro
Spek
je

Scoren met de Profix

ClubkaS
aCtie!
Refrein:
Vooruit nu die blauw-gelen
Jongens zet hem op
Dan klinkt het op de velden
De kampioen wordt SV Delden!

clubka
s

Couplet 1:
Er staat op de Mors toch zo'n prachtig gebouw
Het clubgebouw van SV Delden
Daar komen en gaan de supporters trouw
En de spelers staan op de velden
Daar zie je de kleuren het geel en het blauw

Voor meer informatie en de voorwaarden:

www.profixautoschade.nl
Klavermaten 24, 7472 DD, Goor. Tel. 0547 - 262799

Waardecheque

De spelers verdedigen die erg trouw
Refrein
Couplet 2:
Bestuur trainers spelers supporters te saam
Zij vormen de club SV Delden
Verdedigen samen sportief hun naam
De kleuren en naam van ons Delden
En worden we niet ieder jaar kampioen

Terrasschermen
Uitvalschermen
Markiezen
Rolluiken
Screens
Raamdecoratie
Shutters

We zijn lekker bezig en hebben wat te doen

Terrasoverkappingen
Serres
Terraskamers
Buitenmeubilair
Buitenkeukens

Refrein

Ter waarde van:

€ 50,-

Deze waardecheque is te besteden bij:
P I J F F

R S

BUITENLEVEN

Deze waardecheque kan worden besteed bij een aankoop vanaf € 150,Maximaal één waardecheque per klant
Deze waardecheque is geldig t/m 31 december 2012
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Waardecheque Waardecheque Waardecheque

Autoschade heeft ook zijn aardige kanten…
Laat je schade aan auto, bus, vrachtauto, boot
of caravan bij Profix Autoschade repareren
en spek zo je clubkas. Voor iedere schade
die wij repareren, doneren wij 10 euro aan je
vereniging.

n om te kiezen
huiszorg

Deze presentatiegids is mede mogelijk gemaakt door:

tdekt u onze
at is ruim
kwijze en
aranties.

g.nl

szorg is
iënt.

11-02-11 09:20
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