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Voorwoord

Dit jaar verschijnt alweer de achtste editie van de presentatiegids van SV Delden. Sinds de eerste uitgave van onze gids, in 2009, is er binnen onze vereniging en in de wereld om ons heen veel veranderd. Eén ding verandert echter
nooit bij een amateurvereniging als SV Delden: wij hebben vrijwilligers nodig
om onze club levend te houden.
Vrijwilligers zijn de motor van de vereniging. Het zijn onze vrijwilligers die ervoor zorgen dat op De
Mors de bal daadwerkelijk kan rollen en dat het op ons sportpark altijd goed toeven is. Maar het
zijn ook onze vrijwilligers die, naast de trainingen en de wedstrijden, allerlei andere activiteiten voor
onze leden organiseren.
Een groot deel van het vrijwilligerswerk binnen onze vereniging vindt achter de schermen plaats:
'onzichtbaar' vrijwilligerswerk dat pas opvalt op het moment dat het niet, of niet goed wordt uitgevoerd. Deze taken worden bij SV Delden georganiseerd en uitgevoerd door een groot aantal
verschillende commissies. Elke commissie onderhoudt nauw contact met het bestuur: enerzijds
voeren de commissies hun taken uit in opdracht van het bestuur, anderzijds ondersteunen de
commissies, elk op hun eigen gebied, het bestuur bij de besluitvorming en bij het uitstippelen van
de toekomstplannen.
In deze presentatiegids zetten wij voor u uiteen welke commissies we bij SV Delden kennen en wat
deze commissies voor onze club betekenen. Denk bijvoorbeeld aan onze dames schoonmaakploeg, die wekelijks het gehele clubgebouw weer fris en fruitig maakt. Of aan de jeugdcommissie
die continu bezig is met onze toekomst. En wat dacht u van onze barcommissie, die ervoor zorgt
dat voetballers en supporters op trainingsavonden en wedstrijddagen in ons clubhuis terecht kunnen voor een lekkere versnapering.
Als bestuur van SV Delden bedanken wij alle vrijwilligers voor hun inzet voor onze vereniging. Dat
doen we jaarlijks, maar nu willen we middels deze presentatiegids alle leden van de verschillende
commissies eens extra in het zonnetje zetten. We hopen op deze manier het 'onzichtbare' vrijwilligerswerk zichtbaar te maken en te laten zien hoe al die vrijwilligers achter de schermen samen
meehelpen om het motto van SV Delden hoog te houden: “We moeten het mét elkaar doen!”
We wensen u veel leesplezier!
Hans van Laarhoven
Voorzitter Sportvereniging ‘Delden’
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Secretaris Sportvereniging ‘Delden’

5

Wekelijks onderhoud op De Mors
De maandagmorgenploeg onderhoudt het sportpark én de contacten
Een opgeruimd sportpark, een schone kantine en frisse kleedkamers. De meeste voetballers van SV
Delden zullen dit normaal vinden en ook de bezoekers van ons sportpark mogen dit verwachten.

door Hans Klumpers

Maar is dit eigenlijk wel zo vanzelfsprekend? Onze voetballers laten de kleedkamers en het clubhuis
na gebruik natuurlijk netjes achter en de barmedewerkers zorgen ervoor dat aan het eind van de
dag de keuken en de kantine keurig opgeruimd zijn. Maar écht schoonmaken op en om De Mors is

Hoe lang bestaat jullie ploeg al?
’We weten het niet precies, maar in de jaren 80 van de
vorige eeuw is er gestart met de schoonmaakactiviteiten.
Oud-voorzitter Gerrit Seppenwoolde heeft toen het initiatief
genomen tot het samenstellen van de schoonmaakploeg.’
Hoe word je lid van de ploeg en wat is de motivatie om
lid te blijven?
’Een van ons vraagt meestal iemand die met pensioen
gaat of van wie we weten dat hij veel vrije tijd heeft. Zo
krijgen we nieuwe mensen. Je hoeft geen lid te zijn van SV
Delden, maar de meesten zijn toch wel betrokken bij de
club, bijvoorbeeld als vader of opa van een spelend lid. Dat
we erbij blijven komt door de gezellige sfeer.‘

toch het werk van de heren van de maandagmorgenploeg en de dames van de schoonmaakploeg.
Hans Klumpers ging voor deze uitgave van de presentatiegids bij beide groepen op de koffie.
De maandagmorgenploeg bestaat uit een stel enthousiaste vitale mannen met een gemiddelde leeftijd van ongeveer 70 jaar. Deze ploeg zorgt ervoor dat ons clubgebouw,
de kleedkamers en de velden er na ieder voetbalweekend
weer spic en span uitzien. Hans treft de vrijwilligers in de
kantine, waar de sfeer overduidelijk al opperbest is. De

Op de foto ontbreken:
Wim Blekkenhorst
Jan Brinkcate
Gerrit Holterman
Gerrit Pelle

Wat zijn de voornaamste taken van de
maandagmorgenploeg?
’Alles wat ook maar een beetje vies is wordt door ons aangepakt. We verwisselen de vuilniszakken, dweilen en stofzuigen
de vloeren, reinigen de douches en ruimen de rommel op die
zo links en rechts blijft liggen. De aanleg van het kunstgrasveld
heeft ervoor gezorgd dat er bijna geen modder meer in de
kleedkamers ligt en dat is een hele verbetering.’
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’Wel vinden we het smerig dat er regelmatig tape in de kleedkamers blijft liggen. Die tape gebruiken de spelers bijvoorbeeld
om hun sokken vast te maken. Verder zijn we tevreden met
de medewerking van de voetballers, want over het algemeen
laten ze de kleedkamers netjes achter na afloop van een wedstrijd.  Wat de meeste leden misschien niet weten, is dat we ook
de lijnen kalken op de velden waar dat nodig is.’
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Hebben jullie eer van het werk dat jullie doen?
’Als wij klaar zijn dan vinden we het mooi om nog even
om te kijken naar de keurig opgeruimde kantine en velden. We vinden het belangrijk dat gasten op een schoon
en net complex komen. Dat is toch wel onze eer. Ook het
onderhouden van de reclameborden is een belangrijke
klus. Sponsoren vinden het natuurlijk belangrijk dat hun
bord er netjes uitziet. We hebben veel ondersteuning van
de schoonmaakploeg die door de dames wordt gevormd.
Zij zetten soms de puntjes op i.’
Zijn jullie tevreden met de huidige accommodatie?
’We zijn erg tevreden. Niet alleen het kunstgrasveld, maar
ook de mooi gerenoveerde kleedkamers en het clubhuis bevallen ons prima. Wel vinden we dat we wat meer betrokken
mogen worden bij de aanschaf van bepaalde zaken, zoals
bijvoorbeeld de vloerbedekking in de bestuurskamer. Deze is
niet prettig om te stofzuigen.’

laatste nieuwtjes uit Delden worden afgewisseld met enkele schuine moppen en regelmatig galmen er lachsalvo’s
door het gebouw. Tijd voor Hans om de heren ook enkele
serieuze vragen voor te leggen aangaande het wel en
wee van ‘hun’ maandagmorgenploeg.   

Maandagmorgenploeg
v.l.n.r.:
Wim Westerhof
Faris Al-Haskani
Dick Menger
Jan Kroeze
Albert ter Meulen
Johan Boensma
Ronnie Hendrikse
Gerrit Seppenwoolde

Wordt er veel kleding vergeten of achtergelaten?
’We vinden het verbazingwekkend dat mensen de mooiste
kleding en schoenen niet mee naar huis nemen. Je treft
de duurste merken en nieuwste exemplaren aan. Voor
ons als ouderen was dat vroeger ondenkbaar. Je ouders
stuurden je terug om je vergeten kleding op te halen. Gerrit Seppenwoolde brengt nu geregeld vuilniszakken met
achtergelaten kleding naar het Leger des Heils. Dan komt
het nog goed terecht.’	 

’Samen de rommel opruimen is uiteraard belangrijk,
maar ook een gezellig kopje koffie is kenmerkend voor de
maandagochtend. Een fietstochtje en een afsluitend etentje horen daar ook bij.’

Blijft de maandagmorgenploeg nog lang bestaan?
’Een maandagmorgenploeg is nu hard nodig en dat zal in de
toekomst niet anders zijn. Er zullen zich op termijn wel weer
nieuwe mensen melden om het werk over te nemen. En dit
geldt voor heel veel commissies binnen onze vereniging. Dat
het allemaal vanzelf gaat geloven we echter niet, je moet
mensen actief benaderen.’

Hebben jullie weleens iets bijzonders meegemaakt?
’We hebben de kelder bij de bar eens vol met water aangetroffen. Het was een hele opgave om de kelder weer
leeg te pompen en om de boel weer schoon en droog te
krijgen. Toch is dit karwei met verve geklaard.’

Doe mee!
Zonder vrijwilligers kan een vereniging als SV Delden niet bestaan. Kader, bar,
schoonmaak, klussen in en om het clubgebouw, scheidsrechters, sponsoring,
jeugdactiviteiten, seniorenactiviteiten, en wat ik verder nog vergeet... overal zijn
vrijwilligers voor nodig. Gelukkig zetten een heleboel leden zich al vrijwillig in voor
de vereniging, maar het zou mooi zijn als nog meer spelers en ouders van jeugdleden zich een paar uurtjes per jaar belangeloos inzetten voor de club. Zo kunnen
we de contributie laag houden en de betrokkenheid bij SV Delden groot. Heb je
vragen of opmerkingen of heb je interesse om, ook buiten het veld, 'mee te doen'
bij SV Delden? Laat het me weten!
Carmen Brinkcate
bestuurslid activiteiten en vrijwilligers
activiteiten@svdelden.nl
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Enthousiaste voetbalmoeders vormen de schoonmaakploeg van SV Delden
door Hans Klumpers

SV Delden
scorebord sponsors

Vrouwelijk schoon
Na het interview met de maandagmorgenploeg schuift Hans Klumpers ook bij de schoonmaakploeg aan voor een kop koffie. Deze ploeg wordt gevormd door zestien enthousiaste dames die
het leuk vinden om samen ons clubhuis lekker fris en schoon te houden. Zij opereren in tweetallen;
elke week is een ander koppel aan de beurt.
Bij binnenkomst van het clubgebouw ziet en ruikt Hans
gelijk dat er lekker wordt geboend. En hoewel de dames
graag koffiedrinken, kost het de nodige moeite om ze aan
tafel te krijgen voor een praatje. Eerst moet het werk namelijk worden afgemaakt. Als alle klussen zijn voltooid,
schuiven Herma Horstman en Monika Brouwer, die deze
keer het schoonmaakkoppel vormen, en Jacqueline Eijsink,
die met Ellen Morsink als aanspreekpunt van de ploeg fungeert, alsnog aan voor het gesprek.
Wat is jullie taak in het clubhuis?
’We kijken alles na en wat nog vies is maken we schoon. We
vinden het vooral belangrijk om de keuken en de toiletten
op te frissen. De maandagmorgenploeg, waarmee de communicatie goed verloopt, schrijft daarnaast op het bord of op
een papiertje waar we aandacht aan moeten besteden. De
vieze handdoeken, theedoeken en vaatdoeken worden door
Ellen gewassen.’
Hoe komen jullie aan nieuwe leden voor jullie groep?
’Tot nu toe melden dames zich spontaan aan. Het komt ook
wel voor dat iemand wil schoonmaken en dan niet voor vervoer van de kinderen naar uitwedstrijden hoeft te zorgen.
Toetreding tot de schoonmaakploeg is tevens een ideale
manier om andere moeders te leren kennen als je net in Delden of omgeving bent komen wonen. De leeftijd van onze
dames varieert van 30 tot 50 jaar. We vinden het gezellig om
samen schoon te maken en daarbij is ook het kleine en gemoedelijke karakter van onze vereniging een pluspunt. Bijna
iedereen kent elkaar.’
Vinden jullie het echt leuk om de troep op te ruimen?
’Het opruimen zelf is natuurlijk niet altijd even leuk, maar het
geeft wel veel voldoening als alles weer mooi schoon is als
we klaar zijn. Recentelijk gaf een bezoekende club aan ons
clubhuis erg schoon en netjes te vinden en dat was echt een
compliment voor ons werk. En daar doen we het per slot van
rekening voor.’

Schoonmaakploeg
Esther Bakker		
Gea van den Barg
Claudia Breukers		
Monika Brouwer		
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Sandra Brunnekreef
Jacqueline Eijsink
Nicole Heuten
Herma Horstman

Hebben jullie nog wensen ten aanzien van het schoonmaakmateriaal?
’Nu de kantine is gerenoveerd, is het schoonmaken al een
stuk gemakkelijker geworden en al met al zijn we best tevreden. Wel is het zo dat een professionele mopwagen het ons
eenvoudiger zou maken ons werk nog beter te doen.’
Hoe ziet de toekomst van jullie schoonmaakploeg eruit?
’Gelet op de belangstelling om mee te doen, maken we ons
geen zorgen om het verdwijnen van de schoonmaakploeg.
Dat is maar goed ook, want het schoonmaken blijft ook in de
toekomst erg belangrijk om alles netjes en ook heel te houden. Dames die nu al belangstelling hebben om onze ploeg te
versterken, kunnen contact opnemen met Ellen of Jacqueline.’
Hebben jullie nog tips of suggesties?
’Het zou leuk zijn als er eenmaal per seizoen een soort van
kennismakingsavond wordt georganiseerd voor alle dames
van onze ploeg. Natuurlijk zijn we ook graag aanwezig op de
jaarlijkse vrijwilligersavond van SV Delden.’

Heidy van Laarhoven		
Karin Laarhuis			
Marike Langenberg		
Ellen Morsink			

Loes Reints
Astrid Schutte
Ria Voorthuis
Dorien Weenink
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door Jelmer Beeks

“Deze wedstrijd is mede mogelijk gemaakt
door... de commissie 'wedstrijdzaken' ”
Voetballen bij SV Delden bestaat niet enkel uit het spelen van een wedstrijd op een van de velden. Achter de schermen is de commissie wedstrijdzaken elke week druk in de weer om het rollen van de bal in het weekend mogelijk te maken.
Een zondagmorgen in februari. De fietsenstallingen zijn
nog leeg, de parkeerplaats herbergt een enkele auto en
het wapperen van de vlaggen is het enige geluid dat te horen is. Hoewel het bord Welkom bij SV Delden uitnodigend
oogt, is het nog rustig op sportpark De Mors. Het blijkt stilte
voor de storm te zijn. Elke zondag melden zich zes seniorenteams en één dameselftal op het sportcomplex. Sommigen
hebben het geluk dat ze thuis spelen, anderen moeten naar
plekken die nog te klein zijn om een dorp te mogen heten.
Na enige tijd melden zich de eerste spelers van het derde
elftal van SV Delden zich op het complex. Zij verzamelen
zich rond het hoofdveld, waar inmiddels is afgetrapt voor de
wedstrijd van een ander elftal. Met een bak koffie en voor
een enkeling een sigaretje worden de wilde verhalen van de
nacht ervoor uitgewisseld. Kijken naar de wedstrijd lijkt even
bijzaak. Een half uur voor tijd begint de eerste met omkleden. Voor de rest aanleiding om zich ook maar eens naar
de kleedkamer te begeven.

Tegenstander van vandaag: BSC Unisson. Fysiek sterke jongens doorgaans. Tel daarbij op de derde plek op de ranglijst
en het zal een pittige opdracht worden om een goed resultaat te behalen. Locatie van deze kraker in de kelderklasse
is veld 3. Eenmaal de weg overgestoken is de tegenstander
al te zien. Ze doen wat professioneel ogende rekoefeningen
tegen een bankje.
Het veld is nu decor van twee elftallen die hun vrije zondagochtend opofferen om even lekker in de wei te rennen. Het
veld ligt er goed bij, maar de netten van de doelen staan
nog omhoog en zijn bovendien op slot. Normaal is dat op
te lossen door een sleutel in de kantine te halen, maar dat
loopt deze ochtend toch iets anders.
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Win-winsituatie
‘SV Delden kan beschikken over drie wedstrijdvelden en een
pupillenveldje. Het hoofdveld is sinds 2009 een kunstgrasveld. Dit veld huren wij van de gemeente’, zegt Ronny Schutte,
die de afgelopen jaren verantwoordelijk was voor het terreinbeheer. ‘Het onderhoud dat de gemeente pleegt, is het
borstelen van het kunstgrasveld. Overige werkzaamheden
zoals het onderhouden van de doelen, doelnetten, ballenvangers, boarding en veldverlichting, en het opruimen van blad
en overige rommel zijn voor rekening van SV Delden.’ Voor
de grasvelden en het pupillenveld geldt een ander verhaal.
‘Veld 2 wordt door het Aparthotel gehuurd van de gemeente.
Aparthotel doet het volledige onderhoud aan dit veld. Indien
nodig kunnen wij in overleg gebruik maken van dit veld.’
‘Veld 3 huren wij zelf van de gemeente’, geeft Ronny aan.
‘Sinds januari 2015 verzorgt het Aparthotel ook het onderhoud van dit veld en van het pupillenveld.’

‘Dit betreft het maaien, bemesten, beregenen, rollen, prikken
en vervangen van slechte stukken grasmat. Het maaiwerk
langs de kanten en de doelpalen, en het snoeiwerk binnen
de omheining wordt door SV Delden gedaan. Ook voor dit
veld geldt dat het onderhoud van doelen, doelnetten, verlichting en dergelijke voor rekening van onze club is.’
Terug naar de aftrap van Delden tegen Unisson. De netten
zijn nog altijd niet van het slot gehaald en het duel had al
begonnen moeten zijn. Terwijl sommigen lekker in het gras
liggen uit te brakken en anderen even een balletje over tikken, zou de sleutel bij het Aparthotel te vinden moeten zijn.
Helaas, diegene die erover gaat, is er vandaag niet.
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‘Incidenten zoals het zoekraken van een sleutel kunnen altijd gebeuren, maar het contact met het Aparthotel is goed’,
benadrukt Ronny. ‘Via de groepsapp waar bijna alle betrokkenen in zitten, zijn de lijntjes kort en kan er snel actie ondernomen worden. Het Aparthotel is denk ik zeer tevreden over
de samenwerking met SV Delden. Er is duidelijk sprake van
een win-winsituatie en dat is de basis voor een langdurige
samenwerking. En ook het contact met de gemeente is goed’,
besluit Ronny.

SV Delden speelt bij de heren senioren met zes elftallen in de
competitie en het streven is om ieder weekend voldoende
spelers voor elk elftal te hebben. Iedere donderdagavond is
er daarom een vergadering met de leiders van alle teams
om dit in goed overleg te realiseren. Tot voor kort werden
deze bijeenkomsten nog voorgezeten door Jan Holterman.
Met hamer, flesje prik of pils, papieren en pasjes zat Jan aan
het hoofd van de tafel, hopend dat de elftallen er onderling
uit zouden komen.

Ondertussen is er, met enige vertraging, gewoon afgetrapt
op veld 3. Het is geen betaald voetbal, dus zowel Delden
als Unisson en zelfs de scheidsrechter hebben er vrede mee
dat het duel gespeeld wordt met de doelnetten omhoog. Op
een prima grasmat, dat dan weer wel.

Jarenlang leek deze combinatie onafscheidelijk, maar aan
het begin van dit seizoen heeft Jan een stapje teruggedaan
en nu is hij vooral op de achtergrond bezig.

Niet stilzitten
De commissie wedstrijdzaken vormt een belangrijk onderdeel van de club. ‘Ik ben wedstrijdsecretaris bij de senioren’,
aldus Jan Holterman, die ook verantwoordelijk is voor deze
commissie. ‘Wij zitten nooit als commissie bij elkaar, maar ik
kan voor de organisatie rondom de wedstrijden een beroep
doen op een aantal personen. Henk ter Hofsté is wedstrijdsecretaris bij de jeugd en gaat over de verhuur van het kunstgrasveld. Jarno Wesselink is consul, terwijl Dick Menger en
Albert ter Meulen de belijning van veld 3, het pupillenveld en
soms ook veld 2 op zich nemen. Hans van Laarhoven, ten
slotte, is momenteel verantwoordelijk voor het terreinbeheer.’
Jan zelf heeft moeite heeft met stilzitten binnen de club. Langzaamaan worden zijn taken wat minder, maar als wedstrijdsecretaris senioren is hij verantwoordelijk voor onder andere
het plannen van wedstrijden en het indelen van competities
en velden. Wie Jan Holterman ziet, ziet hem vaak rondlopen.
Dingen regelen. Als je onschuldig een biertje aan het drinken
bent in de kantine, kan het zomaar zijn dat Jan ineens naast
je staat met de telefoon aan zijn oor. ‘Even kort hoor, maar
ik heb de tegenstander van zondag aan de lijn. Ze willen
vroeger spelen. Kan dat?’

Veeleisende baan
De jeugd bij SV Delden is in opkomst. Dat vergt meer werk
van de wedstrijdsecretaris van de jeugd, Henk ter Hofsté.
‘Met de administratie, vergaderingen en andere bezigheden wordt al snel de grens van vijftien uur per week bereikt.
Daarnaast heb ik ook veel persoonlijk contact met leiders en
trainers’, zegt Henk, die aangeeft het werk nog niet zat te
zijn. ‘Natuurlijk loop je ook weleens tegen een zeperd aan,
maar in het algemeen kan ik zeggen dat ik het leuk werk
vind. De contacten die je hebt met de jeugdspelers houden
je zelf ook jong.’
‘Een wedstrijdsecretaris heeft veel taken. Je moet hierbij denken aan het informeren van leiders en trainers over het wedstrijdprogramma, het aansturen van de jeugdcoördinatoren,
de communicatie met de KNVB en de veld- en kleedkamerindeling.’ Ondanks al die taken loopt Henk soms toch tegen
onverwachte zaken op. ‘Dan dien je soms ad-hocbeslissingen te nemen. Het is een veeleisende baan. Je moet het zo
goed mogelijk doen en daarom moet je over voldoende tijd
beschikken.’

Commissie wedstrijdzaken
Jan Holterman	 	
wedstrijdsecretaris senioren
Dick Menger	 	
Henk ter Hofsté		
wedstrijdsecretaris jeugd		
Albert ter Meulen	 	
Jarno Wesselink	 	
consul				
Maarten Rook	 	
Vacature	 	
terreinbeheer						
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belijning
belijning		
ondersteuning
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‘Als wedstrijdcoördinator ben je verantwoordelijk voor alle
thuiswedstrijden van de jeugd. Dat betekent dat je op de
zaterdag het grootste gedeelte van de dag aanwezig bent
op het veld’, aldus de wedstrijdsecretaris, die daarnaast ook
verantwoordelijk is voor de verhuur van het kunstgrasveld.’
‘Toen wij in 2009 de beschikking kregen over het kunstgras
stond de telefoon roodgloeiend door de vele aanvragen om
op dit veld te mogen spelen. De vraag is nu veel minder omdat bijna alle clubs over een kunstgrasveld beschikken. In
de wintermaanden met veel sneeuwval stijgt de vraag wel
weer. Dit komt ook, omdat we samen met onze hoofdsponsor het Aparthotel erin slagen het veld binnen de kortste keren sneeuwvrij te maken en dat lukt vele andere clubs niet.
Het veld wordt overigens alleen verhuurd op tijden dat onze
vereniging er zelf geen gebruik van maakt.’
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Sneeuw en regen
Terug naar het gewone gras. Waar op het kunstgras de
wedstrijden over het algemeen wel doorgaan, is dat op het
echte gras soms nog maar de vraag. Jarno Wesselink is bij
SV Delden als consul verantwoordelijk voor de keuring van
de velden. ‘Ik doe dit nu al een jaar of tien. Ik ben destijds
benaderd door Jan Holterman, omdat ik in het dagelijks
leven hovenier ben en dus kennis heb van grasvelden en
gazons.’ Ook Jarno zit in de WhatsApp-groep van SV Delden en het Aparthotel. ‘Hierin worden zaken besproken
als welke wedstrijden op welk veld gespeeld worden of
welke velden onderhoud nodig hebben. Er is een goede
band met het Aparthotel en dat houden we ook graag zo.’
Aangezien de meeste wedstrijden bij SV Delden op zaterdag
en zondag gespeeld worden is Jarno vooral dan actief. ‘Het
gaat voornamelijk om de wintermaanden of als er slecht
weer wordt voorspeld. Als dat zo is dan heb ik meestal donderdag of vrijdag contact met beide wedstrijdsecretarissen
en dan overleggen we even over de vraag welke velden we
dat weekend gebruiken. Daarnaast kijk ik vaak op de website voor wedstrijdinformatie.’ Als er overlegd is, volgt in het
weekend de inspectie. ‘Ik keur de velden meestal twee uur
voor aanvang van de wedstrijd en geef mijn oordeel dan door
aan de wedstrijdsecretaris, die het daarna verder communiceert.’ Op het kunstgras kan bijna altijd gespeeld worden,
tenzij er sprake is van overvloedige regen- of sneeuwval.’
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Maarten Rook heeft een ondersteunende taak bij
de thuiswedstrijden van het eerste elftal van SV
Delden. Maarten, die nu voor het vijfde seizoen bij
SV Delden zit, begon als trainer in de jeugd en was
daarna twee jaar actief als leider van de A1. Vervolgens werd hij gevraagd om als wedstrijd- en
elftalbegeleider van het eerste elftal te fungeren.
Zijn taken bestaan onder meer uit het regelen van
verscheidene wedstrijdzaken, de indeling van de
kassadienst, het aansturen van jeugdspelers die
loten verkopen en de ontvangst van de pupil van
de week. Wie op een zondag in de kantine is tijdens een thuiswedstrijd van Delden 1 kan Maarten
gemakkelijk herkennen.
Met zijn zonnebril op het hoofd regelt hij de muziek voor de warming-up en is hij druk in de weer
met alle andere zaken die met het eerste elftal te
maken hebben.

Ook geeft Jarno nog even aan waar hij op let bij het keuren: ‘Ik kijk meestal of er geen drassige stukken zijn op het
veld en of de doelgebieden niet kwetsbaar zijn. Bij mijn
oordeel staat de veiligheid van de spelers en het goed
houden van de velden voorop. Als je in het najaar op zeer
natte velden gaat spelen, dan beschadig je de grasmat
behoorlijk en het herstel duurt dan heel lang. Daarom
proberen we in die periode ook veel wedstrijden op het
kunstgras te laten spelen zodat de gewone grasvelden
dan gespaard worden.’
Op veld 3 is de wedstrijd tussen Delden en Unisson inmiddels afgelopen. Handen worden geschud, materialen verzameld en er wordt nagepraat. De uitslag was overigens
niet echt om over na te praten, want Unisson ging met een
simpele 0-3 zege terug naar Boekelo. Jammer van het resultaat, maar ook dit weekend hebben de elftallen van SV
Delden, mede dankzij de commissie wedstrijdzaken, weer
lekker kunnen voetballen.
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“Scheids…!!!”
Sportiviteit vraagt om arbitragebeleid, ook bij SV Delden

door Remco Bakhuis

Wekelijks wordt in vele voetbalkantines in het land de gefundeerde conclusie getrokken dat de
nederlaag wederom is te wijten aan het optreden van de fluitist van de net gespeelde wedstrijd.
Ondanks alle zelfkritiek is de scheidsrechter een makkelijk doelwit van al het onrecht dat de spelers is aangedaan. Een vermaard Deldens scheidsrechter in ruste zei met regelmaat als antwoord op
kritiek op zijn optreden ‘Aj beter konn'n voetballen, haj ok wa ‘n betere scheidsrechter had.’
Een goed functionerend scheidsrechterskorps met de juiste
kennis van de spelregels zorgt voor een sportief wedstrijdverloop én bevordert het spelplezier van de sporters. De
scheidsrechterscommissie van SV Delden spant zich dan
ook continu in om clubscheidsrechters op te leiden en te begeleiden en vormt daarmee een belangrijk onderdeel van
onze vereniging. De scheidsrechterscommissie is twee jaar
geleden in het leven geroepen door Jan Holterman, wedstrijdsecretaris  senioren bij SV Delden, en bestaat op dit moment uit drie enthousiaste en betrokken vrijwilligers, namelijk
Arjan Laarhuis, Gerard Dijk en Freddy van der Kolk.
Taakverdeling
Alle drie commissieleden hebben hun eigen taken. Gerard
Dijk en Freddy van der Kolk zorgen wekelijks voor de aanstelling van de leiding voor respectievelijk de jeugd- en seniorenteams op de wedstrijddagen.

Arjan Laarhuis richt zich voornamelijk op de begeleiding en
coaching van de arbitrage.
Het op peil brengen en houden van de spelregelkennis van
scheidsrechters, leden en ouders is één van de gezamenlijke taken. Daarnaast wordt veel waarde gehecht aan het
creëren van bewustwording van positief gedrag van ouders,
trainers en anderen naar scheidsrechters toe. Want zoals
bovenstaand beschreven, is de man in het zwart vaak de
gebeten hond.

Belangrijk hierbij is dat afgelopen twee jaar een groot deel
van de toenmalige C- en B-jeugd de opleiding pupillenscheidsrechter heeft gevolgd. Na afronding van deze praktische opleiding zijn de eersten gestart om de jongste jeugd
te leiden, maar nu stromen langzamerhand ook enkele van
deze jeugdscheidsrechters door naar het leiden van de hogere jeugdelftallen.
Met trots wordt dan ook verteld over het enthousiasme van de
jongste aanwas van het arbitragekorps. ‘De doorstroming in
ons korps is een mooie bevestiging van de gedane inspanningen’, zegt Freddy. ‘Hierbij blijft de oproep dat nieuwe scheidsrechters altijd welkom zijn. Dit omdat onze jeugdafdeling
groeiende is en er steeds meer wedstrijden begeleid dienen te
worden. Het verzorgen van opleidingen voor (aspirant) scheidsrechters blijft dan ook een speerpunt voor de commissie.’
Uitwisseling
Na afloop van de competitie vinden traditiegetrouw de evaluatie van het afgelopen jaar en de vooruitblik op het komende
seizoen plaats. Geconcludeerd kan worden dat, mede door
een goede samenwerking tussen de commissieleden en het
korps, de afgelopen jaren prima zijn verlopen. Er zijn geen
bijzondere voorvallen of vervelende incidenten geweest.

Langs de lijn
De begeleiding en coaching van onze scheidsrechters is
eveneens een belangrijke taak van de commissie. ‘Zeker
voor onze jonge scheidsrechters is het prettig om tips te krijgen en om af en toe te kunnen klankborden met een ervaren
scheidsrechter’ aldus Arjan, die zelf op het hoogste amateurniveau vele wedstrijden in goede banen heeft geleid. Hierbij
wordt wel opgemerkt dat er langs de lijn steeds vaker theater wordt gemaakt om maar goed duidelijk te maken dat de
scheidsrechter er voortdurend naast zit. En dat soort gedrag
werkt aanstekelijk. Leiders wakkeren het foute gedrag van
hun spelers vaak aan in plaats van het te temperen. Ook ouders lijken soms alle controle over hun emoties kwijt te zijn,
zodra een scheidsrechter het waagt om te fluiten omdat hij
van mening is dat er een overtreding is begaan.

‘In het weekend worden er gemiddeld acht wedstrijden
geleid”, aldus Gerard. ‘Het maken van de planning is geen
fluitje van een cent, maar door de onderlinge afstemming
goed te doen.’

Aan het begin van het seizoen kan elke arbiter ook aangeven welke teams hij of zij bij voorkeur fluit. Gevolg hiervan is
echter wel dat sommige scheidsrechters en elftallen regelmatig met elkaar in de wei staan. Om dit te verminderen,
is er al enkele jaren een uitwisseling tussen buurtverenigingen. De afgelopen seizoenen hebben onze scheidsrechters
dan ook bij de noabers Rood Zwart en TVO gefloten en vice
versa. Dit is een mooi voorbeeld van samenwerking, waarbij
al ter sprake is gekomen om deze uitwisseling ook voor de
hogere jeugdelftallen in te zetten.
Ook wordt tijdens de evaluatie tijd ingeruimd om ervaringen
met de aangepaste spelregels te bespreken. De tijdstraf van
tien minuten wordt als prima regel ervaren, omdat een heetgebakerde speler zo even tot bezinning kan komen. Ook op
de introductie van het digitaal wedstrijdformulier wordt positief gereageerd.
Scheidsrechterscommissie
Jan Holterman		    				
Freddy van de Kolk   					
Gerard Dijk	         					
Arjan Laarhuis   						
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De invoering van controle van spelerspassen voor aanvang
van de wedstrijd is geen waterdicht systeem, maar wordt
toch een goed controlemiddel genoemd. De tijd dat de spelerspas van een broer gebruikt kon worden lijkt hiermee
voorbij. De familie Kornet kan overigens gerust zijn, hun frequente uitwisseling is allang verjaard.
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De scheidsrechterscommissie kan zich hier rood en geel aan
ergeren en roept dan ook op om kritisch te zijn op het eigen
gedrag van leiders, ouders, publiek én spelers. Het plezier
in het voetbalspel is namelijk de sportieve basis en dit dreigt
verloren te gaan bij te veel bemoeienis. Dit geldt niet alleen
voor het eigen gedrag bij thuiswedstrijden maar zeker ook
bij bezoeken aan andere verenigingen. Zowel leiding, spelers als onze toeschouwers zijn op dat moment het visitekaartje van de club!
Kortom
De scheidsrechterscommissie heeft sportiviteit hoog in het
blauw-gele vaandel staan en is continu bezig om onze
clubscheidsrechters op te leiden en te begeleiden. Laten we
onder het legendarische motto ‘We moeten het mét elkaar
doen!’ proberen hier een steentje aan bij te dragen.
Uiteindelijk wil iedereen fluitend van het veld stappen!

scheidsrechterscoördinator
aanstelling scheidsrechters senioren
aanstelling scheidsrechters jeugd
begeleiding en ondersteuning arbitrage
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Sylvia Vaanholt
'De spin in het web van SV Delden'
SV Delden, als alle verenigingen, is in de basis simpelweg een verzameling personen: de leden

door Gerrit Seppenwoolde

van SV Delden. Om een vereniging goed te kunnen laten functioneren, is actuele en complete
informatie over alle leden onmisbaar. Anno 2017 is al deze informatie natuurlijk gedigitaliseerd;
de ledenadministatie is hiermee de afgelopen jaren enorm vereenvoudigd. Het bijhouden van
de informatie en het contact met de leden blijft echter gewoon mensenwerk. Onze secretaris Annemieke Visser heeft het wat dat betreft getroffen: de ledenadministratie van SV Delden is al tien
jaar in de vertrouwde handen van Sylvia Vaanholt.
In een gesprek met Sylvia en Annemieke wordt al snel duidelijk wat de positie van Sylvia is binnen onze vereniging. Sylvia
maakt geen deel uit van het bestuur en is evenmin betrokken
bij een commissie. Ze doet echter wel heel belangrijk werk
voor onze club. In ons clubblad wordt haar functie aangeduid als ledenadministrateur, maar haar werkzaamheden
zijn veel omvangrijker. De functie vraagt een punctuele en
serieuze instelling. Onze secretaris Annemieke vat het bondig samen: ‘Sylvia vervult een spilfunctie tussen secretaris,
penningmeester, wedstrijdsecretaris en soms ook andere
bestuursleden.’

3. Het bijhouden van de ledenlijst van het Hart van Delden
en het innen van de jaarlijkse bijdragen van deze leden.

Veranderingen en werkzaamheden
In 2007 nam Sylvia het stokje op de ledenadministratie over
van Dini Vreeke. In de loop van de jaren veranderde er veel.
De digitalisering deed ook bij onze vereniging haar intrede.
Sylvia vertelt over haar huidige werkzaamheden bij onze vereniging en die zijn niet gering.

een nieuwe pasfoto aanlevert. Dat is onbegrijpelijk, omdat
iedereen inmiddels toch wel weet dat je zonder geldige
spelerspas niet mag deelnemen aan officiële wedstrijden.
De belangrijkste reden dat Sylvia onze leden toch telkens
maar weer achter de broek aanzit, is dat we willen voorkomen dat de trainers en andere spelers van het team de
dupe worden van de laksheid van een medespeler.

We denken hierbij aan:
1. Het bijhouden van de ledenadministratie. De mailadressen
van de leden worden zoveel mogelijk ingevoerd. De mutaties in het adressenbestand geven nog weleens moeilijkheden, omdat leden adreswijzigingen vaak te laat of zelfs
helemaal niet doorgeven. Hierdoor worden bijvoorbeeld
clubbladen en andere post op een onjuist adres bezorgd.
2. De inning van contributie van de leden van de vereniging. De
automatische incasso’s verlopen over het algemeen goed.
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4. De uitgave van de clubkaart voor alle leden en alle deelnemers aan het Hart van Delden. Deze clubkaart geldt als
toegangsbewijs voor de thuiswedstrijden van het eerste
elftal van SV Delden.
5. De aanvraag van nieuwe spelerspassen. Vooral het regelen van de pasfoto's voor de nieuwe spelerspassen is
een tijdrovend werkje. Vaak moet Sylvia er meerdere telefoontjes en appjes aan wijden voor een speler eindelijk

6. Het in- en uitschrijven van spelers. Voor de spelers is het
van groot belang dat dit snel en accuraat uitgevoerd wordt.
Alleen is Sylvia hierbij wel afhankelijk van het aanleveren
van de juiste gegevens. Verder is een goede coördinatie
met de secretaris, de penningmeester en de wedstrijdsecretaris noodzakelijk. Vooral aan het begin en aan het
eind van het seizoen is er altijd een periode met intensief
contact rondom de overschrijvingen van en naar andere
voetbalverenigingen en rondom het compleet maken van
de verzameling spelerspassen.
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Sportlink
SV Delden maakt gebruik van Sportlink, een softwareapplicatie die ontwikkeld is voor zowel sportbonden als sportverenigingen. Sportlink biedt gebruikers een geautomatiseerde
ledenadministratie, waaraan ook allerlei andere zaken gekoppeld kunnen worden. Hierbij valt te denken aan wedstrijdprogramma’s, uitslagen, overzichten van spelerspassen
en tuchtzaken, de inning van contributies, teaminschrijvingen
bij de KNVB en financiële afdrachten aan de bond.
De KNVB werkt nauw samen met Sportlink Services, maar
deelname aan Sportlink is door de bond evenwel niet verplicht gesteld.

Sylvia is erg enthousiast over het gebruik van de applicatie.
Uiteraard waren er in het begin wel enkele kinderziektes,
maar nu functioneert alles prima. Onder meer spelersoverschrijvingen zijn door de overgang van papier naar digitaal
vereenvoudigd. ‘Als iemand voor onze vereniging wil spelen, wordt hij of zij aangemeld in Sportlink. De KNVB en de
oude vereniging worden hiervan automatisch op de hoogte
gebracht. Afmelding van het lid bij de oude vereniging vindt
automatisch plaats aan het eind van het seizoen. Bij een
achterstallige contributie kan de overgang door de oude club
geblokkeerd worden. Het kwam in het verleden weleens
voor dat de overstap van een speler ook om andere redenen
werd tegengewerkt, maar dat is nu voorbij.’

Van de partij bij de jaarlijkse fietstocht van SV Delden
Sylvia en Han Vaanholt (rechts) temidden van een drietal bestuursleden v.l.n.r.: Jan Holterman, Leo Rouhof en
Hans van Laarhoven.

Ten slotte
Sylvia zegt dat ze het fijn vindt dit werk te doen, ook omdat ze
zelf haar tijd kan indelen. Bovendien hoeft ze geen bestuursvergaderingen te bezoeken, maar verloopt het overleg met
de bestuursleden desalniettemin uitstekend.
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Algemene contactpersonen SV Delden
Annemieke Visser  secretaris@svdelden.nl
Sylvia Vaanholt	   ledenadministratie@svdelden.nl
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Van fietsenstalling...
door Gerrit Seppenwoolde

Vernieuwing en verandering op sportpark De Mors
Sommige tegenstanders die al een tijd niet bij ons op bezoek zijn geweest, kijken tegenwoordig
hun ogen uit op De Mors. Het sportpark en het clubhuis hebben de afgelopen jaren een geleidelijke metamorfose ondergaan. Een grote groep vrijwilligers heeft, onder aanvoering van de bouwcommissie, onze accommodatie stap voor stap vernieuwd en opgeknapt. Ronny Schutte en Niels
Westerhof, die beiden zitting hebben in deze commissie, vertellen over hun werkzaamheden.

De officiële bouwcommissie werd in 2010 opgericht. Uiteraard werd er ook voor die tijd wel gebouwd, verbouwd of onderhoud gepleegd, maar dan werden incidenteel vrijwilligers
aangezocht om de klussen te klaren. De huidige bouwcommissie heeft, naast Ronny en Niels, in Martin Schutte nog een
derde lid. Bij de laatste renovatie van het clubhuis werd de
groep bovendien aangevuld met Gerrit Naafs, Henri Heuten
en Nienke Rupert om de kennis en kunde te vergroten.
Wat is de taak van de bouwcommissie?
‘In eerste instantie was dat het maken van verscheidene
plannen om de accommodatie te verbeteren.’
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Er werden de volgende, gefaseerde plannen gemaakt,
die in de komende jaren uitgevoerd zouden worden:
1. de verandering van de entree en de fietsenstalling
   sportpark De Mors
2. de aanleg van een pupillenveldje
3. het schilderen van de buitenzijde van het clublokaal
4. de renovatie van het interieur van het clubgebouw,
    zoals de complete bar, het plafond en de fotowand
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‘De ingebruikname van het kunstgrasveld als hoofdveld
heeft een sterke groei van het aantal leden tot gevolg
gehad. Onze mooie groene entree en het pupillenveld
sluiten hierop prachtig aan. We wisten allemaal wel dat
er ook wat aan ons clubgebouw moest gebeuren om de
uitstraling en de gezelligheid te vergroten. Maar de vraag
was hoe en wat?’
‘We gingen als commissie eerst eens kijken bij andere
verenigingen die ook gerenoveerd hadden. Je hoeft
immers niet allemaal het wiel opnieuw uit te vinden. In
Deurningen kwamen we uit bij een ontwerper die een
ontwerp voor ons maakte, inclusief de kleur- en lichtstelling. Bovendien vertelde hij ons waar we de bouwmaterialen het goedkoopst konden verkrijgen.’
Ronny en Niels benadrukken het belang van betaalbare
materialen: ‘Het is mooi dat er mensen met ideeën komen en enthousiast zijn, maar de plannen moeten ook
nog goedkoop ten uitvoer gebracht kunnen worden. Dit is
onder meer gerealiseerd door de inzet van onze vrijwilligers, en een compliment aan hun adres mag dan ook
niet ontbreken. We kunnen nu al constateren dat door
de mooie en gezellige uitstraling van ons gerenoveerde
clubhuis de toch al fijne sfeer nog beter is geworden.’
Hoe worden de projecten gefinancierd?
‘Voor een deel van het onderhoud is een gemeentelijke
subsidie van dertig procent toegekend. Verder hadden
we als club in de begroting ook een bedrag voor deze
projecten opgenomen.‘

‘Tot slot wordt een deel gesponsord door bedrijven, bijvoorbeeld door het leveren van de materialen voor inkoopprijzen. De grootste ‘winst’ zit hem echter in de
zelfwerkzaamheid binnen onze vereniging. Wij zijn een
ijzersterke vereniging; we lenen geen geld en schulden
hebben we niet. Het is leuk om met weinig geld veel voor
elkaar te krijgen.’

Wat zijn de plannen voor de komende jaren?
‘Er zijn ideeën voor een buitenterras, zodat we ons clubhuis
onder meer beter toegankelijk kunnen maken voor ouderen en invaliden. Bij de renovatie van het gebouw hebben
we dat ook al geprobeerd, maar dat was toen technisch
niet mogelijk. Verder moet het jeugdhonk verder ingericht
en eigenlijk ook vergroot worden.’

Hebben jullie nog rekening gehouden met de plannen die er zijn voor verdere samenwerking tussen alle
Morsverenigingen?
‘Ja en nee. Ja, als het gaat om grotere investeringen en nee
als het gaat om kleinere ingrepen. Bepaalde veranderingen
zijn beslist noodzakelijk en kunnen niet uitgesteld worden.’
Bouwcommissie
Ronny Schutte
Niels Westerhof
Martin Schutte

...tot fotowand
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Henri Heuten

De sponsorcommissie van SV Delden gaat met de tijd mee
door Erwin Zwijnenberg

SV Delden pakketsponsors en kledingsponsors

Van cassettebandje tot Business Club
Timmerwerken en onderhoud

Henri Heuten

Almelosestraat 27
7495 TG Ambt Delden
M (06) 10 93 78 31
T (074) 376 36 35
E info@henriheuten.nl
I www.henriheuten.nl

Een van de commissies die binnen SV Delden actief is, is de sponsorcommissie. Maar wie zit er in
de commissie, wat doen ze allemaal en waarom? De website geeft slechts beperkt antwoord op
deze vragen. De presentatiegids is bij uitstek geschikt om de dame en heren van de sponsorcommissie zelf maar eens aan het woord te laten.

Op een mooie donderdagavond zitten Mark Roescher, Harald
Breukers, Jan Brinkcate, Janny Lutke Willink en Hans van Laarhoven na hun reguliere overleg klaar om uit de doeken te doen
waar de sponsorcommissie voor staat. Al snel wordt duidelijk
dat de sponsoropbrengsten voor SV Delden erg belangrijk zijn.
De gemeente geeft steeds minder subsidie en toch moeten
voetbal en nevenactiviteiten voor de leden betaalbaar blijven.
Daarom wordt er veel inspanning geleverd om extra geld binnen te halen.

Madoerastraat 31
7556 SM Hengelo
Tel: 0615337714

Jan vertelt dat het vele jaren geleden begon met een ingesproken cassettebandje (voor de jeugd iets dat ze wellicht in
een museum of op een plaatje hebben gezien) dat voor de
wedstrijd werd afgespeeld. Dit leverde dan een paar gulden
op. Al snel kwamen daar borden met reclame bij. Plaatselijke
ondernemers hielpen bij het maken en zo droeg iedereen een
steentje bij.

Nog steeds staan er vele borden rondom het veld.
‘En bedenk goed dat het niet blijft bij het binnenhalen van een
sponsor,’ vertelt Jan. ‘De borden moeten worden gemaakt, opgehangen, onderhouden.’ Samen met onder anderen Gerrit
Pelle besteedt hij hier de nodige uurtjes aan.
De relatie met het Aparthotel, de huidige hoofdsponsor van SV
Delden, was ook in de begintijd van de sponsoring al prima.
Gerenommeerde ploegen brachten een trainingskamp door
bij het Aparthotel en zo heeft SV Delden tegen ploegen als
Club Brugge en ADO Den Haag gespeeld. Uit deze tijd zijn
nog steeds mooie affiches bewaard gebleven.
Tegenwoordig maakt vooral de KNVB, met verschillende selectie-elftallen regelmatig te gast bij het Aparthotel, gebruik
van de faciliteiten bij SV Delden.

Wilt u ook sponsor worden? Stuur dan een mail naar: sponsoring@svdelden.nl.
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HOOFDSPONSOR
Aparthotel Delden

Familie, golf, wellness en conferentie hoteL

sponsors

SPONSORS
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#37, Herenmode, Delden
Aarsen, Drogist, Delden
All-in-media, Creatief Maatwerk, Delden
Alubouw, Kozijnen, Hengelo
Autoschade Hof van Twente, Herstel-APK-onderhoud, Delden
Baake, Elektra, Delden
Baars, Topkeukens, Hengelo
Beltman, Mechanisering, Hengelo
Berends-Naafs, Makelaardij, Goor
Berghorst, Drankenhandel, Hengelo
Blekkenhorst, Interieur-verzorgers, Delden
Bolten-Venneman, Straatwerken, Delden
Boom en Tuin, Hoveniers en Boomverzorging, Hengelo
Bosch, Recycling, Delden
Braakhuis, Juwelier en Goudsmeden, Delden
Breukers, Grondverzetbedrijf, Haaksbergen
Breukers, Schildersbedrijf, Delden
Breumaf, Machinefabriek, Hengelo
Bruins, Dancing-Partycentrum, Saasveld
CAFNZ agri, Bedrijfsbenodigdheden, Duiven
Carelshaven, Hotel en Restaurant, Delden
Cattier, Hoveniers, Ambt Delden
C & S, Geluidstechniek, Delden
D.A.M., Deldense Auto Materialen, Delden
Daktechniek Twente, Loodgieters, Hengelo
De Boemel, Sportcafé, Delden
De Jong, Volvo-Hyundai Garage, Delden
De Mönnink, Schoenen, Delden
De Vossenbrink, Autobedrijf, Delden
DLV Advies, Agrarisch advies, Uden
Eastern Plaza, Restaurant, Bentelo
Eurosport Borne, Sportspeciaalzaak, Borne
Feestverkoop Delden, Feestverkoop, Delden
Feijten, Autobedrijf Volvo, Delden
Femi's, Restaurant, Delden
Fysiotherapie Delden, Gespecialiseerde Fysiotherapie, Delden
Geen PC zorgen, Computerservice, Delden
Geerdink, Fietsen, Hengelo
Geerlings, Autoschade, Delden
Gerritsjans, Installatiebedrijf, Delden
Golden City, Restaurant, Delden
Gravutech, Sportveldenreclame, Hengevelde
Grolsch, Bierbrouwerijen, Enschede
Harlekijn-Smitties, Eetcafé, Delden
Henri Heuten, Timmerwerken, Ambt Delden
Hensen, Handelsonderneming, Borne
Het Wapen van Delden, Hotel Restaurant, Delden
Het Witte Paard, Hotel Restaurant, Delden
Hobbelink, Kantoor-meubelen, Hengelo
Hofstede & Kamp, Makelaardij, Delden
Hofweekblad, Drukkerij en Weekblad, Delden
Hong Kong, Restaurant, Delden
Hoogspel, Café Restaurant, Ambt Delden
IT 4 ELEMENTS, Software, Delden
Jongebloed, Installatietechniek, Enschede
Keizer, Schilders, Hengevelde
Keukenhof van Twente, Keukens, Delden
Klein, Optiek, Delden
Kleinsman, Vleeshandel, Bentelo
Kolenbrander, Grondverzet, Almelo
Krooshoop, Bloemencentrum, Delden
La Luna, BSO Kinderopvang, Delden
Lamers, Huishoudartikelen, Delden
Lammersen, Bouwbedrijf, Delden

DELDEN

Leferink, Schoenen, Delden
Leferink en Wennink, Uitvaartzorg, Hengelo
Lenferink, Cafetaria, Delden
Lentelink, Schilders-Verfspecialist, Hengevelde
MARIBRI, Hekwerk en Automatisering, Delden
Meen, Brood en Banket, Delden
Meier, Horeca Service, Hengelo
Mensink, Hoveniers en Sierbestrating, Delden
Mercom, Containers-Transport, Goor
Molenkamp, Kunststof Kozijnen, Bornerbroek
Mooi Delden, Camping, Delden
Morsink, Modelmakerij, Delden
Morssink, Bouwmaterialen, Delden
Muta, Teamsport Specialist, Almelo
Naafs, Schilderwerken, Ambt Delden
Nijhof, Bloemencentrum, Delden
Nobbenhuis, Textielhandel, Delden
Oaldershoes Gasterij, Restaurant, Delden
Oldenhave, Installatietechniek, Borculo
Oude Nijhuis, Biljarthandel, Delden
Oude Wesselink, Rietdekkers, Delden
Peper, Installatietechniek, Delden
Profix, Autoschade, Goor
Raab Karcher, Bouwmaterialen, Tilburg
Rabobank Centraal Twente, Bankzaken, Utrecht
Robers, Advocaten, Hengelo
Roescher, Zonwering, Delden
Rokramix, Betoncentrale, Enschede
Rupert, Accountancy, Delden
Schutte, Caravanstalling, Ambt Delden
Showtime, Evenementenbureau, Delden
Siemar, Zonwering, Delden
Sonneveld-Groothuis, Autoservice, Delden
Speckmann, Kapsalon, Delden
Staalbouw Twente, Staalproducten, Delden
Sterk, Kunstofvloeren, Delden
Techmag, Technische Groothandel, Haaksbergen
Ter Avest, Brood en Banket, Delden
Ter Braak, Optiek, Hengelo
Ten Dam, Installatiebedrijf, Delden
Ter Doest, Touringcars, Hengevelde
Ten Vregelaar, Bouwbedrijf, Delden
Ter Horst, Schilders, Delden
Texaco De Vossenbrink, Garagebedrijf, Delden
T.G.O., Technische installaties, Hengelo
Univé, Onderlinge Delden Verzekeringen, Groenlo
Van de Barg, Carosserie, Delden
Van der Woning, Fietsen, Delden
Van Loon, Herenmode, Delden
Van Otten, Technische Installaties, Delden
Vehof, Installatiebedrijf, Delden
Twentse Storm, Reclamebureau, Delden
Vincent, Zonwering, Hengelo
Visch, Bloembinderij, Delden
Visschedijk, Slager, Delden
VIOS, Danscafé en Club, Hengelo
Vos, Bouwbedrijf, Delden
Xperience, Stage Solutions, Delden
Westerhof, Kaashandel, Delden
Westerholt, Camping, Ambt Delden
Wold, Installatiebedrijf, Delden
Wolf, Interieurhuis, Delden
Wooddeck, Composiet Vlonderplanken, Goor
Zuithof, Autobedrijf, Bornerbroek

Gesponsorde kleding
In de loop van de jaren werd de inbreng van sponsoren
steeds belangrijker. Al vele jaren is het zo dat alle teams
van SV Delden in gesponsorde kleding het veld betreden.
Naamsbekendheid voor de sponsor en lagere kosten voor
de leden. Ook het kader van de jeugd is voorzien van dezelfde shirts en jassen. Een mooie professionele uitstraling.
Janny Lutke Willink verzet op dit gebied bergen met werk
voor de vereniging.
De intrede van de digitale wereld heeft uiteraard ook gevolgen voor de manier van sponsoren. Het biedt nieuwe
kansen, maar 'oude' vormen van sponsoring zijn lastiger
aan de man te brengen. De presentatiegids is een mooi
voorbeeld waar de sponsoren zichtbaar zijn, terwijl het
aantal versies van 'n Möspraot, ons reguliere clubblad,
is gereduceerd. Daartegenover staat dat SV Delden een
mooie moderne website heeft waar sponsoren een eigen
plekje hebben gekregen.
Sponsorpakketten en Business Club
Een paar jaar geleden heeft SV Delden de zogenaamde
sponsorpakketen geïntroduceerd. Van tevoren is heeft de
sponsorcommissie goed nagedacht en gediscussieerd over
de samenstelling van een pakket, over de prijs, de looptijd en de naamgeving. Ruim vijftien ondernemers hebben
zich inmiddels voor meerdere jaren aan de club verbonden
waardoor er meer financiële zekerheid ontstaat. Een ander
recent initiatief is de Business Club. Ondernemers steunen
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Sponsorcommissie
Hans van Laarhoven
Jan Brinkcate		
Janny Lutke Willink
Harald Breukers		
Mark Roescher		

voorzitter
reclameborden
kleding
werving sponsors
werving sponsors

SV Delden en ontmoeten elkaar af en toe in een andere omgeving om ook zakelijk met elkaar te kunnen spreken. De
wapperende vlaggen en het aantal masten dat toeneemt
geven aan dat ook dit voor SV Delden een goede ontwikkeling is. Zo is de sponsorcommissie voortdurend bezig om op
een creatieve manier na te denken. De rol van Mark hierin
is belangrijk omdat hij zelf ook een ondernemer is. Zo kun
je van twee kanten bekijken wat een zinvolle aanpak zou
kunnen zijn.
Harald is sinds kort bij de sponsorcommissie betrokken. Hij
is veel onderweg en heeft daarbij vooral zijn ogen en oren
goed open staan om te kijken waar behoefte aan is en hoe
SV Delden daar een invulling aan kan geven.
Tenslotte geven alle leden van de sponsorcommssie aan dat
ze zich met veel plezier en enthousiasme voor SV Delden
inzetten. Ieder draagt zijn en haar steentje bij om de club
gezond te houden, alles onder het welbekende motto van
SV Delden: ‘We moeten het mét elkaar doen.’
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door Jan Holterman

De toekomst van SV Delden is in handen van de jeugdcommissie
Werving en behoud
SV Delden heeft een bloeiende jeugdafdeling. In elke leeftijdscategorie hebben we een of meer teams, van de kabouters en de welpen tot en met de
jeugd onder 19. Op dit moment zijn er ruim honderdvijftig jeugdspelers en
-speelsters die wekelijks de blauw-gele kleuren verdedigen. De belangrijkste
taak van de jeugdcommissie is om dit aantal op peil te houden, enerzijds
door nieuwe jeugdleden te werven en anderzijds door de huidige voetballers
bij de jeugd te behouden.

Ouder-kind toernooi

Paaseieren zoeken

Activiteiten voor de jeugd
Om de jeugdspelers, als ze eenmaal lid zijn geworden van SV Delden, te blijven binden aan onze vereniging, probeert de
jeugdcommissie in samenwerking met verschillende andere commissies alles in en rondom het veld optimaal te regelen.
Dat betekent enerzijds dat, met uitzondering van de kabouters en de welpen, alle jeugdspelers twee keer per week kunnen trainen en dat op de zaterdag, de dag van de wedstrijd, alles goed geregeld is. Anderzijds betekent dit dat er voor alle
jeugdspelers regelmatig leuke andere activiteiten worden georganiseerd.

Welpenvoetbal

Jeugdkamp

Inlooptrainingen en Open Dag
Voor het werven van nieuwe jeugdleden
organiseert de jeugdcommissie regelmatig een inlooptraining voor kabouters
en welpen en daarnaast ook jaarlijks een
Open Dag. In combinatie met enthousiaste
trainers en leiders bij de jongste jeugd is dit
een formule die nu al meer dan tien jaar
uitstekend werkt.

Sinterklaas

Wedstrijden

Zwemuitje

Uitje naar “Dolle Pret”

Jeugdcommissie
Henk ter Hofsté  	        (wedstrijd)secretaris
Silvia Podde 	         coördinator activiteiten
Richard Brunnekreef     coördinator junioren
Marc Brinkcate 	         coördinator pupillen
26
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Werk aan de winkel
De barcommissie kan altijd hulp gebruiken

door Bas Visser

De verkoop van eten en drinken vormt een belangrijke bron van inkomsten voor onze vereniging.
De exploitatie van de kantine lijkt een eenvoudige zaak, maar er komt heel wat bij kijken alvorens de koffie, frisdrank, bier, broodjes bal, chips, tosti’s en snoep geserveerd kunnen worden.
Verantwoordelijk voor dit proces is de barcommissie.
De barcommissie bestaat op dit moment uit Han Vaanholt,
Ivo Otten en Angelique Neuber. Daarnaast zorgen Janny Lutke
Willink en Henk ter Hofsté voor de nodige ondersteuning. Om
de commissie verder vorm te geven is er nog wel behoefte aan
een of twee extra vrijwilligers. Secretaris Annemieke Visser is
momenteel bezig om dit voor elkaar te krijgen.
Om in de kantine en de keuken alles soepel te laten verlopen,
heeft de barcommissie vier belangrijke taken:
- het opstellen en bijstellen van roosters
- het doen van bestellingen
- het vaststellen van het assortiment en de prijzen
- het opmaken van de kas

Met elkaar
De drukste tijd voor de barcommissie is de periode vlak voor
de start van het seizoen. Dat is het moment dat de roosters
voor de barbezetting gemaakt moeten worden. Dit betreft de
roosters voor zowel de wedstrijddagen als voor de dinsdagen donderdagavonden, wanneer er door de seniorenelftallen getraind wordt.

SV Delden – we moeten het mét elkaar doen – is dan ook zeker
van toepassing op het organiseren van de kantinediensten.
Uitdaging
De barbezetting op de zaterdag is over het algemeen geen
probleem, omdat de ouders van de jeugdspelers voor de
diensten worden ingeroosterd.  Anders is het bij de indeling
voor de zondagochtend, wanneer een vaste groep vrijwilligers de bezetting verzorgt. Dit wordt een steeds grotere uitdaging, omdat deze groep geen doorstroming krijgt vanuit de
jeugd. Hierdoor wordt deze groep steeds ouder en kleiner.
Na afloop van de wedstrijden nemen spelers van de thuisspelende elftallen de kantinedienst over. Op deze manier dragen
ook alle seniorenleden – mannen én vrouwen – hun steentje bij.
Bijkomen aan de bar
Om ervoor te zorgen dat alle producten in de juiste aantallen voorradig zijn, wordt alles wekelijks besteld via bestellijsten. De bestellingen worden op dinsdag gedaan, zodat
alles op donderdag geleverd wordt. Dat is niet onbelangrijk,
want op donderdagavond is het namelijk altijd druk in de
kantine. Niet alleen de selectie en het dameselftal trainen
dan, maar ook de overige senioren. Begrijpelijk dus dat na
een stevig potje trainen de calorieën bijgevuld moeten worden aan het schap. Daarnaast zetten de barmedewerkers
op deze avond al een aantal spullen klaar voor de zaterdag
en de zondag. Zo zijn niet alleen de spelers, maar is ook de
bar optimaal voorbereid op de wedstrijden in het komende
weekend.

Behalve rondom wedstrijden en trainingen is er ook bij diverse andere gelegenheden volop 'werk aan de winkel' in de
kantine. Voorbeelden hiervan zijn de open dag, de feest- en
medewerkersavonden en de selectiewedstrijden die KNVBelftallen op ons kunstgrasveld afwerken. Bij andere, regelmatig terugkerende activiteiten zoals de kaartavond en de
bingoavond wordt de barbezetting door de organisatoren
van deze avonden zelf geregeld.
De groep personen waarop voor de kantinedienst een beroep wordt gedaan verschilt per wedstrijddag en ook per
trainingsavond. Net als voor alle andere vrijwilligersactiviteiten binnen de club geldt ook hier: hoe groter de groep deelnemers, hoe lager de belasting per vrijwilliger. Het motto van
presentatiegids SV DELDEN 2016-2017

Barcommissie
Ondersteuning
Angelique Neuber	     Janny Lutke Willink
Ivo Otten		     Henk ter Hofsté
Han Vaanholt		     Annemieke Visser
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Met de tijd mee...

Websitecommissie
Bas Visser en Jan Holterman plaatsen de
nieuwsberichten die door de verschillende
commissies worden aangedragen
Urban Pots ondersteunt Bas en Jan bij het upto-date houden van de overige informatie op
de website, waaronder de jaarlijkse aanpassing van alle elftalfoto's
André Otten plaatst regelmatig prachtige zelfgemaakte fotoreportages, zowel van wedstrijden als van andere activiteiten bij SV Delden
Martijn Zengerink en Roy Spoolder zorgen
voor de technische ondersteuning, nadat zij in
2012 de technische realisatie van respectievelijk de nieuwe website en van TekstTV voor hun
rekening hebben genomen.

Van clubblad naar presentatiegids, van website naar Facebook
Wat er al niet veranderd is in amper twintig jaar tijd. Het lijkt een eeuwigheid geleden, maar het
was pas in 2000 dat we bij SV Delden onze eigen website kregen. Vijf jaar geleden, in 2012, heeft
de website een totale metamorfose ondergaan en, belangrijker nog, een automatische koppe-

door Jan Holterman

ling gekregen met Facebook. Via de mobiele telefoon kan iedereen daarmee altijd en overal op
de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes binnen SV Delden. Los van de website houden veel
leden elkaar tegenwoordig op de hoogte via WhatsApp. De ontwikkelingen op het gebied van
informatietechnologie en social media gaan razendsnel. De websitecommissie en de clubbladcommissie van SV Delden proberen hier op een passende manier op in te spelen.
Snelle communcatie en actuele informatie
Goede communicatie met de eigen leden en met de
buitenwereld is voor een vereniging als SV Delden van
groot belang. Enerzijds is het belangrijk dat algemene
informatie over de club makkelijk te vinden is en up-todate blijft, anderzijds is het belangrijk om het laatste
nieuws zo snel mogelijk aan de man te brengen.
Bij het vastleggen en het verspreiden van alle informatie
speelt de website van SV Delden anno 2017 een centrale
rol. De websitecommissie zorgt ervoor dat alles wat je
over de vereniging wilt weten op internet te vinden is:
www.svdelden.nl.
Voor het verspreiden van het laatste nieuws is enkel de
website al lang niet meer voldoende. Om een grote groep,
veelal jeugdige leden snel te kunnen bereiken is een directe koppeling gemaakt tussen de website en Facebook.

Iedereen die op Facebook zit kan daarmee automatisch
op de hoogte blijven van alle nieuwsberichten en kan
deze eenvoudig delen met al zijn Facebook-vrienden.
Behalve met Facebook kent de website ook een directe
koppeling met TekstTV. De nieuwsberichten van onze
website verschijnen daarmee ook automatisch in beeld
in de kantine, op het televisiescherm waarop ook de actuele wedstrijdinformatie gepresenteerd wordt.
Behalve via onze eigen website, Facebook en TekstTV, zorgt
de websitecommissie ervoor dat het nieuws van SV Delden
ook in de lokale media verschijnt. Bas Visser en Jan Holterman sturen hiervoor de belangrijkste berichten vanuit de
club door naar Nieuws uit Delden en naar Drukkerij Unaniem. Zo krijgt het SV Delden-nieuws een plekje tussen het
andere nieuws uit Delden en de rest van Hof van Twente,
zowel op internet als elke woensdag in het Hofweekblad.

Mösproat en presentatiegids
Als gevolg van de razendsnelle digitale ontwikkelingen is de rol van de Möspraot,
het clubblad van SV Delden, de laatste jaren enorm veranderd. Waar de website
en social media bij uitstek geschikt zijn voor het snelle nieuws, daar ligt, meer
nog dan vroeger, de kracht van de gedrukte media in de achtergrondverhalen.
Het bestuur en de verschillende commissies kunnen via het clubblad een nadere
toelichting geven op alle ontwikkelingen binnen SV Delden. Ook interviews met
de eigen leden en met bijvoorbeeld sponsors komen in het clubblad beter tot hun
recht dan in de vluchtige drukte van de social media.
De clubbladcommissie stelt zich ten doel om twee keer per jaar een Möspraot uit
te brengen, één editie in de winterstop en één editie aan het eind van het seizoen.
Daarnaast kent SV Delden sinds enkele jaren een heuse presentatiegids die in
de loop van het seizoen verschijnt. Hiermee kunnen we onze vereniging jaarlijks
onder de aandacht brengen van niet alleen de eigen leden, maar ook van de
sponsors en van verschillende andere geïnteresseerde personen en partijen in
Delden en in de rest van Hof van Twente.
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Clubbladcommissie
Henk ter Hofsté 	         redactie en realisatie
Gerrit Seppenwoolde   redactie
Bas Visser 	         redactie
Ondersteuning presentatiegids
Edwin Hietbrink	         advertenties
Hans van Laarhoven    advertenties
Jesper Kuizenga          tekstcontrole
Jan Holterman 	         eindredactie
		   
Vormgeving clubblad en presentatiegids
Corien Essink 	         Drukkerij Unaniem
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Meer lijn in het spel
De technische commissie heeft twee speerpunten: opleiding en doorstroming
De jeugdafdeling van SV Delden is de afgelopen jaren gestaag gegroeid. De toestroom van de
door Bas Visser

jongste jeugd is al jaren aanzienlijk en bij de senioren beginnen we hier langzaamaan de vruch-
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ten van te plukken. Om ook het voetbaltechnische aspect naar een hoger plan te tillen, heeft het
bestuur van SV Delden twee jaar geleden een vernieuwde technische commissie in het leven
geroepen.
Voorzitter van deze commissie is Bert Morsink. Bert heeft een
lange geschiedenis bij SV Delden, die begon als voetballer
maar in 1993 ook een andere wending kreeg. In dat jaar
werd hij geveld door een beenbreuk, waarop het bestuur
hem polste voor de rol van keeperstrainer. Bert hapte toe en
heeft deze functie vervolgens tot 2008 bekleed. Sinds 2013
heeft hij de doelmannen wederom onder zijn hoede.

Deze teamindeling is een complexe puzzel, waarbij het belangrijk is om per team een balans te vinden tussen leeftijd,
het technisch voetbalbelang en het aantal spelers. Zodra
deze indeling klaar is, is het tijd om samen met de jeugdcommissie de vacatures bij de trainers en de elftalleiders in te
vullen. Hierbij is het altijd een uitdaging om eind augustus bij
alle elftallen de juiste poppetjes op de juiste plaats te hebben.

Naast Bert bestaat de technische commissie uit vier technisch coördinatoren, die elk verantwoordelijk zijn voor
een specifieke leeftijdsgroep. Dit zijn Dinand Lutke Willink, Richard Brunnekreef en Marc Brinkcate bij de jeugd
en Mark Tuitert bij de senioren. Naast de coördinatoren
fungeert Wim Mensink, ooit zelf profvoetballer en jarenlang elftalleider bij de senioren, als adviseur voor zowel
de technische commissie als voor de trainers van de verschillende elftallen. Tot slot weet de technische commissie
zich voor het vrouwen- en meisjesvoetbal ondersteund
door de coördinatoren Jos Eijsink en Jan Holterman.

Instroom en doorstroom
De doelstelling van de vereniging is om spelers vanaf de
welpen op een goede en geleidelijke manier door te laten
stromen naar de seniorenelftallen. Hierbij is het enorm belangrijk dat we in elke leeftijdscategorie een of meer elftallen hebben. Bij het indelen wordt vaak gekozen voor kleine
teams, zodat elke speler zoveel mogelijk aan het voetballen komt. Door ziekte of vakantie van spelers kunnen teams
daarom weleens een tekort aan voetballers hebben. Uitwisseling tussen elftallen is dan, in onderling overleg met de
trainers, noodzakelijk.

Puzzel
De grootste druk qua werkzaamheden ligt bij de indeling van
de elftallen. Elk jaar moet voor 1 juni aan de KNVB worden
doorgegeven met welke teams we het volgend seizoen aan de
competitie gaan deelnemen en in welke klassen. Het streven is
voorts om medio juni, ten tijde van het jeugdkamp, de indeling
van de spelers in de verschillende teams rond te hebben.

In de overstap van de jeugd naar de senioren is het juist
belangrijk dat er uitwisseling plaatsvindt. Zo kunnen de
tweedejaars JO19 spelers langzaam wennen aan het “zondagmorgengevoel”.
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Oefenstof
Voor vragen over de juiste oefenstof voor elk niveau kunnen
de trainers terecht bij Jordy Drenth, die naast trainer van de
jeugd onder 19 en onder 13 ook trainingscoördinator is voor
de hele jeugdafdeling. Daarnaast is Wim Mensink met zijn
enorme ervaring ook een goede vraagbaak voor de oefenmeesters.
Het streven van SV Delden is dat elke trainer een diploma
heeft. Nieuwe trainers mogen op kosten van de vereniging
op cursus om het officiële papiertje te halen. Ook krijgen zij
technische ondersteuning vanuit de club.
De technisch coördinator
Elke technisch coördinator heeft contact met de trainers van
de teams in zijn leeftijdsgroep. De coördinator kijkt regelmatig bij trainingen en regelt ondersteuning van Jordy of Wim
waar dat nodig is. Ook fungeert hij als contactpersoon voor
de ouders, als die vragen, opmerkingen of ideeën hebben
over het reilen en zeilen binnen een team.

Als blijkt dat het om een of andere reden niet loopt binnen
een elftal dan kan er een avond georganiseerd worden met
spelers en/of ouders om de knelpunten te bespreken. Hier
heeft de commissie al een paar maal goede ervaringen
mee gehad.
Tijdsbesteding
De technische commissie is geen club vergadertijgers. Toch
is er elke vijf weken een bijeenkomst om de lopende zaken
te bespreken. Uiteraard ligt het zwaartepunt aan het einde
van het seizoen, wanneer de nieuwe teamindeling gemaakt
moet worden. Daarnaast is de commissie ook druk met het
aanstellen van trainers en leiders voor de elftallen en maakt
zij tijd vrij om door de KNVB georganiseerde congressen bij
te wonen, over bijvoorbeeld het jeugdvoetbal en het vrouwenvoetbal. De tijd die dan nog rest, wordt gebruikt om bij
trainingen aanwezig te zijn en om te overleggen met trainers
en leiders.
Als er voetballers of ouders zijn die interesse hebben in het
trainersvak, neem dan contact op met Bert. De technische
commissie zal jullie met raad en daad ondersteunen.

						
Technische commissie
						
Bert Morsink		
						
Mark Tuitert		
						
Dinand Lutke Willink
						
Richard Brunnekreef
						
Vacature		
						
Marc Brinkcate		
									
						
Wim Mensink		

Molenstraat 8

■

074-3763971

■

www.feMis.nl
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voorzitter en keeperstrainer
coördinator senioren
coördinator JO19 en JO17
coördinator JO15 en JO13
coördinator JO11 en JO9
coördinator JO7 en JO5
(welpen en kabouters)
technisch adviseur

Ondersteuning vrouwenvoetbal
Jos Eijsink		
coördinator vrouwenvoetbal
Jan Holterman		
wedstrijdsecretaris
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door Jan Holterman

Voor elk wat wils
Volop activiteit, volop gezelligheid
Niet alleen óp het veld, maar ook buiten het
veld is er bij SV Delden van alles te beleven.
Voor jong en oud, voor elk wat wils.
Vaste, maandelijkse activiteiten zijn de kaartavonden, al
sinds mensenheugenis strak geregisseerd door Gerrit Paskamp, en de bingoavonden, ruim twee jaar geleden weer
nieuw leven ingeblazen door Gerard Dijk.
Andere, minder frequente activiteiten zijn de jaarlijkse vrijwilligersavond, de Darts Trophy, de poker- en casinoavond,
de fietspuzzeltocht en niet te vergeten de feestavonden met
playback, met live optredens en met hilarische sketches.
Volop talent, volop vermaak en vooral: volop gezelligheid.
SV Delden op z'n best!

Activiteitencommissie
“Goud van Oud”
Carmen Brinkcate 	    Henk van Geenen
Lisanne de Graaf		    Dick ter Kulve
Marieke Jannink		    Hans Pots
Janny Lutke Willink 	    Martin Wardenburg

presentatiegids SV DELDEN 2016-2017
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Shirtsponsor: Autoschade Hof van Twente
Staand v.l.n.r.: Mark Hofste, Wim Holterman, Jorret Averdijk, Paul Strikker, Hugo Renssen,

Marcel Morsink, Bjorn Semmekrot
Gehurkt v.l.n.r.: Rick Wassink, Ferri Morsink, Marthijn Zweepe, Ivo Otten,
Mark Tuitert, Tom Goosselink, Michel ter Horst
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presentatiegids
presentatiegids
SV DELDEN
SV DELDEN
2016-2017
2011

s eiz

2016
2017

Staand v.l.n.r.: Nienke Rupert, Kitty Rupert (leider), Tineke Pluijgers, Charell Haverkate, Lisanne de Graaf,
Monique Rouweler, Tessy Harmsen (ass.scheidsrechter), Kim Bokhove
Zittend v.l.n.r.: Jadey van Neerbos, Marijn Hemersma, Mies Jannink, Anke Grijsen, Anne Horstman,
Marlin Otten, Marieke Jannink, Mirel Roescher, Roy Belt (trainer)
Op de foto ontbreken: Anne Braker, Leonie Groothuis, Eline Eijsink

presentatiegids SV DELDEN 2016-2017

s eiz

n

SV DELDEN VR1

oe

Shirtsponsor: Eetcafé Harlekijn-Smitties

SV DELDEN 2

Staand v.l.n.r.: Marco Dijkman (assistent-trainer), Maarten Rook (begeleider), Hidde Flokstra,
Niels Oude Wesselink, Ruben Klumpers, Timo Gerritsjans, Ivo Otten, Twan Eijsink, Niek Boerboom,
Pieter Bordes, Colin Neuber, Roy Spoolder, Kevin Otten (leider)
Zittend v.l.n.r.: Raymond Halenbeek (fysiotherapeut), Auke Weenink, Joost Hendrikse, Erwin Morsink,
Sven Wold, Harold Oude Veldhuis (trainer), Hugo Renssen, Coen Witteveen, Raymond van der Roest,
Brian Otten, Chantal Ojevaar (verzorgster)

s eiz

SV DELDEN 1

Elftalfoto's SV Delden seizoen 2016-2017

Shirtsponsor: Aparthotel Delden
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n

2016
2017
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SV DELDEN 5
n

2016
2017

2016
2017

presentatiegids SV DELDEN 2016-2017

s eiz

oe

Staand v.l.n.r.: Dick Menger, Hajo Brandt, Pim Brandt, Erwin ter Keurs, Remco Kemper,
Wim ter Keurs, Wim Wold, Sander Pelle
Gehurkt v.l.n.r.: Ruben Diele, Gerrit Naafs, Dinand Lutke Willink, Roy Poelman,
Marco Ezendam, Remco Kraan, Rian ter Braak
Op de foto ontbreken: Hasan Nuhanovic, René Streutker, Bert Luttikhedde

Shirtsponsor: Eetcafé Harlekijn-Smitties
Staand v.l.n.r.: Martijn Zengerink, Johan Holterman, Joost Offerein, Ben Steentjes, Paul Strikker,
Robert Oplaat, Jaap Schikker, Erwin Extercatte, Jan Holterman, Wim Lammers
Gehurkt v.l.n.r.: Urban Pots, Rob Zomerdijk, Bart Perik, Patrick Aanstoot, Maarten Vunderink,
Bart Otten, Berry Koens

presentatiegids SV DELDEN 2016-2017
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Shirtsponsor: Erik Jongebloed Installatietechniek en Golf Sunreizen
Staand v.l.n.r.: Mark ter Elst, Wouter Kamp, Christiaan Ottenschot, Jan ten Brummelhuis,
Dennis de Vos, Martin Schutte, Gerbrand Kooiker, Robin Vunderink,
Ivo Poelman, Joost Morssinkhof
Gehurkt v.l.n.r.: Jarno Wesselink, Jules Wijsbeek, Roy Semmekrot, Patrick Penninkhof, Rob Wijsbeek
Op de foto ontbreekt: Niels Westerhof (leider)
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oe

Shirtsponsor: TSN Thuiszorg

SV DELDEN 6

SV DELDEN 4

Staand v.l.n.r.: Frank Nijhuis, Ewoud Klein Horsman, Marc Kootstra, Daan Brandt,
Nick Rupperink, Tom Steentjes, Jelmer Beeks Geknield v.l.n.r.: Teun Freriksen, Justin Neuber,
Ramon Holtvoort, Tim Traanman, Micha de Mönnink, Paul van Egmond, Wouter Nijland
Op de foto ontbreken: Bart Steentjes, Roy Otten

s eiz

SV DELDEN 3

Elftalfoto's SV Delden seizoen 2016-2017

Shirtsponsor: Waagplein
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2016
2017

41

42

presentatiegids SV DELDEN 2016-2017

Staand v.l.n.r.: Kim Bokhove (leider), Milou Wienk, Marlon Schumacher, Charlotte Weers,
Roy Belt (trainer), Mirthe Oonk, Jobke Eijsink, Liesbeth Koebrugge (leider)
Geknield v.l.n.r.: Nicky Bergmans, Britt Luttikhedde, Anne Horstman, Yvet Lutke Willink, Sanne Croes
Op de foto ontbreken: Caby Vos, Kyra Vos, Elise Milner, Nikita Kuiper
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Shirtsponsor: Babydromen
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oe
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2016
2017

Shirtsponsor: Drukkerij Unaniem / Hofweekblad
Staand v.l.n.r.: Tom Boensma (leider), Colin Boensma, Thiseas Aivaliotis, Bram Horstman,
Qaissar Elias, Damian Zweepe, Stern Canter Visscher, Max van Laarhoven,
André Spikkert (trainer), Wim ter Keurs (leider)
Geknield v.l.n.r.: Fanar Al-Haskani, Lars Rouhof, Bent Eijsink, Levy Horst, Mathijs ter Keurs,
Robin Morsink, Victor Fabries

presentatiegids SV DELDEN 2016-2017
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2017

SV Delden MO19-1

o

en

SV Delden JO17-1

Staand v.l.n.r.: Fred Oonk (leider), Dennis de Vos (ass.scheidsrechter), Stan van Laarhoven,
Sam Langenberg, Luuk Börgeling, Scott Wold, Christian Vreriks, Tom Essink,
Boris Oonk, Jordy Drenth (trainer)
Geknield v.l.n.r.: Floris Havermans, Robin Schutte, Dajo van Norel, Laurent Vaanholt,
Julian Schepers, Sven Lutke Willink, Doeke Brandt, Hugo Stubbe, Chris Bartelink

s eiz

SV Delden JO19-1

Elftalfoto's SV Delden seizoen 2016-2017

Shirtponsor: Autobedrijf De Vossenbrink

2016
2017
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Staand v.l.n.r.: Jos Eijsink (leider), Mark Elias, Gijs Koehorst, Jasper Brunnekreef, Jesse Horn,
Boris van Geenen, Eltayeb Shamboaver, Richard Brunnekreef (trainer)
Geknield v.l.n.r.: Fadi Haddad, Jens Terlouw, Kay ter Doest, Vincent Markink, Rik Vrielink,
Tijmen Brunnekreef, George Totonji

n

2016
2017

presentatiegids SV DELDEN 2016-2017

Shirtsponsor m.i.v. februari 2017: Showtime
Staand v.l.n.r.: Patrick Olthof (leider), Qasim Al-Haskani, Damian Dessi, Max Dijkman,
Jort Laarhuis, Duuk Baars, Tim Naafs, Jordy Drenth (trainer)
Geknield v.l.n.r.: Jorrit Olthof, Bas Ezendam, Lars Borgman, Jordy Spikkert,
Teun Morsink, Collin Diesveld, Jesper ter Keurs

s eiz

oe

2016
2017

SV Delden JO13-1

n

Shirtsponsor: Modelmakerij Delden
Staand v.l.n.r.: Charmaine Straatman-Scholing (leider), Wessel Pots, Famke Slot,
Dionicia Scholten, Femke Boensma, Hajo Brandt (trainer)
Geknield v.l.n.r.: Michael de Jong, Naomi Julius, Joris van Delden, Ruth Vrielink

presentatiegids SV DELDEN 2016-2017
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Shirtsponsor: Muta

oe

SV Delden JO13-2

s eiz

Staand v.l.n.r.: Andreas Somo (trainer), Tom Oonk, Sari Havermans, Joël Julius,
Robert Oplaat (leider), Nick Stokkentreeff, Brad Heuten, Angelique Neuber (leider)
Geknield v.l.n.r.: Marten Oplaat, Marijn Claassen, Renaldo Diesveld, Jasper Visser,
Ryan Rezanejad, Joris Schutte, Mika Kobus
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SV Delden JO15-1

SV Delden JO15-2

Elftalfoto's SV Delden seizoen 2016-2017
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Shirtsponsor: TGO Technische Installaties
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SV Delden JO11-3

2016
2017
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presentatiegids
presentatiegids
SV DELDEN
SV DELDEN
2016-2017
2011

Shirtsponsor: Henri Heuten Timmerwerken en Onderhoud
Staand v.l.n.r.: Dirk Morsink, Mischa Wessels (trainer), Take Bakker, Brad Heuten (trainer),
Marith Vrugteman, Henri Heuten (trainer), Stef Wessels
Geknield v.l.n.r.: Wout Sonder, Mats Halenbeek, Ruben Noltus, Daïm Heuten

s eiz

n

Shirtsponsor: Hart van Delden
Staand v.l.n.r.: Pepijn van Egmond, Paul Oude Heuvel (trainer), Jan-Willem Oude Heuvel,
Sven Koehl, Peter Brusse (leider), Hugo van der Kolk
Geknield v.l.n.r.: Stijn Blokhuis, Jelmer Boensma, Lars Brusse, Koen Geerdink

presentatiegids SV DELDEN 2016-2017
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SV Delden JO11-2

Staand v.l.n.r.: Bas Spekreijse (leider), Bram Averdijk, Cas Horstman,
Jort Spekreijse, Kevin Otten (trainer)
Geknield v.l.n.r.: Lucas Oude Keizer, Dion Oolbrink, Lars Hemersma, Gijs Vochteloo, Lukas Schepers
Op de foto ontbreekt: Brian Otten (trainer)
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SV Delden JO11-1

Elftalfoto's SV Delden seizoen 2016-2017

Shirtsponsor: Wooddeck
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Staand v.l.n.r.: Sven Breukers, Harald Breukers (trainer), Timon Hendriks, Ties Oolbrink,
Alart Mulder (trainer), Joren Blokhuis, Tom Poelman, Erik Hendriks (leider), Steyn Brouwer
Geknield v.l.n.r.: Tom Koehl, Pim Geerdink, Hugo Brinkcate, Simon van der Kolk, Roan Mulder

2016
2017
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n

2016
2017

presentatiegids SV DELDEN 2016-2017

Shirtsponsor: Roescher Zonwering
Staand v.l.n.r.: Ralph Konniger (trainer), Thijmen Roescher, Ruben Holterman,
Niels Bieleveldt, Jarno Wesselink (trainer)
Geknield v.l.n.r.: Tygo Konniger, Pim Wesselink

s eiz

n

Shirtsponsor: Roescher Zonwering
Staand v.l.n.r.: Christoffel van Egmond (trainer), Michiel Brandt, Sem Groothuijs,
Tristan van Egmond, Lesley Fisscher (leider)
Geknield v.l.n.r.: Alec Sanchez, Sepp Fisscher Op de foto ontbreekt: Max Vonkeman

presentatiegids SV DELDEN 2016-2017
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Shirtsponsor: Klein Optiek

oe

SV Delden Welpen 2 SV Delden Welpen 1

s eiz

Staand v.l.n.r.: Youssef Totonji, Ronald Dijkmans (trainer), Luuk Dijkmans, Tijmen Breukers,
Bert Luttikhedde (trainer), Len Luttikhedde, Julian Lammersen, Arnold Vrugteman (trainer).
Geknield v.l.n.r.: Martijn Aanstoot, Janna Morsink, Yanique Vrugteman, Ellis Voorthuis, Kian Reints
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SV Delden JO9-1
SV Delden JO9-2

Elftalfoto's SV Delden seizoen 2016-2017
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Shirtsponsor: -
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Achterste rij v.l.n.r.: Wouter (trainer), Wim (trainer), Ewout, Marc (trainer)
Voorste rij v.l.n.r.: Lana, Mads, Ties, Mika, Teun, Dinand, Jade, Dinno, Gijs

s eiz

Kabouters

Elftalfoto's SV Delden seizoen 2016-2017

Shirtsponsor: Sonneveld Groothuis Autoservice

oe

n

2016
2017

clublied
Refrein
Vooruit nu die blauw-gelen
Jongens zet hem op
Dan klinkt het op de velden
De kampioen wordt SV Delden!
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
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
We zijn lekker bezig en hebben wat te doen
Refrein

Deze presentatiegids is mede mogelijk gemaakt door:

