
presentatiegids

2011



Hofweekblad Hofweekblad Hofweekblad 

Hofweekblad Hofweekblad Hofweekblad 

Hofweekblad Hofweekblad Hofweekblad 

Hofweekblad Hofweekblad Hofweekblad 

Hofweekblad Hofweekblad Hofweekblad 

Hofweekblad Hofweekblad Hofweekblad 

Hofweekblad Hofweekblad Hofweekblad 

Hofweekblad Hofweekblad Hofweekblad 

Hofweekblad Hofweekblad Hofweekblad 

Hofweekblad Hofweekblad Hofweekblad 

Hofweekblad Hofweekblad Hofweekblad 

Hofweekblad Hofweekblad Hofweekblad 

Hofweekblad Hofweekblad Hofweekblad 

Hofweekblad Hofweekblad Hofweekblad 

Hofweekblad Hofweekblad Hofweekblad 

Hofweekblad Hofweekblad Hofweekblad 

Hofweekblad Hofweekblad Hofweekblad 

Hofweekblad Hofweekblad Hofweekblad 

Hofweekblad Hofweekblad Hofweekblad 

Hofweekblad Hofweekblad Hofweekblad 

Hofweekblad Hofweekblad Hofweekblad 

Hofweekblad Hofweekblad Hofweekblad 

Hofweekblad Hofweekblad Hofweekblad 

Hofweekblad Hofweekblad Hofweekblad 

Hofweekblad Hofweekblad Hofweekblad 

Hofweekblad Hofweekblad Hofweekblad 

Hofweekblad Hofweekblad Hofweekblad 

Hofweekblad Hofweekblad Hofweekblad 

Hofweekblad Hofweekblad Hofweekblad 

Hofweekblad Hofweekblad Hofweekblad 

Hofweekblad

Hofweekblad Hofweekblad Hofweekblad 

Hofweekblad Hofweekblad Hofweekblad 

Hofweekblad Hofweekblad Hofweekblad 

Hofweekblad Hofweekblad Hofweekblad 
Adverteren?

verschijnt elke woensdag in 
Stad Delden, Ambt Delden, Goor, Markelo, Diepenheim, Bornerbroek, Beckum,

St. Isidorushoeve 
 

en een deel van Hengelo (5000 ex.)

Hofweekblad Hofweekblad Hofweekblad 

Hofweekblad Hofweekblad Hofweekblad 

Hofweekblad Hofweekblad Hofweekblad 

Hofweekblad Hofweekblad Hofweekblad 

Hofweekblad Hofweekblad Hofweekblad 
Adverteren?
Adverteren?
Adverteren?
Adverteren?

 
en een deel van Hengelo (5000 ex.)

 
en een deel van Hengelo (5000 ex.)

Geboortekaarten

Uitnodigingen

AdverterenHandelsdrukwerk

Huisstijl
Flyers

Voor meer informatie:www.hofweekblad.nl

Folders

Gelegenheidskaarten

Trouwkaarten

Felicitatiekaarten

advertentie A4.indd   1 29-03-11   14:08



presentatiegids  SV DELDEN 2011 3

Inhoudsopgave

Vrijwilligers, de motor van onze vereniging 5

Het prille begin met vallen en opstaan  6-7

Het eerste echte voetbalveld  8-11

Trefhook ‘n Mös 12-13

Zonder vrijwilligers wordt er niet gevoetbald 14-17

Vrijwilligers bij de jeugd 19-21

Bardiensten: een kwestie van vrijwilligers 23

De vrijwilligersavond 24-25

Schoonmaken bij SV Delden 26-27

Trainers, elftalleiders en scheidsrechters 30-31

Elftalfoto’s SV Delden seizoen 2010-2011 32-42

Sponsoring in een nieuw jasje 43

Sponsor informatie 44-45

Clublied 46

Colofon
Aan deze presentatiegids werkten mee

Teksten
Jacqueline Eijsink
Hans Klumpers
Hans van Laarhoven
Gerrit Seppenwoolde
Jan Vriezekolk
Martijn Vriezekolk
Marthijn Zweepe
Erwin Zwijnenberg
alle geïnterviewden

Tekstcontrole
Jan Holterman
Jesper Kuizenga

Fotografie
Guus Bloeming
Henk ter Hofsté
Marjorie Steentjes
René Streutker

Vormgeving
René Streutker

Drukwerk
Drukkerij Unaniem Delden

Reageren n.a.v. deze presentatiegids? 
Stuur een e-mail naar 
secretaris@svdelden.nl.



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

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 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.

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

TSN Hengelo e.o.
Bornsestraat 48
7556 BG Hengelo

TSN2157 P_ADV GG SV Delden 180x130.indd   1 11-02-11   09:20



presentatiegids  SV DELDEN 2011 5

Vrijwilligers, de motor van onze vereniging
Jazeker! Ook in 2011, wegens succes geprolongeerd: een spiksplinternieuwe presentatiegids van de Sportvereniging 
'Delden'. Na de edities van 2009 en 2010 – wellicht begint u er al aan te wennen - is het inmiddels de derde keer in de 
historie van SV Delden dat deze gids wordt uitgebracht. Dit jaar, zoals u kunt zien, zelfs in kleur! 

Elk jaar buigt de redactie van het clubblad 'n Möspraot zich over het centrale onderwerp voor de nieuwe gids. Dit jaar is 
unaniem gekozen voor het thema vrijwilligers. Vrijwilligers zijn erg belangrijk in onze samenleving. Niet voor niets is 2011 
uitgeroepen tot het Europees jaar van het vrijwilligerswerk. Vrijwilligers zijn het levende bewijs van solidariteit. Als vrijwil-
liger help je niet alleen een ander. Je krijgt vaak veel genegenheid terug voor wat je doet. Wereldwijd maakt men, ook 
in de sport, gebruik van vrijwilligers. Als je even op internet googlet, komen er veel sites tevoorschijn waar men probeert 
nieuwe vrijwilligers te werven voor sportprojecten. Zomaar een project waar mijn oog op viel:

Sport straalt wereldwijd positieve energie uit. Door sport ontmoet je andere mensen. Sport stimuleert de samenwerking 
en de teamspirit. Het maakt dat je wilt winnen en vormt je karakter. Bovendien geeft sport kansarme jongeren het rust-
gevende gevoel bij een groep te horen.

In Nederland zijn binnen verenigingen zeer veel mensen actief als vrijwilliger. Ook bij SV Delden zijn vrijwilligers de motor 
van onze vereniging. Dat waren ze in het verleden: vrijwilligers hebben SV Delden gemaakt tot wat ze nu is, een club 
met meer dan driehonderd leden en met een prachtige accommodatie. Dat zijn ze vandaag de dag: vrijwilligers zorgen 
er samen voor dat al onze voetballers, dames en heren, jongens en meisjes, wekelijks kunnen trainen en wedstrijden 
kunnen spelen. En ook in de toekomst zullen het onze vrijwilligers zijn die SV Delden draaiende houden.

In deze presentatiegids willen wij u kennis laten maken met diverse facetten van het vrijwilligerswerk bij SV Delden.
Waarom doen mensen vrijwilligerswerk? Waarom is dit “werk” zo leuk? Wat levert het mij op? 
Allemaal vragen waarop u in deze gids de antwoorden zult krijgen.

Mocht u na het lezen van deze presentatiegids enthousiast zijn geworden om ook vrijwilligerswerk bij SV Delden te 
gaan doen, neem dan contact op met een van de vele andere vrijwilligers binnen onze vereniging. Hun namen en 
contactgegevens kunt u vinden op onze website www.svdelden.nl. Ook deze 
website wordt onderhouden en bijgehouden door vrijwilligers.

Alle vrijwilligers samen vormen de motor van SV Delden!
Daar draagt u toch ook graag uw steentje aan bij? 

Ik wens u veel leesplezier!

Hans van Laarhoven
Voorzitter Sportvereniging 'Delden'

Sporten in Argentinië
Wil jij aan een mooi sport project meewerken waar de sporten voetbal, rugby, tennis en 
hockey centraal staan? Dan ben je bij ons in Argentinië aan het juiste adres. We werken 
samen met verschillende sportclubs in de regio van Cordoba die vanuit de overheid gesteund 
worden. Hier kunnen kinderen van 6 tot 17 jaar gratis sporten.
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Het prille begin met vallen en opstaan 

De oprichting
De VV Delden werd op 18 juli 1923 opgericht. Daarvoor 
waren er enige turbulente jaren. In Delden, met zijn 2600 
inwoners, was er amper ruimte voor twee voetbalclubs. 
Het rooms-katholieke Effecto, later Sparta en uiteindelijk Rood 
Zwart, had gezien de samenstelling van de bevolking de 
grootste aanhang. Voor de oprichting kwam VV Delden uit 
in een 'wilde competitie'. Voorlopers waren DSV, Delden en 
DVC. Een korte periode was er sprake van twee VV Deldens, 
de 'wilde' en de 'officiële'. De nieuw opgerichte VV Delden 
was een neutrale vereniging en bestond voornamelijk uit 
arbeiders. De beter gesitueerden, 'witte boorden', waren 
dat jaar verdwenen en zochten hun heil bij de nieuw 
opgerichte korfbalvereniging Zwart Wit.

Accommodatie en vrijwilligers
Het eerste voetbalveld van de VV Delden was aan de 
Nijlandsweg, hoek Benteloseweg. Het was een zand met 
heideveld met een hele harde ondergrond. Omkleden en 
wassen kon even verderop bij café Timmerman, oftewel 
'de Plaate'. Accommodatie is dan ook een groot woord, 
net zoals vrijwilligers. Het was duidelijk  dat alle leden 
meehielpen het veld te prepareren, oftewel enigszins 
bespeelbaar te maken. Als eerste echte vrijwilliger zou ik 

Jan Kempers willen noemen. Hij was al in 1925 bij de VV 
Delden betrokken en verleende tot ver in de jaren tachtig 
hand-en-spandiensten voor de club.
Al snel liep de jonge vereniging tegen problemen aan. Er 
stond nog een rekening open bij houtzagerij Morsink uit 
1920 van maar liefst 145 gulden. Het betrof een nota voor 

doelpalen voor de reeds opgeheven 
'grijzen' en de nieuwe club dacht onder 
betaling uit te komen. Dit ging niet lukken, 
want Morsink stapte ten langen leste in 
1925 naar de TVB (Twentse Voetbalbond). 
Deze dreigde VV Delden te royeren. Het 
bestuur besloot tot een reddingsactie. 
Ieder lid moest fl. 2,40 betalen. Dat was 
veel, voor sommigen zelfs een dagloon. 
De onderlinge solidariteit was groot, 
iedereen koos voor de club en betaalde 
zijn deel. VV Delden was gered.
De problemen met de TVB bleven 
aanhouden. Aanvankelijk kon de club 
van start gaan aan de Nijlandsweg, 
maar voor seizoen 1926-1927 voldeed 
het veld niet meer aan de eisen zoals 
door de TVB gesteld. Een tegenvaller van 
jewelste natuurlijk en het bestuur moest 
op zoek naar een nieuw veld. Het kwam 
terecht op bekend terrein, namelijk bij 
Zwarte Marie aan de Goorschestraat 

'Goh Jan, wil jij een stukje schrijven voor de presentatiegids over de vrijwilligers van het eerste 

uur?' was de vraag van Gerrit Seppenwoolde. Natuurlijk zei ik ja, want een verzoek van de 

erevoorzitter mag je eigenlijk nooit weigeren. Al snel drong tot mij door dat ik eigenlijk weinig 

wist over de eerste SV Delden-jaren en ik vroeg mij dan ook af waarom Gerrit mij voor dit 

klusje vroeg. Per slot van rekening ben ik zo oud toch niet? Gelukkig kon ik terugvallen op het 

boek van Johan Bos, 'Wij worden hier nog helden op voetbalgebied'. 

Vrijwilligers van het eerste uur

Voetballen in een weiland… door de spelers van tevoren vrijgemaakt 
van koeienvlaaien met v.l.n.r. Jan Brinkcate, Jan ter Beek, Gerrit Dijkman 
en Gerrit Kamp

SV Delden - Zwart Wit: groepsfoto in de middencirkel, meer zand dan gras.
Staand v.l.n.r. ? Hilbrink, Herre Smeenk, Gerrit Kamp, Jan Brinkcate, ? , Gerrit Assink, 
Jan Rademaker, ? , Albert Dijkman, Lex Groenheim, Rinus Brinkcate, ? , Joh Nijhuis, 
Albert Hilbrink; zittend v.l.n.r. Dirk Schuphaus, Ap Brinkcate, Jan Smeenk, Piet Visser, ? , 
Willem te Hoornte, ?; liggend v.l.n.r. Jan Siemerink, Jan Buursink

do
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tegenover de Kappelhofsweg. In het grijze verleden werd 
hier ook al eens een balletje getrapt.
Voor het nieuwe terrein moest voor het eerst huur worden 
betaald, maar de spelers moesten zelf wel het veld fatsoe-
neren. Menig zomeravond werd door de arbeidersjongens 
hieraan opgeofferd. In de koeienstal konden de jongens 
zich omkleden en zich in een teiltje wassen. Voor aanvang 
van de wedstrijd moest het gras ontdaan worden van de 
koeienvlaaien. Het veld bleef van belabberde kwaliteit en 
als het een beetje regende moest er om de plassen heen 
worden gevoetbald. Vaak moest er worden afgelast en 
soms kwam de club in de problemen door de grote ach-
terstand aan wedstrijden. Het kwam wel eens voor dat de 
thuiswedstrijden elders gespeeld moesten worden.
De hoekvlaggen waren gewoon een paar stokken uit het 
nabij gelegen bos en als grensrechtervlag gebruikte men 
een zakdoek. De vereniging bezat maar één bal, eigen-
dom van Albert Vriezekolk. Hij werd een keer van het veld 
gezonden door de scheidsrechter vanwege heel ruw spel, 
maar nam daarop ook zijn eigen bal mee. De scheidsrech-
ter riep hem toe dat hij de bal in het veld moest laten. Albert 
keerde zich om en riep: 'da's mien bal en den nem ik met'. 
De kwestie werd na de wedstrijd in der minne geschikt.

Drank en vrouwen

De supportersschare van VV Delden was klein maar zeer 
fanatiek. Beroemd en berucht was VV Delden door de 
trouwe en fanatieke vrouwelijke aanhang. Er was een 
heuse supportersclub die hun jongens met allerlei liede-
ren bezongen. Opvallend was dat er in de liederen altijd 
over DVC gezongen werd, het leek wel een geuzennaam 
voor de club. Zelfs over afgelaste wedstrijden werden 
soms liederen geschreven.
Rondom de wedstrijden was het vaak een gezellige boel. 
Uitwedstrijden werden uiteraard, door spelers en sup-
porters, bezocht met de fiets en het kon wel eens gebeu-
ren dat er op de terugweg iemand vanwege de nodige 
sapjes in de sloot terecht kwam. Het bleef niet bij voetbal-
len en supporteren alleen, want uit de contacten kwamen 
diverse huwelijken voort. 
Ondanks het fanatisme bij de supporters was en bleef VV 
Delden in de beginjaren een kleine club. De meeste steun 
in Delden bleef gaan naar het rooms-katholieke Rood 
Zwart. Kenmerkend voor VV Delden was de sterke onder-
linge solidariteit binnen de vereniging. Dankzij de taaie 
vasthoudendheid van de voetballers en vrijwilligers van 
het eerste uur kon VV Delden, ook in de moeilijke tijden 
voor de Tweede Wereldoorlog, telkenmale overleven.

Voetballen na de oorlog
Herinneringen van Jaap Halenbeek en Barend Morsink 

Jaap Halenbeek kon helaas wei-
nig vertellen over het vooroorlog-
se tijdperk van de VV Delden. De 
periode na de oorlog stond hem 
nog duidelijk voor ogen. In die 
tijd werd de VV Delden als een 
forse tegenstander met ruw spel 
gezien. Dat kwam voornamelijk 
doordat er enkele spelers waren 
die voor de wedstrijd nog een 
borreltje namen. Ook toen al had 

het team een verzorgster, dat was Marietje ter Morsche, de 
vrouw van voorzitter Bennie ter Morsche. Met een veelzeg-
gende grijns op het gezicht vertelde Jaap dat daar wel eens 
misbruik van werd gemaakt. Zelf was hij geen groot voetbal-
ler en vooral actief als secretaris/penningmeester. Samen 
met Bennie ter Morsche had hij veelvuldig contact met Rood 
Zwart over een eventuele fusie. Meneer pastoor speelde een 
dermate grote rol dat het daar niet van gekomen is. 

Ook voor Barend Morsink 
kwam de kennismaking met 
VV Delden pas na de oorlog. 
Als broekie werd hij door toen-
malig voorzitter Jan Siemerink 
van huis opgehaald om mee 
te spelen vanwege een spe-
lerstekort. Dat was zijn eerste 
kennismaking met VV Delden. 
Het beviel hem uitstekend en 
door zijn snelheid speelde hij in 
de spits. Barend vertelde dat hij, zoals spitsen betaamt, 
wel eens wat egoïstisch was aan de bal en daarom ook 
wel eens reuze op zijn flikker kreeg. Gelukkig nam Dirk 
Dijkman het altijd voor hem op. Barend kwam weinig 
aan spelen toe bij VV Delden, omdat hij in militaire 
dienst lag. Daar speelde hij wel mee in het militaire 
elftal. Hoogtepunt daarin was een wedstrijd tegen 
Enschedese Boys. Met een helikopter werd er gevlogen 
van Haarlem naar Enschede om daar de wedstrijd te 
spelen. Het was geweldig kuieren met Barend en naast 
een rappe voetballer was hij ook nog eens een gewel-
dig zwemmer. Ook bij de vrouwtjes lag Barend goed, 
het leek wel alsof alle meisjes uit Deldenerbroek door 
hem het hof werden gemaakt.
Beide heren kunnen terugzien op een geweldige tijd 
bij de VV Delden en nog dagelijks volgen zij het wel en 
wee van hun club. Het voetbal van toen is op geen en-
kele manier te vergelijken met het spel van tegenwoor-
dig, maar de lol was er zeker niet minder om. 

Op zoek naar 'vrijwilligers van het eerste uur' 

heb ik ook gesproken met Jaap Halenbeek, 

de vader van onze fysiotherapeut Raymond 

Halenbeek, en Barend Morsink. Deze heren 

waren gelijk enthousiast en een afspraak was 

dan ook snel gemaakt.
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Moeizame jaren
In de twintiger en dertiger jaren van de vorige eeuw, de 
beginjaren van SV Delden, was het niet eenvoudig om 
verenigingen in stand te houden. In de Tweede We-
reldoorlog was dit extra moeilijk, ook voor onze club. 
Voetbalmaterialen waren moeilijk of in het geheel niet 
verkrijgbaar en de gevaren van beschietingen of razzia's 
waren erg groot. Bovendien moesten enkele leden van 
onze vereniging voor de Duitsers elders werken en waren 
anderen ondergedoken. In het seizoen 1942/1943 riep 
de Twentse Voetbalbond (TVB) een noodcompetitie in het 
leven, omdat er nog maar weinig clubs in staat waren te 
spelen. In 1943 schreef de toenmalige secretaris Gerrit 
Kamp in een brief aan de TVB dat ook de SV Delden zich 
genoodzaakt zag voorlopig met voetballen te stoppen.
Pas na de oorlog, in 1946, werd de draad weer opgepakt. 
Weer waren het de meest fanatieke vrijwilligers die onze 
club letterlijk in de benen hielpen. De eerste wedstrijd die 
gespeeld werd, was tegen een team van de Royal Air 
Force (RAF). Destijds hadden de geallieerden een kampe-
ment aan de Twickelerlaan opgericht. In april 2010 werd 
op dezelfde plek nog een grootse herdenking gehouden.

De 'Oude Mors'
In 1937, een jaar na de realisatie van het Twentekanaal, 
had SV Delden van de gemeente een nieuw stuk grond 
gekregen om op te voetballen: de zogeheten 'Oude Mors'. 
Het terrein lag evenwijdig aan het kanaal, op de plaats 
waar nu recreatiewoningen gebouwd zijn, en liep door tot 
aan de kinderspeelplaats en het gebouw van de huidige 
schietvereniging. Ondanks de noeste arbeid van cluble-
den had het veld niet bepaald 'een lekker matje'. In 1953 
werd het daarom gerenoveerd. De club moest daarvoor 
zelf ongeveer duizend gulden ophoesten. Om dat geld bij 
elkaar te krijgen, werd een verloting gehouden.

De SV Delden had in die tijd een 'kaal' veld: water, elektrici-
teit en kleedkamers waren er niet. De club vond al enkele 
jaren onderdak bij café restaurant De Groene Brug, van 
Gerrit en Betsie Fluttert. Naast het café stond een groen 
gebouwtje, dat we als kleedkamer mochten gebruiken. In 

Het eerste echte voetbalveld

Halverwege de jaren dertig van de vorige eeuw is het Twentekanaal naar Delden doorgetrokken. 

Met het zand dat daarbij vrijkwam werd destijds 'De Mors' opgehoogd. Ondanks uitvoerig overleg 

met de gemeente slaagde SV Delden er niet in om daar, voor vast, een fatsoenlijk veld te krijgen. 

Daarop werd besloten het een eindje verderop te zoeken, in de richting waar nu de Schietvereniging 

is gevestigd. Met vereende krachten werden talloze kubieke meters grond verzet om daar een voet-

balveld met een oefenveldje aan te leggen. Dat terrein kon in 1937 in gebruik worden genomen. 

De 'Oude Mors' zou meer dan vijfendertig jaar dienst doen als thuishaven van SV Delden.

Vrijwilligers op 'de Oude Mors'
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Het veld op de Oude Mors, parallel aan het kanaal; 
op de achtergrond zwembad De Mors
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de pauze van de wedstrijd kwam Gerrit Fluttert met een 
mand met kopjes en thee.
Veel ouderen zullen met enige weemoed terugdenken 
aan De Groene Brug, dat in 1993 afgebroken werd. Wat te 
denken van de garage die als kleedkamer fungeerde, de 
besprekingen van trainer Jan de Kok, de 'derde helft' rond 
de kachel en de gezellige sinterklaasavonden waarop 

Mans Kruitbosch 'De Barbier van Sevilla' zong en speelde. 
Ook toen al was gezelligheid een belangrijk element in 
onze club!

Vooruitgang
Na enige tijd kreeg onze vereniging voor het eerst eigen 
kleedkamers. Met financiële steun van voorzitter Ben ter 
Morsche werd van de korfbalvereniging DOS uit Enschede 
een houten gebouw gekocht voor fl. 700,-. Het gebouw op 
zich was niet onaardig, maar douches waren er niet. Buiten 
stond een langwerpige bak, die de Engelse soldaten destijds 
hadden gebruikt. Boven de bak was een waterreservoir, dat 
handmatig volgepompt kon worden. De kleur van het grond-
water was echter licht roze, vanwege het hoge ijzergehalte. 
Sommige spelers hielden niet van die openbare douche: 'A-j 
mar völle loopt, dan geet 'n smeer er vanzelf wal of…'
We hadden de beschikking over één veld en daarvoor lag 
een oefenhoek. Er ontstond behoefte aan veldverlichting 

De grote stuwende kracht bij onze vereniging was in 
die tijd voorzitter Ben ter Morsche. Ben bleef tweeën-
twintig jaar voorzitter, waarna hij later tot erevoorzitter 
benoemd werd. Het bestuur bestond in 1953 uit:  
Ben ter Morsche   voorzitter
Jaap Halenbeek  secretaris
Freek Schuphaus      penningmeester
Herman Leerkotte bestuurslid
Jan van Geenen  bestuurslid
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om ook 's avonds te kunnen trainen.
Ook trainers van buiten de club deden hun intrede! Zij 
hadden vaak zelf op hoog niveau gevoetbald en zodoende 
goede en gevarieerde oefenstof aangereikt gekregen. Bij 
de trainingen kwam het accent meer op techniek en min-
der op 'brute' kracht te liggen. Jan de Kok voerde bij onze 
club ook in dat alleen de trainer de opstelling van het eerste 
elftal bepaalde. Er was wel overleg met de leider van het 
elftal, maar de 'almachtige' elftalcommissie en het bestuur 
stonden vanaf nu buitenspel. SV Delden was wat dit betreft 
één van de eerste verenigingen waar dit ingevoerd werd. 

Ook in die tijd had je al zogenaamde 'supervrijwilligers'. Jan 
Kempers was één van hen. Jan, dan al jaren actief bij onze 
club, werkte bij de IJsselcentrale in de buitendienst en zorgde 
met enkele andere vrijwilligers voor de aanleg van houten 
lichtpalen, grote lampen en een stroomkabel. Aan zijn schoe-
nen had hij klimijzers bevestigd, zodat hij in een mum van 
tijd boven in de palen zat om de verlichting aan te leggen. 
Ziedaar, de eerste veldverlichting was geboren! De verlich-
ting was 's avonds bij trainingen een geweldige vooruitgang, 
maar een volgend probleem was dat de bruine ballen slecht 
zichtbaar waren. En witte exemplaren bestonden toen nog 
niet. Men dacht daar een goede oplossing voor gevonden te 
hebben. Jan Kempers ging een paar ballen met wegenverf 
hagelwit maken. Toch werkte dit in de praktijk niet zo goed, 
omdat de ballen loodzwaar werden. Als je een bal niet goed 
met je voorhoofd raakte, werd de fout onmiddellijk afgestraft!

Successen
De successen bleven niet uit. In het seizoen 1953/1954 
werd het eerste elftal kampioen onder leiding van trai-
ner Ab Eshuis uit Hengelo. We promoveerden naar de 
2e Klasse van de TVB. In 1956 werd SV Delden opnieuw 
kampioen, nu met de eerdergenoemde Jan de Kok aan 
het roer. De Kok was een voormalig keeper van Tubantia, 
dat toen met betaald voetbal was begonnen. 
We promoveerden na twee gewonnen beslissingswed-
strijden tegen GSV uit Glane en kwamen in de 1e Klasse 
van de TVB (de huidige 5e Klasse Oost) te spelen.
Het was geen toeval dat er successen kwamen. In de 
eerste plaats had de SV Delden een goede lichting voet-
ballers, zoals wel vaker is gebeurd. Bovendien hadden we 
betere trainers en ook relatief betere trainingsomstandig-
heden vergeleken met andere clubs. Toch kon het eerste 
elftal zich slechts een paar seizoenen in de 1e Klasse 
handhaven.

Pas in het seizoen 1964/1965 promoveerde SV Delden 
onder de teruggekeerde Ab Eshuis opnieuw.

Onderhoud 
In de vijftiger jaren probeerden vrijwilligers zoveel mogelijk 
verbeteringen aan te brengen aan ons speelveld en aan 
de trainingshoek. Dat bleek erg moeilijk en had niet het 
gewenste resultaat. De opgebrachte grond bestond voor 
een groot deel uit klei en bij nat weer was het terrein één 
modderbrij, wat trouwens een genot was voor slidingmin-
nende spelers. Bij droog weer daarentegen was het veld 
juist keihard. Buurman Leo van de Hucht bracht wel eens 
een karretje zand om in de doelgebieden wat gaten te 
vullen, maar dat was een druppel op een gloeiende plaat.
Vroeger werd op een voetbalveld het gras gemaaid met 
een maaimachine, die getrokken werd door een paard. 
Maar in de jaren vijftig kon onze vereniging een tweede-
hands motormaaimachine kopen van Twickel. Dat was 
een grote vooruitgang. Die maaimachine werd door ver-
schillende leden bij toerbeurt bediend. Dat was echter nog 
niet zo gemakkelijk. Op een middag was Mans Kruitbosch 
het gras aan het maaien, toen de machine op hol sloeg. 
Mans vloog met het bakbeest onder de omheining door 
en belandde in het omringende struikgewas… Ook an-
dere leden, onder wie Albert Dijkman en Gerrit Wold – de 
vaders van Gerrit en Wim – hielpen met het grasmaaien 
en het kalken van de lijnen.

Ontevreden verenigingen
In de jaren zestig werd onze oude houten kleedkamer ver-
kocht en werden door de familie Hodes uit Delden nieuwe 
houten kleedkamers gebouwd, nu inclusief douchemogelijk-
heden. Na de training was het daar best wel eens gezellig. 
Een biertje en een warm worstje verhoogden de sfeer.  
Eigenlijk was dit een voorloper van ons latere clubhuis. 
Het speelveld en de trainingshoek waren door de slechte 
ondergrond eigenlijk ongeschikt om sport op te bedrij-
ven. De toestand was zelfs zo slecht dat de TVB het veld 
afkeurde voor wedstrijden. Toch stond de bond het spelen 
oogluikend toe. Bij voortduring werd er bij de gemeente 
op vervanging aangedrongen. 
Ook korfbalvereniging Zwart Wit en handbalvereniging 
DHV probeerden tevergeefs al enkele jaren een nieuwe 
accommodatie te krijgen. De gemeente hanteerde echter 
steeds hetzelfde argument: 'We hebben geen geld!'

De maat was vol
Toen bekend werd dat het college van B en W de ge-
meenteraad wilde voorstellen om Rood Zwart een 
subsidie te verlenen van fl. 40.000, - voor de bouw van 
een clubhuis, was de maat vol. Hiervoor was blijkbaar wel 
geld beschikbaar. Leden van SV Delden, Zwart Wit en DHV 
kwamen in groten getale met spandoeken, leuzen en 
letterlijk met toeters en bellen samen voor het stadhuis in 
Delden om te demonstreren tegen zoveel onrecht. En de 
'opstand' van deze Deldense vrijwilligers had succes. Het 
voorstel van B en W werd op 25 mei 1971 door de Raad 
verworpen. Er kwam een kentering in het beleid van het 
Deldense stadsbestuur. In 1972 werd het besluit genomen 
dat de drie verenigingen naar de Sportlaan konden ver-
huizen: het begin van een nieuw hoofdstuk in de kleurrijke 
geschiedenis van SV Delden.

De eerste eigen kleedruimte van SV Delden, in 1953 gekocht 
met financiële steun van voorzitter Ben ter Morsche
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Trefhook 'n Mös

Het huidige clubgebouw van SV Delden, “Trefhook 'n Mös”, dateert uit de jaren zeventig van de vorige 

eeuw. De kleedkamers werden in juli 1973 in gebruik genomen, tegelijk met de velden aan de Sportlaan. 

Eenmaal de smaak van de bouw te pakken, besloot de toenmalige bouwcommissie dat SV Delden ook 

een eigen clubhuis moest krijgen. De feestelijke opening was een jaar later, op 5 juni 1974.

Een knap staaltje vrijwilligerswerk
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Het bestuur van SV Delden was in 1972 erg ingenomen met 
de goedkeuring en de subsidie die het van de gemeente 
Stad Delden en de Nederlandse Sport Federatie (NSF) had 
verkregen voor de bouw van een nieuw sportpark aan de 
Sportlaan. Maar nu begon het eigenlijke werk pas.

De voorbereidingen
SV Delden behoorde ook een eigen financiële bijdrage 
te leveren en daarom werd besloten tot het organiseren 
van een grote verloting, waarop toenmalig voorzitter Guus 
Bloeming nog steeds met veel voldoening terugkijkt. Het 
kostte veel moeite om de 2500 loten à 25 gulden aan de 
man te krijgen en daarom werd besloten dat de afnemers 
ook in termijnen mochten betalen. Dat dit veel administratie 
opleverde, laat zich gemakkelijk raden.

Om de verloting tot een succes te maken werden er zelfs 
folders achter ruitenwissers van auto's geplakt. Dat bleek 
uiteindelijk een niet heel geslaagde actie te zijn, aangezien 
de folders door het warme weer op veel ruiten inktvlekken 
achterlieten. Toch werden uiteindelijk alle loten verkocht!
Bij de trekking door notaris Pol zat café Bolk afgeladen 
vol in afwachting van de uitslag. De hoofdprijs was een 
personenauto van bijna achtduizend gulden, een voor die 
tijd heel behoorlijk bedrag. De auto werd gewonnen door 
een niet onbemiddelde dame die echter verklaarde liever 
een geldbedrag te willen ontvangen.

De bouw
Inmiddels was er een bouwploeg van deskundigen 
samengesteld, die de bouw van de kleedkamers op zich 
zou nemen. Onder leiding van de grote animator Jan 
Berghuis werd begonnen met de bouw op De Mors. Op 
de plek waar jarenlang het paasvuur brandde, werd het 
nieuwe fundament voor onze SV Delden gelegd.

De Deldense Handbal Vereniging (DHV) kreeg in hetzelfde 
gebouw kleedkamers. Daarom werd besloten dat beide 
clubs samen de bouw ter hand gingen nemen, waarbij 
SV Delden het leeuwendeel – 60 procent – voor zijn 
rekening nam. 
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Ontwerper van het gebouw was de architect Arie Huisman. 
Mensen van buiten de vereniging deden de ruwbouw, 
terwijl eigen leden als Bert Kamp en Dick van de Berg de 
elektra en tegels verzorgden. Voor de verdere inzet van 
andere leden, werd zorg gedragen door Gerrit Pelle, die 
daarvoor een rooster opstelde. Zodoende was duidelijk 
wie voor welke klus beschikbaar was. Overigens was 
niet ieder lid even handig. Zo ging Guus Bloeming tijdens 
het pauzeren eens tegen een muurtje zitten, waarop het 
prompt instortte. Het cement kreeg natuurlijk de schuld.

Vele avonden en weekenden werd er gebouwd. Dit al-
lemaal onder het strakke regime van Jan Berghuis, die 
er altijd was. Dit kon natuurlijk niet van alle vrijwilligers 
verlangd worden. Een aantal bouwers was bovendien 
ook nog druk met het leiden van de vereniging. Kortom, 
een zeer drukke tijd voor de leden, van wie velen vaak ook 
nog een jong gezin hadden.

Ook een clubhuis
Het bestuur en de bouwcommissie, waarin ook de heren 
Jan Roesink, Jan Scholten en Gerrit Vunderink zitting 
hadden, kwamen tot het inzicht dat het bouwen van al-
leen kleedkamers niet voldoende was. Er moest ook een 
clubhuis komen! Daarin zouden vergaderingen, bijeen-
komsten en feesten kunnen plaatsvinden en het zou een 
belangrijke bron van inkomsten zijn. Aangezien er finan-
cieel nog het een en ander mogelijk was, werd er gelijk 
na de oplevering van de kleedkamers, begonnen met de 
bouw van het clubhuis. Er verrees een heel mooi gebouw 
met bovendien een echte parketvloer. Die zit er nu nog 
steeds in!

Het trapje naar beneden in het clubhuis is te wijten aan de 
wettelijke eisen van die tijd. Het gebouw mocht niet hoger 
zijn dan de kleedlokalen en omdat er ook eisen waren 
aan de hoogte in het clubhuis zelf, moesten we een halve 
meter de grond in. Dit soort vreemde besluiten zorgt heden 
ten dage nog steeds voor overlast.

“Trefhook 'n Mös”, zoals het clubgebouw van SV Delden 
gedoopt werd, doet zijn naam nog steeds eer aan. Het 
clubhuis heeft zich anno 2011 ontwikkeld als het hart van 
onze vereniging. Activiteiten als Sinterklaas- of jubileum-
feesten kunnen nu in ons eigen gebouw gevierd worden, 
waar we voor 1973 nog dienden uit te wijken naar bijvoor-
beeld De Engel of Het Hoogspel.

De eerste inventaris van het clubhuis werd verkregen door 
het organiseren van een dag waarop mensen spulletjes 
konden brengen die zij zelf niet meer nodig hadden. Dit 
leverde onder meer borden, kopjes en lepeltjes op. Aan 
de muur hangt nu nog steeds een geknoopt kunstwerk. 
Dit werd vervaardigd en aangeboden door enkele actieve 
vrouwen binnen onze vereniging.

Het draaiende houden van het clubhuis bracht natuurlijk 
ook extra werk met zich mee. De leden moesten immers 
wel bediend worden. De bekendste vrijwilligers van het 
eerste uur waren Dirk Dijkman, Appie Pelle en Bennie 
Oude Nijhuis. Zij zorgden niet alleen voor de koffie, maar 
waren ook erg druk met het beantwoorden van de telefoon. 
Vooral bij afgelastingen stond deze roodgloeiend. 
Hengelo's Bier was het eerste bier dat getapt werd. 
De limonade was van Sinalco.

Het seizoen 1972/1973 was het laatste seizoen dat op de 
Oude Mors gespeeld werd. Officieel was het complex al 
drie jaar eerder door de KNVB afgekeurd. Bij de aanleg 
van de nieuwe velden heeft de firma Spoolder een belang-
rijke rol gespeeld. Spoolder zorgde voor het grondwerk 
tijdens de bouw van clubhuis en de kleedlokalen. Voor alle 
vrijwilligers die hadden meegeholpen aan de bouw werd 
in het clubhuis een feestavond gehouden. Een mooie 
afsluiting van misschien wel de belangrijkste episode in 
de geschiedenis van SV Delden.
Het complex, bestaande uit de kleedkamers en twee 
velden, werd in juli 1973 geopend door burgemeester 
Rademaker van Stad Delden. Hij liet honderden ballonnen 
ontsnappen door met een bal een gat in een papieren 
muur te schieten. Op 5 juni 1974 werd ons clubhuis feestelijk 
geopend.

Trots
We kunnen met trots constateren dat de bouw van het 
clubhuis en de kleedkamers destijds een geweldige 
prestatie is geweest van de groep vrijwilligers. Samen 
met de daarna uitgevoerde uitbreidingen, restauraties en 
niet te vergeten de aanleg van het kunstgrasveld was het 
een grote aanzet tot de huidige bloeiende vereniging die 
SV Delden is.

Ingebruikname 
(1973) van de 
velden en 
kleedkamers aan 
de Sportlaan. 
Felicitaties van 
burgemeester 
Rademaker 
voor SV Delden 
voorzitter Guus 
Bloeming.
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Zonder vrijwilligers wordt er niet gevoetbald

Naar aanleiding van het thema van deze presentatiegids, 'vrijwilligers', zijn onze 

vijf meest recente voorzitters bij elkaar gekomen om te reageren op een aantal 

stellingen en vragen omtrent dit onderwerp. 

Vijf voorzitters van SV Delden aan het woord 
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Begonnen werd met de stelling:
Vrijwilligers waren vroeger veel makkelijker te werven.
Jan: 'Dit klopt niet, dit verschilt niet met nu. Bovendien heb 
je te maken met golfbewegingen. Zijn er meer vrijwilligers, 
dan geven mensen zich makkelijker op omdat het dan 
leuker is. Zie het kantinerooster, doen er meer mensen 
mee dan blijft het leuker.'
Gerrit: 'In de jaren '30, '40 en '50 had je wel minder vrijwil-
ligers nodig, want toen hadden we nog geen clubhuis en 
kleedkamers welke schoongemaakt dienden te worden.'
Hans: 'Maar toen was er weer meer onderhoud aan het 
veld, met het huidige kunstgrasveld is daar geen onderhoud 
meer aan nodig.'
Gerrit brengt een anekdote in: 'Vroeger had je een ander 
probleem. De club bezat in die tijd slechts één speelbal en 
die was vaak ook nog eens particulier bezit van een speler. 
Het gebeurde wel eens dat hij 
van het veld gestuurd werd en 
dan woedend 'zijn' bal mee-
nam. Dat betekende het einde 
van de wedstrijd.'
Wim, de serieuze draad 
weer oppakkend: 
'Vroeger was het zeker 
niet gemakkelijker, 
ook toen was het 
moeilijk om mensen 
te krijgen.'

Guus: 'Wat je ziet is dat met de gezonde groei van de 
vereniging er meer vrijwilligers beschikbaar komen.'
Wim: 'Inderdaad, door de aanwassende jeugd zijn er veel 
meer ouders betrokken, die gevraagd kunnen worden.'

De tweede stelling luidde: Het werven van voldoende 
vrijwilligers is een kwestie van persoonlijk vragen.
Jan: 'Persoonlijk benaderen is belangrijk.'
Wim: 'Ook mensen die komen kijken moet je benaderen. 
Gebleken is dat een algehele oproep niet werkt. Mensen 
voelen zich dan niet geroepen te reageren.'
Jan grapt: 'Bij mijn pensioen werd ik door de gemeente 
uitgenodigd voor een verzorgde informatieavond met 
hapjes en drankjes. Dat bleek een lokkertje, want hier 
stonden allerlei standjes van verenigingen die op zoek 
waren naar vrijwilligers. Hier heb ik mij destijds voor de 
grap aangemeld bij de stand van Rood Zwart. Ik heb er 
alleen nooit wat van teruggehoord.'

Gerrit: 'Het was rond 1949, toen Ben 
ter Morsche net secretaris was. Hij 
bedacht het om alle leden een brief 
te sturen met een uitnodiging om als 

vrijwilliger mee te helpen met 
o.a. het onderhoud van het 
veld. Aan de brief zat een 
antwoordstrook. Er kwam 
geen enkele 
reactie op! 

De heren hanteerden de voorzittershamer in de volgende perioden: Guus Bloeming: 1973-1976, Gerrit Seppenwoolde: 1976-1993, Wim Westerhof: 
1993-2001, Jan Vriezekolk: 2001-2007, Hans van Laarhoven: 2007 tot heden
Bij elkaar ruim zevenendertig jaar aan voorzitterkennis werd bij elkaar gevoegd, wat resulteerde in een anderhalf uur durende tocht langs onze rijke 
clubhistorie vol boeiende anekdotes en verfrissende uitspraken en met als onderwerpen passerende trainers, opvallende spelers, de gemeente Hof 
van Twente en, zoals hierboven beschreven, natuurlijk onze vrijwilligers.
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Ook een oproep in het clubblad heeft nog nooit gewerkt.'
Jan: 'Dit doet me denken aan een stukje van Guus in het 
Delden Contact, het vroegere clubblad, vlak na de opening 
van het nieuwe clubhuis. Hierin vertelt Guus dat hij een 
droom had gehad waarbij de club niet over vrijwilligers 
beschikte. Er stonden geen lijnen op het veld, er waren 
geen douches, enz., enz.'
Hans: 'Dat is een mooie benadering. Oftewel, wat gaat er 
allemaal mis zonder vrijwilligers!'
Wim: 'Toch heeft Delden in verhouding niet veel te klagen. 
Het percentage vrijwilligers ligt hoog in vergelijking met 
andere clubs.'
Gerrit: 'Bij persoonlijk benaderen kun je ook gericht 
mensen benaderen, oftewel mensen die passen bij de te 
vervullen taken. Een soort selectie bij de poort.'
Guus waarschuwt: 'Wees wel eerlijk, geef duidelijk aan dat 
het niet om een paar uurtjes gaat, maar breng het anders, 
door bijvoorbeeld aan te geven dat het om zoveel uur per 
week gaat. Dat voorkomt scheve gezichten achteraf, als 
blijkt dat er toch meer tijd in gaat zitten dan de beloofde 
paar uurtjes.'
Gerrit haalt een voorbeeld aan: 'Net zoals het een kunst 
is om reclameborden te verkopen, is het ook een kunst op 
een juiste manier mensen te benaderen om vrijwilliger te 
worden. Kijk naar Janny Lutke Willink, die is hier erg goed 
in. We zaten altijd krap in vrijwilligers voor de schoonmaak 
van de kantine. Janny had in een mum van tijd twintig 
dames bij elkaar verzameld die allen wilden helpen. Deze 
zijn nu bijna allen nog actief!'
Hans beaamt: 'Janny is inderdaad goed in enthousiasme-
ren en is ook eerlijk in wat het inhoudt om vrijwilliger te zijn.'
Guus: 'Janny gaat bij de werkzaamheden ook zelf voorop. 
Goed voorbeeld doet goed volgen!'
Hans concludeert: 'Eigenlijk is het geen stelling of vrijwilli-
gers persoonlijk benaderd moeten worden, maar een must!'

Onder het genot van een hapje en drankje wordt doorge-
gaan naar de volgende stelling: Hoe meer leden tevreden 
zijn over het verenigingsbeleid, des te meer mensen zich 
beschikbaar stellen als vrijwilliger.
Gerrit: 'Dit is inderdaad zo.' De rest beaamt dit.
Wim, kritisch terugverwijzend naar de vorige stelling: 
'Ik heb het nog niet meegemaakt dat mensen zich zelf 
beschikbaar stelden.'
Guus: 'Een goede sfeer trekt wel vrijwilligers aan.'
Gerrit merkt scherp op: 'Een kampioenschap van het 
eerste zou weer eens goed zijn!'
Wim nuanceert zijn eerdere opmerking: 'Als de ver-
eniging goed draait, moet je nog steeds vragen, maar 
zeggen de mensen wel eerder 'ja'. De resultaten van het 
eerste elftal druppelen door in de hele vereniging.'

Hans brengt een extra vraag in: Wat is de rol van het bestuur 
als het op vrijwilligers werven en motiveren aan komt?
Jan: 'Het bestuur moet hier wel in sturen, maar moet niet 
zelf achter het schap gaan staan.'
Guus: 'Het bestuur moet de grote lijnen uitzetten, andere 
mensen kunnen de vrijwilligers werven.'
Gerrit: 'Het zou een goed idee zijn om dit als bestuurstaak 
op te nemen.'
Wim: 'Het moet dan niet zo zijn dat het bestuur zelf vrijwil-
ligers gaat aanspreken, maar hiervoor een soort 'stroman' 

Gelukkig maar…

Deze zondag is met mooie zonneschijn begonnen 
en opgewekt en ruim op tijd wandel ik naar ons 
sportcomplex op De Mors. Vanmiddag wordt een 
belangrijke thuiswedstrijd gespeeld tegen de andere 
koploper, VSV uit Enschede. Aangekomen bij de in-
gang valt mij op dat er niemand staat entreekaartjes 
te verkopen. Er is ook niemand om loten te verkopen 
waarvan de opbrengst voor de jeugdafdeling van 
SV Delden is. Ik begrijp er niets van en er bekruipt 
mij een onbehaaglijk gevoel. Het zal toch niet zo zijn  
dat…

Als ik verder loop wordt dat gevoel nog erger.
Ik loop ons clubhuis in en schrik. De vloer ziet er niet 
uit, zit vol vlekken en overal ligt stof. Op de ramen 
zitten allemaal vingervlekken. Links en rechts staan 
vuile kopjes en glazen. De asbakken puilen uit van 
peuken en zitten vol as. Kennelijk was er gisteravond 
wat te doen. Mijn ergernis neemt toe als ik bemerk 
dat er niemand aanwezig is om achter de bar te 
staan. Ondanks een strak schema dat in overleg met 
alle betrokkenen werd opgesteld is er gewoon nie-
mand komen opdagen. Tot mijn grote verbazing zijn 
de lijnen op het veld niet gekalkt en de netten hangen 
niet in de doelen. Natuurlijk ontbreken ook de corner-
vlaggen. In het ballenhok is het een puinhoop en de 
voetballen liggen onverzorgd en vuil in de rekken. Er 
zijn geen verzorgde en schone inspeelballen en de 
wedstrijdbal is er niet.

Dan loop ik met lood in de schoenen naar de kleed-
kamers. Die zien er uit alsof ze de hele week na de 
trainingen niet zijn schoongemaakt. Als ik de scheids-
rechters kleedkamer inloop is het huilen met de pet 
op. Wat een bende. Ik kijk op mijn horloge om te zien 
hoeveel tijd er nog is tot begin van de wedstrijd en ik 
speel met de gedachte om de wedstrijd af te lasten.
Zo kun je geen wedstrijd spelen en wat erger is, zo 
kun je geen gasten ontvangen.

Plotseling hoor ik mijn naam roepen. “Guus, Guus 
wakker worden, opstaan!”. Het de stem van mijn 
vrouw.
Gelukkig maar… ik heb alles gedroomd.

Guus Bloeming, oud-voorzitter

PS. Dit verhaal schreef ik in 1976 in het clubblad. Het was toen, 
maar zeker ook dit keer  bedoeld als een hulde aan alle vrij-
willigers die zich, ook bij weer en wind, inzetten om de  (jeugd) 
leden te kunnen laten voetballen en de vereniging draaiende 
te houden. Er zijn natuurlijk veel meer zaken die nu niet ge-
noemd zijn maar die wel door de vrijwilligers met name ook 
voor de  jeugdleden worden gedaan. Denk bijv. maar even 
aan (jeugd) bestuursleden  leiders, trainers enz. enz. enz.

Lid zijn van een club houdt niet op bij het alleen betalen van 
de contributie.
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Marjorie Steentjes heeft weinig met voetbal, 
maar maakt de ene fotoreportage na de andere.
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aanwijst, die de juiste mensen weet te vinden.'
Guus oppert: 'Het damesteam zou het goed doen om vrij-
willigers te regelen. Vrouwen weten eerder over te halen.'
Hans is op de hoogte: 'Dit gebeurt al, kijk bijvoorbeeld 
naar de barcommissie, waar Sanne Rodermond van het 
damesteam in opgenomen is. Wat ook goed helpt en wat 
ik zelf doe, is de jongens op donderdagavond aanspre-
ken en vragen voor bijvoorbeeld de klussendag.'
Guus besluit: 'Een vrouw komt toch vriendelijker over als 
er iemand overgehaald moet worden.'

Na de vier vooraf bedachte stellingen is er de gelegen-
heid om zelf een stelling of aansluitend onderwerp in te 
brengen. Gerrit komt met de opmerking: 
Vrijwillig, maar niet vrijblijvend.
Guus: 'Zeker, ja zeggen betekent wel er aan vast zitten.'
Allen beamen: 'Klopt, afspraak is afspraak.'
Gerrit: 'Je kunt als vrijwilliger niet zeggen dat je komt 
wanneer het je uitkomt. Voordeel voor vrijwilligers is wel 
dat ze de krenten uit de pap kunnen halen; er zijn genoeg 
klussen en dus kun je kiezen wat je het liefste doet.'
Hans: 'Dit klopt helemaal. Voor de één is dat achter de 
bar staan en een ander kiest voor de klussendag.'
Guus: 'Wat hierbij wel meespeelt, is of je als club de 
vrijwilligers de mogelijkheid geeft om te kiezen of dat je 
gericht gaat zoeken naar mensen die bij de klus passen.'
Wim: 'Dit verschilt, een penningmeester moet je bijvoor-
beeld wel kiezen.'

Hans stelt de overige voorzitters een andere vraag: 
Wat is de drijfveer van vrijwilligers?
Jan: 'Het is leuk en gezellig om samen nuttig voor de club 
bezig te zijn.'
Wim: 'Mensen zijn betrokken bij de club.'
Gerrit: 'Dit kan heel divers zijn.'
Wim: 'Mensen ziet het ook als hobby.'
Guus ziet het als een gevolg: 'Als het zoontje of dochter-
tje bij de vereniging voetbalt, raken mensen enthousiast 
over de club.'
Hans: 'Neem bijvoorbeeld Marjorie Steentjes. Zij heeft 
weinig met voetbal, maar maakt de ene na de andere 
fotoreportage van bijvoorbeeld het eerste elftal.' (Deze 
reportages zijn op de website www.svdelden.nl onder 
'joepekee' te bezichtigen, red.)
Guus, een avond van huis weg: 'Als de vrijwilliger een 
man is, dan komt dit waarschijnlijk omdat hij al blij is dat 
hij bij de vrouw weg kan.'

Wim, eveneens een avond van huis weg: 'Andersom 
kan natuurlijk ook...'
Guus: 'Onze club is niet te groot, je wordt er snel in opge-
nomen, wat ook eerder uitnodigt om je in te zetten voor 
de club.'
Wim: 'Zonder een goed beleid met voldoende vrijwilligers 
komt het er op neer dat je als trainer twaalf spelers mee-
krijgt en je je voor de rest maar moet zien te redden.'
Guus vat zijn droom nog eens samen: 'Zonder vrijwil-
ligers wordt er niet gevoetbald.'

Hans stelt een laatste casus aan de orde: 
Gelukkig hebben we niet te klagen over vrijwilligers, 
maar stel dat we het barpersoneel gaan betalen.
Jan: 'Dit is eerder een agendapunt in het bestuur geweest. 
Het leek een leuk idee, het betalen van barpersoneel, 
maar dit moet je als amateursportvereniging niet willen.'
Wim: 'En andersom geldt ook dat je vrijwilligers die extra 
veel voor de club doen niet financieel kunt gaan belonen.'
Gerrit verwijst naar een andere sport: 'Bij de tennis 
wordt er gewerkt met een verplichtingssysteem. Als je 
daar lid wordt dan wordt er het een en ander aan inspan-
ningen van je verwacht. Maar dit heeft er mee te maken 
dat bij deze sport iedereen op verschillende tijden komt 
en er geen sprake is van teamverband waardoor mensen 
meer bij de club betrokken zijn.'
Guus vertelt: 'Ik ben lid van een fotoclub. Hier moest je 
ook eerst voor een ballotagecommissie verschijnen om 
te kijken of je bij de club paste en je wou inzetten voor de 
club. Daar ben ik wel doorheen gekomen!'
Jan verbaast zich: 'Jij, zo?'
Guus laat het gaan en vervolgt: 'De eerste avond betreft 
een intakegesprek om duidelijk te maken dat je niet alleen 
kunt komen wanneer het jou uitkomt. Er moet wel sprake 
zijn van betrokkenheid.'
Hans besluit: 'Kortom, het is dus niet zomaar vrijblijvend 
om lid te zijn! Je mag van leden verwachten dat ze af en 
toe hun steentje bijdragen om de club verder te helpen.'
De heren voorzitters worden bedankt voor hun aanwezig-
heid en bijdrage aan dit onderdeel van de presentatie-
gids. Gesteld mag worden dat het voorzitterschap hen 
als geen ander geleerd heeft dat zonder vrijwilligers een 
amateurclub niet kan bestaan!
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Vrijwilligers bij de jeugd

Een presentatiegids over vrijwilligers is niet 

compleet zonder een bijdrage over de jeugd-

commissie. Erwin Zwijnenberg schoof aan 

tafel met drie leden van de commissie, te 

weten Henk ter Hofsté, Jos Eijsink en Janny 

Lutke Willink en vroeg hen naar hun werk-

zaamheden, ervaringen en opvattingen met 

betrekking tot het vrijwilligerswerk.

'SV Delden zijn we met z'n allen'

do
or
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Met z'n allen
Jos, Henk en Janny vervullen ieder verschillende taken 
binnen de jeugdcommissie. Eerstgenoemde is de voor-
zitter en leidt de vergaderingen van de commissie. Ook 
vertegenwoordigt hij de jeugd en haar belangen in het 
hoofdbestuur. Jos onderhoudt nauwe contacten met het 
jeugdkader en hakt samen met de technische commis-
sie, bestaande uit Hajo Brandt en Richard Brunnekreef, 
knopen door waar dat nodig is.
Henk is als jeugdsecretaris verantwoordelijk voor het 
regelen van competitie- en bekerwedstrijden en voor het 
vaststellen van vriendschappelijke duels. Ook de daaraan 
gekoppelde activiteiten als het informeren van leiders, het 
aanstellen van scheidsrechters, het maken van wed-
strijdprogramma's, de indeling van kleedkamers en het 
doorgeven van uitslagen aan de KNVB komen op het 
conto van Henk. En alsof dat nog niet genoeg is, handelt 
hij ook nog eens de administratie af en is hij notulist bij de 
vergaderingen van de jeugdcommissie.
Janny tot slot coördineert de activiteiten die er voor de 
jeugd naast het voetbal worden georganiseerd. Te den-
ken valt aan het jaarlijkse jeugdkamp, het ouder-kindtoer-
nooi, het sinterklaasfeest, de Open Dag en de sport- en 
spelinloop op de woensdagmiddag. Ook maakt Janny de 
roosters voor de bardiensten.
Overigens benadrukken allen dat ook zij hun taken enkel 
kunnen uitvoeren met de hulp van vele andere vrijwil-
ligers. Het motto van de jeugdcommissie luidt dan ook 
niet voor niets 'SV Delden zijn we met z'n allen en doen we 
met z'n allen'.

Voldoening
Jos, Henk en Janny zijn elk op hun eigen manier het 
vrijwilligerswerk bij SV Delden ingerold, maar wat ze met 
elkaar gemeen hebben is dat ze het alledrie vooral erg 
leuk vinden om iets voor en bij de vereniging te doen. 
Voor Henk betekent het vrijwilligerswerk daarnaast 
vooral het onderhouden van bestaande en het opdoen 
van nieuwe sociale contacten. Binnen de club kom je 
mensen van allerlei pluimage tegen en dat maakt het 
voor Henk erg leuk.

Janny onderschrijft dit en ook voor haar was het vrijwilli-
gerswerk een goede en leuke manier om mensen te leren 
kennen. Dit te meer, omdat Janny pas in 2005 in Delde-
nerbroek kwam wonen. Bovendien was Janny enthousiast 
geraakt door de leuke verhalen die haar voorgangster 
Marianne Wold over de jeugdcommissie vertelde. En dat 
bleek niets teveel gezegd.
Jos tot slot vindt het belangrijk om, door middel van het 
vrijwilligerswerk, iets voor de maatschappij te betekenen. 
Omdat zijn vier kinderen reeds bij SV Delden actief waren, 
lag het voor de hand dat Jos dit binnen onze vereniging 
zou gaan doen. Aanvankelijk was Jos trainer en leider bij 
de jongste jeugd, maar niet veel later werd hij gevraagd 
om zitting te nemen in de jeugdcommissie. Binnen SV Del-
den was het niet onopgemerkt gebleven dat Jos niet om 
een mening verlegen zat en aan een dergelijk persoon 
was er dringend behoefte.

In de loop van het gesprek komt naar voren dat vrijwillig-
heid iets heel anders is dan vrijblijvendheid en dat er best 
veel tijd in gaat zitten. Vrijwilligerswerk doe je met hart 
en ziel, maar je krijgt er ook veel voldoening voor terug. 
Bovendien, wat is er nu leuker dan het aanschouwen van 
de voetballende jeugd in de wetenschap dat jij je steentje 
hebt bijgedragen om dat mogelijk te maken? Dat hoeft 
niet eens per definitie op het veld of in een commissie 
te zijn, ook het draaien van bijvoorbeeld een bardienst 
is goede bijdrage. Alle hulp is welkom en vele handen 
maken licht werk! Het is een cliché, maar voor vrijwilligers-
werk gaat dit zeker op.
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Gezelligheid en kwaliteit
Op de vraag waarom mensen bij SV Delden zouden 
moeten komen spelen of helpen, hoeft het drietal niet lang 
na te denken. De club wordt gekarakteriseerd als een 
gemoedelijke vereniging waar iedereen wordt geaccep-
teerd zoals hij of zij is. Iedereen kent elkaar en het is er 
altijd gezellig. Bovendien is het sportcomplex De Mors een 
veilige plek, waar de kinderen bij de betrokken vrijwilligers 
in goede handen zijn.
Ondanks deze mooie woorden zien Henk, Jos en Janny 
ook nog wel punten die voor verbetering vatbaar zijn. 
Janny wil graag dat meer spelers van de selectie zich 
als trainer of leider opwerpen. De selectie is immers het 
hoogst haalbare en ook op amateurniveau zijn de spelers 
van het eerste elftal een voorbeeld voor de jeugd. Training 
krijgen van hun idolen zorgt bij de kinderen voor een extra 
stimulans en motivatie.
Henk ziet graag dat er bij de seniorenleden meer aandacht 
en waardering ontstaat voor al het vrijwilligerswerk dat no-
dig is om de vereniging draaiende te houden en waarvan 
zij zelf profiteren. Ook vindt de jeugdsecretaris dat er bin-
nen de club nog professioneler gehandeld kan worden.

Jos springt hierop in door te stellen dat dit proces zich 
bij de jeugd al heeft ingezet. De structuur van de jeugd-
begeleiding wordt verbeterd en er komt een meer 
planmatige aanpak van training en begeleiding. Daarbij 
hoort ook een goede communicatie tussen de trainers 
en leiders van de verschillende elftallen, opdat er een 
goede overgang plaatsheeft naar hogere leeftijdsgroe-
pen. Volgens Jos is er nog veel te doen, maar zal deze 
professionalisering uiteindelijk leiden tot een sterke kwa-
liteitsverbetering van de jeugdbegeleiding. Positief is dat 
de jeugdafdeling de laatste jaren gestaag groeit en het 
waarschijnlijk niet lang meer duurt voordat alle leeftijds-
groepen weer bezet zijn.
Tot slot wensen de leden van de jeugdcommissie een 
pluim te steken op de hoeden van alle ouders van de 
jeugdleden die een helpende hand bieden. Het meerij-
den naar uitwedstrijden, het draaien van bardiensten, 
het wassen van kleding en het fungeren als leider, het 
zijn allemaal taken die bijdragen aan het draaiende 
houden van de vereniging. Zonder al deze vrijwilligers 
zou de club nergens zijn!
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Het lijkt zo vanzelfsprekend: een kopje koffie voor de wed-
strijd, thee in de rust en na de wedstrijd nog even gezellig na-
zitten in ons clubhuis. Toch is niet alles wat het lijkt en behelst 
de kantinebezetting het nodige vrijwilligerswerk. Met Toon 
Breukers, Sanne Rodermond en Johan Laarhuis zijn drie voor-
aanstaande barvrijwilligers bereid gevonden hun ervaringen 
te delen. Alle drie zijn zij regelmatig achter de bar te vinden 
en daarnaast zijn Sanne en Johan ook lid van de barcom-
missie. Johan spant zich bovendien in het bijzonder in om de 
roostering rond te krijgen. Een vierde barvrijwilliger, Herman 
Hietbrink, kon om gezondheidsreden helaas niet aanwezig 
zijn. Via deze weg willen we hem veel beterschap wensen. 
Al snel komt naar voren dat Toon het vooral leuk vindt om 
achter het schap actief te zijn. Met name de gezelligheid in 
het clubhuis is voor hem een reden om als vrijwilliger actief 
te blijven. Kanttekening hierbij is wel dat het niet elke week 
raak moet zijn. Ook vindt hij het soms erg druk wanneer 
hij alleen achter het schap staat op een donderdagavond. 
Frituren en andere keukenbezigheden zijn voor hem dan 
geen optie. Johan springt hierop in door op te merken dat 
het vaak op een vaste kern aan komt, als het om de bezet-
ting van het clubhuis gaat. Vooral de zondagmorgen is een 
lastig moment om de dit rond te krijgen. Er wordt daarom 
steeds meer een beroep gedaan op mensen om de elftallen 
heen. Sanne vindt dit terecht, omdat iedereen binnen de 
vereniging zijn of haar steentje dient bij te dragen. 
Naast de roostering zijn er nog andere punten die spelen bij 
het kantinebeheer. Zo heeft Sanne er samen met Johan voor 
gezorgd dat er, vooral in de keuken, instructies beschikbaar 
zijn. Hierdoor is het voor relatief onervaren vrijwilligers mo-
gelijk een patatje te bakken of de vaatwasser te bedienen. 
Sanne geeft aan dat het van belang is dat deze instructies 
up-to-date beschikbaar blijven. Zij ontvangt dan ook graag 
feedback als er zaken voor verbetering vatbaar zijn. Vervol-
gens komt Johan met het punt van voedselveiligheid. Van 
belang hierbij zijn het periodiek meten van de tempera-
tuur van gefrituurde producten en het coderen van verse 
producten. Naast voedselveiligheid is ook de veiligheid van 
het clubhuis een belangrijk aspect. Het clubgebouw is recent 
door een ingenieursbureau als 'goed' getest. 
Met betrekking tot het huidige assortiment merkt Sanne op 

dat er door een aantal wijzigingen een hogere bijdrage 
wordt geleverd aan het financieel resultaat van de club. 
Dit is volgens haar belangrijk, omdat op deze manier er 
meer mogelijkheden voor de vereniging ontstaan. Johan 
en Toon zijn het er mee eens dat er momenteel een redelijk 
uitgebreid assortiment beschikbaar is. Op de vraag of er 
in de toekomst overgestapt dient te worden op flesjes bier 
antwoordt Toon dat momenteel de kannetjes een goede 
oplossing zijn. Ook merkt hij op dat kratten veel ruimte in 
beslag nemen en het een heel gesleep is. Johan en Sanne 
beamen dit en vinden tevens dat een kan op tafel netter 
oogt dan een wirwar aan flesjes. 
Dan komt de rol van Bennie Oude Nijhuis ter sprake. Sanne 
blijkt hem als de 'grote sleutelbeheerder' te zien. Toon vult 
hierop aan dat Bennie ook erg veel randzaken regelt. Als 
voorbeelden noemt hij het aan de straat zetten van het vuil, 
het 'koud' zetten van de drankvoorraad en het in- en uitpak-
ken van de vaatwasser. Dit zijn slechts enkele 'onzichtbare' 
werkzaamheden die door Bennie worden verricht. Allen zijn 
het er dan ook over eens dat Bennie een zeer belangrijke 
schakel is, die naast zijn kantinewerkzaamheden ook nog 
eens in de barcommissie actief is. 
Tot slot komt het gesprek op de bezetting van het clubhuis 
tijdens activiteiten. Of het nou gaat om een playback-, poker- 
of dartavond, vaak worden er diverse vrijwilligers vanuit de 
club hiervoor benaderd. Er wordt hierbij meestal op een 
vaste groep vrijwilligers per avond gesteund. Ook worden 
er voor bepaalde 'grote' activiteiten mensen van zusterver-
enigingen gevraagd. Een voorbeeld hiervan is de afgelopen 
vrijwilligersavond. Op deze avond heeft een aantal leden van 
korfbalvereniging Zwart Wit de bar en de keuken bemand.  
Al met al kan dus geconcludeerd worden dat het wel en wee 
rond het clubhuis meer is dan alleen een kopje koffie voor 
de wedstrijd, een kopje thee in de rust en na de wedstrijd 
nog even gezellig wat drinken. Het behelst een hele orga-
nisatie! Vooral de bezetting van de bar is momenteel een 
lastig punt. Alle hulp achter het schap is dan ook welkom! 
Hierbij dan ook de oproep aan iedereen die wat zou willen 
doen zich te melden bij de barcommissie. De leden van 
deze commissie zijn terug te vinden op het digitale clubhuis 
www.svdelden.nl.

Bardiensten: een kwestie van vrijwilligers
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Schoonmaken bij SV Delden
Welopgevoede voetballers laten de kleedkamers en het clubhuis na gebruik natuurlijk netjes 

achter. Vloer aantrekken, rommel opruimen, snoeppapiertjes en patatbakjes in de afvalbak… 

De makkelijkste manier om met vele handen licht werk te maken.

Hetzelfde geldt voor de keuken: de barmedewerkers laten deze aan het eind van de dag zo 

netjes mogelijk achter. Maar écht schoonmaken op en om De Mors? Dat is toch het werk van 

de heren van de maandagochtend en de dames van de maandagavond.

Vele handen maken licht werk
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Een groep vrijwillige senioren maakt al enige jaren elke 
maandagochtend de kleedlokalen, het tegelplateau en 
een deel van ons clubgebouw schoon. Deze ochtend 
wordt eveneens benut om gezamenlijk de voetbalpresta-
ties van het afgelopen weekend onder de loep te nemen, 
onder het motto: De beste stuurlui staan aan wal!

Een onderhoudsploeg verricht kleine reparaties in het 
clubhuis en herstelwerkzaamheden rondom de speelvel-
den, draagt zorg voor het ophangen en het onderhoud 
van de reclameborden en – niet onbelangrijk bij een voet-
balvereniging - voor het onderhoud van de voetballen.

v.l.n.r. Jan Brinkcate, Ap ter Meulen, Wim Blekkenhorst, Gerrit Pelle, Gerrit Seppenwoolde, 
Gerrit Holterman, Bennie Oude Nijhuis, Jan Kroeze, Johan Laarhuis, Johan Boensma 

(Gerrit Dijkman en Herman Hietbrink ontbreken op deze foto)



presentatiegids  SV DELDEN 2011 27presentatiegids  SV DELDEN 2011

Schoonmaken bij SV Delden
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Riky, hoe ben je als vrijwilligster bij SV Delden betrok-
ken geraakt?
Toen Paul in het eerste elftal voetbalde, werd ik gebeld 
met de vraag of ik mee wilde helpen bij het schoonmaken 
van het clubgebouw. Daar heb ik ja op gezegd. Destijds 
maakten we minder vaak schoon dan nu, maar wel 
waren we met een grote groep van ongeveer tien dames. 
Onder hen waren Annie Brinckate, Janny Holterman, Riky 
Laarhuis, Dinie de Jong en Annie Heuten. We maakten 
alles schoon, tot de kleedkamers aan toe. Naast het werk 
was het vooral ook een erg sociaal en gezellig gebeuren, 
met tussendoor een kop koffie en een borrel na afloop. 

Ondanks die gezelligheid ben je er wel even mee 
gestopt?
Dat klopt, maar tien jaar later heb ik de draad toch weer 
opgepakt, nadat Anke van Geenen me hiervoor gevraagd 
had. 'Dan mag je bij mij in het groepje,' zei Anke. Bleken 
we maar met zijn tweeën te zijn…
Na verloop van tijd stopte Anke ook nog eens. Daarop 
werd een advertentie geplaatst waarop alleen door Antoi-
nette en Hans Klumpers werd gereageerd. Pas toen Janny 
Lutke Willink het schoonmaakgebeuren op zich nam en 
verschillende personen benaderde, werd de animo weer 
groter. Dat is een goede zet geweest.

Is het tegenwoordig lastiger of gemakkelijker om vrij-
willigers te vinden?
Eigenlijk is er geen verschil. Het vinden van vrijwilligers 
was destijds moeilijk en dat is het nu nog steeds. Terwijl 
het toch zo is dat hoe meer mensen iets voor de club 
doen, hoe minder vaak iedereen aan de beurt is. Boven-
dien is het vrijwilligerswerk erg gezellig en is er elk jaar 
ook een vrijwilligersavond. Daar leer je elkaar op een 
andere, leuke manier kennen.

Zijn er nog meer verschillen tussen vroeger en nu?
In de tijd dat Paul in het eerste voetbalde stonden alle vrou-
wen met de kinderen langs de lijn. Na een wedstrijd was 
er altijd een gezellig samenzijn in de kantine, waarbij de 
baby's in een wippertje op de tafel werden gezet. Ik herin-
ner me dat ik vanuit de Twickelerlaan wel eens lopend met 
de kinderwagen naar de club liep. Die gezelligheid van toen 
is nu minder aanwezig. Vandaag de dag is het op de zon-
dagmiddag toch vooral een mannengebeuren. Wel is het 
leuk dat de jeugd van toen nog steeds met elkaar bevriend 
is. Zo komen de kameraden van Peter en René op nieuw-
jaarsdag nog steeds bij ons thuis voor een paar borrels.

Ook het schoonmaken van ons clubgebouw gebeurt door vrijwilligers. Een van hen is Riky 

Holtkamp. Riky, telg van de familie Pelle en echtgenote van Paul en moeder van Peter en 

René, is al decennialang een bekende en vertrouwde verschijning binnen onze vereniging. 

We vragen deze echte SV Delden-vrouw naar haar ervaringen als vrijwilligster.



Univé’s waardevolle adviezen 
pakken alti jd laag uit

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

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

Created by trial version, http://www.pdf-convert.com
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Autoservice 
Thom de Jong

DELDEN
074 - 376 25 00

www.thomdejong.nl

Voor geur, kleur en sfeerideeën
Markt 1a

Tel. 074-3763871

Steun onze adverteerders,

zij steunen ons.

Voor geur, kleur en sfeerideeën
Markt 1a

Tel. 074-3763871

Steun onze adverteerders,

zij steunen ons.

   

       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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Trainers, elftalleiders en scheidsrechters 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van SV Delden, donderdag 6 januari 2011, werden 

speciaal voor deze presentatiegids twee groepsfoto's gemaakt, te weten van het 

scheidsrechterskorps en van alle aanwezige elftalleiders en trainers. Dit laatste 

bleek nog een hele opgave, maar onder vakkundige regie van fotografe Marjorie 

Steentjes wist het verzamelde kader van SV Delden uiteindelijk toch de juiste 

opstelling te vinden.

SV Delden seizoen 2010-2011

V.l.n.r. Ivo Otten, Wim Holterman, Freddy van de Kolk, Hans Snoek, Brian Otten, Ed Stokkentreeff, Gerard Dijk, 
Dick ter Kulve, Hans Klumpers, Gerrit Pelle, Johan Laarhuis.

(Niet alle trainers, leiders en scheidsrechters konden deze avond aanwezig zijn.)
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Staand v.l.n.r. Wim ter Keurs, Niels Westerhof, Wim Mensink, Roy Semmekrot, 
Raymond Halenbeek, Roy Ottem, Ronnie Schutte, Jan Holterman, Marco Ezendam, 
Richard Brunnekreef, Patrick Olthof, Jos Eijsink, Eline Eijsink, Jaap Schikker, 
Ed Stokkentreeff, André Spikkert, Wim Wold, Hajo Brandt, Paul Holtkamp. 
Gehurkt v.l.n.r. Martijn Zengerink, Bart Freriksen, Erwin Zwijnenberg, Han Vaanholt, 
Astrid Otten, Gerard Dijk, Nienke Rupert, Henk Drenth, Henk ter Hofsté
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Hoofdsponsor: TSN Thuiszorg
Staand v.l.n.r.: Hans van Laarhoven (verzorger), Marco Dijkman (ass.trainer), Coen Witteveen, 

Dennis de Vos, Colin Neuber, Wim Holterman, Timo Gerritsjans, Frank Tuitert, Ruben Klumpers, Michel Schoolder-
man, Martin Wardenburg (ass.scheidsrechter), Henk Drenth (trainer) 

Gehurkt v.l.n.r.: Marcel Morsink, Brian Otten, Marthijn Zweepe, Frank van Geenen, Ivo Otten, 
Kevin Otten, Martijn Vriezekolk, Daan Wender, Mark Tuitert 

Op de foto ontbreken Timo Braakhuis, Ibrahim Shamboaver, Roy Poelman en Raymond Halenbeek (verzorger)SV
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Shirtsponsor: Morssink Bouwmaterialen
Staand v.l.n.r.: Bjorn Semmekrot, Jorret Averdijk, Berry Koens, Michel ter Horst, Johan Holterman, 

Marc Brinkcate, Paul Strikker, Dennis Drenth, Edwin Hietbrink (leider/trainer), Sander Prinsen (leider/trainer)
Gehurkt v.l.n.r.: Renzo Wassing, Daan Harff, Bram Harff, Tim Steentjes, Gerrit Naafs, Jelmer Beeks, Bas Eekers

Op de foto ontbreken Tom Goosselink en René FordmanSV
 D
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Shirtsponsor: Eetcafe Harlekijn-Smitties & H. de Jong Klussenbedrijf

Staand v.l.n.r.: Paul Holtkamp (trainer), Marlin Otten, Charell Haverkate, Mirel Roescher, Marieke Jannink, 
Karlin van Diggele, Evelien Meier, Nienke Rupert, Femke Sueters, Kim Smienk, Ellen Holterman, Astrid Otten (leider)

Geknield v.l.n.r.: Marije Pots, Eline Eijsink, Leonie Groothuis, Sophie Rouweler, Kelly Franke, 
Tineke Pluygers, Sanne Rodermond, Marijn Sprukkelhorst

Op de foto ontbreken: Tessy Harmsen, Ilanit Heutink, Naomi Heutink, Marleen Hoonhorst, 
Monique Rouweler, Bianca Siegerink en Lisette Voskamp (leider)SV

 D
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Shirtsponsor: Drukkerij Unaniem / Hofweekblad
Staand v.l.n.r.: Bart Freriksen (leider), Nick Rupperink, Roy Spoolder, Frank Nijhuis, Nick Kockmann, 

Ben Steentjes, Tom Steentjes, Roy Otten (leider), Bart Steentjes
Geknield v.l.n.r.: Bart Otten, Justin Neuber, Ruud van Geenen, Patrick Aanstoot, 

Amanoil Shamoun, Rob Zomerdijk, Daan Brandt
Op de foto ontbreken: Micha de Mönnink, Osman Shamboaver, Maarten Klumpers, 

Frank ten Voorde en Hajo BrandtSV
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Shirtsponsor: Ottenschot Letselschadespecialisten
Staand v.l.n.r.: Gerbrand Kooiker, Marcel Vossebeld, Wouter Kamp, Richard de Vetter, Jaap Smit, Tom Sueters
Gehurkt v.l.n.r.: Dennis de Vos, Renzo Wassing, Ralf Hoentjen, Rob Wijsbeek, Michiel Borgeling, Ivo Poelman

Op de foto ontbreken: Jeroen Snel, Ramon van het Bolscher, Christiaan Ottenschot, Jules Wijsbeek, 
Martin Schutte, Ronnie Vossebeld, Peter Naafs, Niels Westerhof (leider) en Roy Semmekrot (leider)SV

 D
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Shirtsponsor: Waagplein 1
Staand v.l.n.r.: Herbert Harmsel, Sander Pelle, Wim Wold, Aloys te Morsche, Remco Kemper, 

René Streutker, Dirk Vrielink, Wim Mensink (leider)
Gehurkt v.l.n.r.: Rian ter Braak, Han Vaanholt, Marco Ezendam, Patrick Brinkcate, 

Gerrit Naafs, Wim ter Keurs (leider), Dinand Lutke Willink
Op de foto ontbreken: Hendrik van der Streek, Bert Luttikhedde en Hajo BrandtSV

 D
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Shirtsponsor: Eetcafe Harlekijn-Smitties
Staand v.l.n.r.: Urban Pots, Jan Holterman, Jaap Schikker (leider), Erwin Extercatte, Rick Noltus

Gehurkt v.l.n.r.: Martijn Zengerink (leider), Rian Pots, Niek van Geenen, Nick Collins, Wouter Nijland
Te laat voor de foto: Robin Vunderink, Maarten Vunderink, Martijn Koele

Voorts ontbreken op de foto: Joost Offerein, Remco Bakhuis, Mattijs te Veldhuis, Rob ZomerdijkSV
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Shirtsponsor: TGO Technische Installaties
Staand v.l.n.r.: Ronnie Schutte (leider), Kevin Mensink, Boris Oonk, Arilson Sotto Dasilva, Floris Havermans, 

Chris Bartelink, Wesley van de Kolk, Han Vaanholt (leider/trainer)
Zittend v.l.n.r.: Sven Lutke Willink, Robin Schutte, Stan van Laarhoven, Pim Brandt, Laurent Vaanholt, Jasper Horn

SV
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Shirtsponsor: Schildersbedrijf Ter Horst
Staand v.l.n.r.: Hans Flokstra (leider), Dinand Diele (leider), Sven Wold, Hassan Nuhanovic, Tim Lammertink, 

Rick Wassink,, Niels Bolten, Auke Weenink, Jasper Bos (trainer)
Gehurkt v.l.n.r.: Ronny Aanstoot, Hidde Flokstra, Joost Hendrikse, Twan Eijsink, 

Ferry Morsink, Ruben Diele, Tim te MorscheSV
 D
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Shirtsponsor: Muta Teamsport
Staand v.l.n.r.: Herbert Harmsel (leider/trainer), Jherzi Harmsel, Pien Laarhuis, Nicky Bergmans, 

Priscilla Riemersma, Gerard Laarhuis (leider)
Zittend v.l.n.r.: Kristel Wassink, Jobke Eijsink, Youri Bolten, Mika Tijink, Hugo StubbeSV

 D
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Elektra, Gas, Water

Sanitair

Beveiliging

Audio en Video

Stalautomatisering

U w  i n v e s t e r i n g ,  u w  r e n d e m e n t

De Berken 12

7491 HJ Delden

Tel. 074 - 376 17 69

Lekker op de fiets naar je club!

Bij mooi weer extra lang in de zon
en bij regen ben je toch al nat.

GEERDINK FIETSEN
Geerdinksweg 36 
7555 DN Hengelo  (O)

Telefoon 074 - 2913429
Fax 074 - 2503413
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Elektra, Gas, Water

Sanitair

Beveiliging

Audio en Video

Stalautomatisering

U w  i n v e s t e r i n g ,  u w  r e n d e m e n t

De Berken 12

7491 HJ Delden

Tel. 074 - 376 17 69

Lekker op de fiets naar je club!

Bij mooi weer extra lang in de zon
en bij regen ben je toch al nat.

GEERDINK FIETSEN
Geerdinksweg 36 
7555 DN Hengelo  (O)

Telefoon 074 - 2913429
Fax 074 - 2503413
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Shirtsponsor: Rouwenhorst Notarissen
Staand v.l.n.r.: Erwin Zwijnenberg, Herman Zwiers, Wim Wold

Staand v.l.n.r.: Doeke Brandt, Scott Wold, Mathijs ter Keurs
Zittend v.l.n.r.: Teun Zwiers, Stern Canter Visscher, Jan Willem Visser, Wout Zwijnenberg, Lars RouhofSV

 D
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Shirtsponsor: Modelmakerij Delden
Staand v.l.n.r: Jesse Eenkhoorn, Edward Eenkhoorn (leider), Bart Rauwers, Pascal Brunnekreef (trainer), Duncan Vos

Zittend v.l.n.r.: Paul Diepenmaat (leider), Lieke Diepenmaat, Bent Eijsink, Robin Morsink, Wesley Nijmeijer
Op de foto ontbreekt: Damian ZweepeSV
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Shirtsponsor: Machine- en Konstruktiebedrijf Wolter de Boer B.V.
Staand v.l.n.r.: Patrick Olthof (trainer), Ryan Bergmans, Julian Schepers, 

Max van Laarhoven, Tom Oonk, Gerard Dijk (trainer)
Geknield v.l.n.r.: Jasper Visser, Bram Horstman, Levy Horst, Ramon Olthof SV

 D
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Shirtsponsor: Country Wishes
Staand v.l.n.r.: Rene Vos (leider), Nadi Morsink, Sanne Croes, Yvet Lutke Willink, 

Marlon Schumacher, Janny Lutke Willink (leidster)
Gehurkt v.l.n.r.: Iris Morsink, Kyra Vos, Anne Horstman, Caby Vos, Diana Vos (leidster)SV

 D
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Shirtsponsor: A.R. 2009
Staand v.l.n.r.: Andy Rayson (trainer), Joël Julius, Gijs de Boer, Brad Heuten, Joe Rayson, 

Joris Schutte, Ed Stokkentreeff (trainer)
Zittend v.l.n.r.: Fadi Haddad, Nick Stokkentreeff, Maik Lammertink, Kay ter Doest SV

 D
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Shirtsponsor: Hart van Delden
Staand v.l.n.r.: Richard Brunnekreef (trainer), Wouter Rauwers, Boris van Geenen, Jesse Horn, 

Jasper Brunnekreef, Patrick Brinkcate (leider)
Zittend v.l.n.r.: Tyro Kiel, Ryan Rezanejad, Luc Brinkcate, Ruth Vrielink, Rik Vrielink

Op de foto ontbreekt: Eltayeb Shambo
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Shirtsponsor: H. de Jong Klussenbedrijf
Staand v.l.n.r.: Tijmen Brunnekreef, Tim Naafs en Ruth Vrielink 

Liggend v.l.n.r.: Jordy Spikkert en Bryan Spijkerman 
Op de foto ontbreekt: André Spikkert (leider) 

Shirtsponsor: 
Hart van Delden

Staand v.l.n.r.: (gelegenheids)
leider Marco Dijkman, Max Dijk-
man, Jesse Horn en Duuk Baars 
Zittend v.l.n.r.: Jort Laarhuis en 

Teun MorsinkSV
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Pakket A
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Shirtsponsor: 
Lamers Speelgoed en 

Huishoudartikelen
Staand v.l.n.r.: Bas Ezendam, 
Lars Borgman, Lucas Tielkes, 

Jens Terlouw 
Trainer: Marco Ezendam
Op de foto ontbreken: 

Jesper ter Keurs en Collin DiesveldSV
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Pakket A

Pakket B

Pakket C

Pakket D

Sponsoring in een nieuw jasje

Donderdag 24 maart was het dan eindelijk zover. Voorzitter 

Hans van Laarhoven overhandigde  (vrijwilliger) Jan Brinkcate 

het totaal vernieuwde sponsorplan van SV Delden. 

Vrijwilligers lanceren nieuw sponsporplan
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Jan Brinkcate, al sinds jaar en dag hét aanspreekpunt bij SV Delden voor 
alle sponsorzaken, was zeer verheugd om ook op sponsorgebied weer 
een volgende stap in de geschiedenis van SV Delden te kunnen zetten.
Jan weet zijn werkzaamheden nu ondersteund door een creatief en pro-
fessioneel opgezet sponsorplan, inclusief bijbehorende flyer. 'Met behulp 
van deze instrumenten is het een uitdaging om nog meer sponsors te 
interesseren voor het sponsorschap bij SV Delden,' aldus Jan. 
Binnen SV Delden zijn nog twee vrijwilligers bereid gevonden – Han Vaanholt 
en Sander Pelle – om Jan Brinkcate bij zijn uitdaging te gaan helpen.

Doelstelling sponsorplan
Doelstelling van dit sponsorplan is  het op middellange en lange termijn vergroten van het aantal sponsoren waardoor SV Delden in staat is 
om haar verenigingsactiviteiten, met name op sportief vlak, maar ook daarbuiten vorm te kunnen (blijven) geven en te kunnen uitbreiden. 

Pakket A

Pakket B

Pakket C

Pakket D

Bent u benieuwd naar de inhoud van deze sponsorpakketten, neem dan contact op met:
Jan Brinkcate    074 376 19 00     j.brinkcate@kpnplanet.nl
Han Vaanholt     06 45 74 52 51     h.vaanholt@home.nl
Sander Pelle     06 10 98 48 11     sander.pelle@kpnplanet.nl

Voor sponsors van SV Delden (zowel oude als nieuwe) zijn de volgende sponsorpakketten ontwikkeld:
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ALU  BOUW KOZIJNEN HENGELO

AUTO - RENT AUTOVERHUUR - BEDRIJF HENGELO

BAAKE ELECTRA DELDEN

BAARS TOPKEUKENS HENGELO

BARG  VAN  DE CARROSSERIE - BEDRIJF DELDEN

BELTMAN MECHANISERING HENGELO

BERENDS - NAAFS MAKELAARDIJ GOOR

BLEKKENHORST INTERIEUR - VERZORGERS DELDEN

BOER  DE  WOLTER MACHINE - KONSTRUKTIEBEDRIJF ENSCHEDE

BOLTEN VENNEMAN STRAATWERKEN DELDEN

BOOM  &  TUIN HOVENIERS  &  BOOMVERZORGING HENGELO / GOOR

BOSCH RECYCLING DELDEN

BRAAKHUIS JUWELIER  &  GOUDSMEDEN DELDEN

BREUKERS GRONDVERZET - BEDRIJF HAAKSBERGEN

BREUKERS SCHILDERSBEDRIJF DELDEN

BREUMAF MACHINEFABRIEK HENGELO

BRUINS DANCING  -  PARTYCENTRUM SAASVELD

C  &  S GELUIDSTECHNIEK DELDEN

CAMPING  MOOI  DELDEN FAM.  BEUMER DELDEN

CATTIER HOVENIERS - BEDRIJF DELDEN

D . A . M . DELDENSE  AUTO  MATERIALEN DELDEN

DAKTECHNIEK  TWENTE LOODGIETERS DELDEN

DE  BOEMEL / LOKATE SPORT CAFÉ DELDEN

DE  HAGMOLL CAFÉ - RESTAURANT BENTELO

DE  JONG DAKBEDEKKINGEN / KLUSSEN DELDEN

DE  JONG  THOM VOLVO - HYUNDAI  GARAGE DELDEN

DE  RUSTENDE JAGER RESTAURANT BENTELO

DE  SPAR SPAR - PRODUCTEN BORNERBROEK

DE  STROOKAPPE AANHANGER - VERKOOP/HUUR DELDEN

DE  VOSSENBRINK GARAGE - BEDRIJF DELDEN

DONKER CULTUURTECHNIEK HENGELO

DUSSELDORP GRONDVERZET - BEDRIJF BORNE

ESHUIS  RAAB  KÄRCHER BOUW - MATERIALEN HENGELO

FEIJTEN AUTOBEDRIJF  -  VOLVO DELDEN

FEMI'S RESTAURANT DELDEN

GEERLINGS AUTOSCHADE DELDEN

GERRITSJANS INSTALLATIE - BEDRIJF DELDEN

GOLDEN  -  CITY CHINEES  -  RESTAURANT DELDEN

GRAVUTECH SPORTVELDEN - RECLAME HENGEVELDE

HEBO KOZIJNEN HENGEVELDE

HEEMINK RECLAME  0NTWERPERS DELDEN

HENGSTMAN  &  PARTNERS ASSURANTIE  PROFESSIONALS DELDEN

HENSEN HANDELS - ONDERNEMING BORNE

HET  WITTE  PAARD HOTEL - RESTAURANT DELDEN

HOBBELINK KANTOOR - MEUBELEN HENGELO

HOEK VERKEERS - SCHOOL BORNE

HOF  WEEK  BLAD DRUKKERIJ / WEEKBLAD DELDEN

HOFSTEDE  &  KAMP MAKELAARDIJ DELDEN

HOLTERMAN KEUKENS DELDENB
O
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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 SV DELDEN DELDEN

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

MEEN BROOD - BANKET DELDEN

MEIER  HORECA HORECA  SERVICE HENGELO

MERCOM CONTAINERS - TRANSPORT GOOR

MOLENKAMP KUNSTSTOF - KOZIJNEN BORNERBROEK

MORSINK MODELMAKERIJ DELDEN

MORSSINK BOUW - MATERIALEN DELDEN

MUTA  SPORT TEAMSPORT - SPECIALIST ALMELO

NECO KRAAN - VERHUUR NEEDE

NEW  YORK EMPIRE  NEW  YORK HENGELO

NOBBENHUIS TEXTIEL - HANDEL DELDEN

OLDENHAVE INSTALLATIE - TECHNIEK BORCULO

ORANJEWOUD SPORT - WONEN - WERKEN DEVENTER

OTTEN VAN KLUSSENBEDRIJF DELDEN

OTTENSCHOT LETSELSCHADE HENGEVELDE

OUDE NIJHUIS BILJART - HANDEL DELDEN

OUDE WESSELINK RIETDEKKERS - BEDRIJF AMBT - DELDEN

PEPER  JOHN INSTALLATIE - BEDRIJF DELDEN

PROFIX AUTOSCHADE GOOR

RABOBANK  CENTRAAL  TWENTE BANK - ZAKEN DELDEN

ROKRAMIX BETON - CENTRALE ENSCHEDE

RUESINK PEUGEOT  DEALER GOOR

RUPERT ACCOUNTANTS & FISCALISTEN DELDEN

SCHOLTEN CONSTRUCTIE - BEDRIJF DELDEN

SIEMAR ZONWERING DELDEN

SMITTIES DE HARLEKIJN EETCAFÉ DELDEN

SPECKMANN KAPSALON DELDEN

STAALBOUW  TWENTE STAALPRODUCTEN DELDEN

TEN  DAM INSTALLATIE - GEREEEDSCHAPPEN DELDEN

TEN  ELZEN GASTERIJ  't OALDERSHOES DELDEN

TEN  VREGELAAR AANNEMER - BOUWBEDRIJF DELDEN

TER  AVEST BROOD - BANKET DELDEN

TER  BRAAK OPTIEK HENGELO

TER  DOEST TOURINGCARS HENGEVELDE

TER  HORST SCHILDERS - BEDRIJF DELDEN

TEUNIS AUTOMOTIVE RIJSSEN

TSN  THUISZORG THUISZORG  SERVICE  NEDERLAND ALMELO

UNIVÉ  OOST VERZEKERINGEN DELDEN

VAN  LOON MANNEN - MODE DELDEN

VANEKER SPORT - ARTIKELEN HENGELO

VEHOF INSTALLATIE - BEDRIJF DELDEN

VINCENT ZON - WERING HENGELO

VOS BOUW - AANNEMINGSMIJ DELDEN

WAPEN  VAN  BECKUM RESTAURANT BECKUM

WAPEN  VAN  DELDEN HOTEL DELDEN

WESTERHOF KAAS - HANDEL DELDEN

WOLD INSTALLATIE - BEDRIJF DELDEN

WONING  VAN  DER FIETSEN - HANDEL DELDEN

ZIEL SCHILDERS - BEDRIJF DIEPENHEIM

ZUITHOF AUTOBEDRIJF BORNERBROEK
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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



IN- EN VERKOOP

CARWASHONDERHOUD

TANKSTATION

VIDEOTHEEK

Vossenbrinkweg 3 - Delden - 074-3762555 - WWW.VOSSENBRINK.NL

Jonge Occasions van alle merken
met BOVAG-garantie... Uw Texaco-servicestation met

uitgebreide shop...

Ervaar nu onze nieuwe Carwash of 
maak gebruik van onze Wasboxen...

Onderhoud en reparaties aan
alle merken met BOVAG-garantie...

Kijk nu snel op onze site voor de 
nieuwste films op DVD en Blu-ray...

Genieten van het 
buitenleven

ww
w.
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jff
er
sb

ui
te
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ev
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l

B U I T E N L E V E N
P I J F F    R S

Kryptonstraat 15 - 7463 PB  RIJSSEN - T 0548-535060 - I info@pijffersbuitenleven.nlSerres – Terrasoverkappingen – Buitenmeubilair – Buitenkeukens
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De presentatiegids in kleur is mede mogelijk gemaakt door:


