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Voor een stijlvolle uitvaart in vertrouwde
handen
Zorg, aandacht, betrokkenheid
ruimte voor eigen invulling
persoonlijkheid, rust
ongeacht uw uitvaartverzekering
tot en met de dag van de uitvaart dezelfde
persoon
mogelijkheid tot voorbespreken van uw
uitvaart
verzekeren

Gerry Leferink & Wennink
uitvaartzorg

Hier had oo
ook uw advertentie
kunnen staan.
Neem contact op met Jan
Brinkcate
Tel: 074 3761900
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Wim Blekkenhorst benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje Nassau

In 1973 bestond SV Delden 50 jaar. Wim werd gevraagd
zitting te nemen in de jubileumcommissie. En was dan
ook gelijk het begin van de bestuurscarriere van Wim
Blekkenhorst. Zijn bestuurskwaliteiten werden door het
bestuur snel opgemerkt.
In 1974 werd Wim dan ook gevraagd de functie van
wedstrijdsecretaris op zich te nemen. Samen met zijn
vrouw Gerda, toen jeugdsecretaris, waren zij daarmee de
spil in onze vereniging. Samen verrichtten zij veel werk
voor onze club en deden dat zeer nauwgezet.
Na het aftreden van Johan Laarhuis als penningmeester
nam Wim in deze functie over. Hij was een kundig
bestuurslid met een duidelijke (eigen) mening. Dit leidde
zo nu en dan nog wel eens tot felle discussies aan de
bestuurstafel. Het was een prettig persoon om mee samen
te werken, juist omdat hij zo duidelijk was.
Gedurende een respectabele periode van 19 jaar heeft hij
deel uitgemaakt van het bestuur. Voor zijn grote inzet en
betrokkenheid werd Wim door de KNVB onderscheiden
met de zilveren waarderingsspeld. Na zijn aftreden in
1993 werd hij door de ledenvergadering terecht benoemd
tot erelid van de SV Delden.
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Vanaf 1996 is Wim bestuurlijk actief bij de Vereniging
Heemkunde. Naast het penningmeesterschap, het
verzorgen van Open Monumentendagen en digitaliseren
van archieven levert Wim een grote bijdrage in deze
vereniging.
Bij biljartvereniging `Westerholt´ beheert Wim ook de
centen, maar dit is natuurlijk geen toeval.
Nog steeds is Wim actief betrokken bij onze vereniging.
Als lid van de ‘maandagmorgen’ schoonmaakploeg zorgt
hij wekelijks voor schone kleedkamers.

Kortom deze man ( en ook een beetje vrouw ) verdient
het lintje echt en de aanvraag van de Vereniging
Heemkunde hebben wij dan ook van harte ondersteund.
Felicitaties voor Gerda en Wim en hoop dat zij nog heel
veel jaren ( actief ) betrokken zullen zijn bij onze club.

Jan Vriezekolk.
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Van de redactie,
Jullie ontvangen hierbij al weer het laatste clubblad van
het seizoen 2006/2007.
Sportief gezien geen jaar voor veel bloemen, maar wel
leuk gevoetbald .
Toch wordt 2007 uiteindelijk nog een jaar met nogal veel
veranderingen.
Jullie kunnen hierover uitvoerig lezen in onze nieuwe
rubriek “Uit de bestuurskamer”.
Daarin deelt het bestuur mee welke besluiten en
veranderingen nog dit jaar plaats vinden o.a.
bestuursmutaties.
Spijtig in dit verband is dat zowel onze voorzitter Jan
Vriezekolk als penningmeester Remco Bakhuis te
kennen hebben gegeven dit jaar te willen stoppen. Voor
ingewijden wellicht geen verrassing, maar het is
natuurlijk wel jammer dat zoveel kennis van bestuurlijke
zaken uit een bestuur verdwijnt. Succes met de zoektocht
naar goede vervangers!
Ook bij het kader zijn zowel bij de jeugd als senioren
enkele veranderingen te verwachten.
Belangrijk is de totstandkoming van een visie op het
jeugdbeleid, zodat een goede afstemming en goede
afspraken gemaakt kunnen worden.
En …. Opvallend toch, na 25 jaar neemt Gerrit Dijkman
afscheid als leider en praatpaal van het eerste elftal. Hij
zou over al die jaren een boek kunnen schrijven over
allerlei spelers, trainers, scheidsrechters en verhalen in de
bestuurskamers van tegenstanders.
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De redactie zal ongetwijfeld over zijn ervaringen
daarover met hem nog eens van gedachten wisselen .
Positieve ontwikkelingen zijn de terugkeer van ons 5e
elftal, een dameselftal en de gestage groei van
jeugdleden.
Verder lezen jullie een bijdrage van onze voorzitter en
terugblikken over de resultaten van enkele senioren – en
juniorenelftallen.
Een belangrijk moment vond plaats op 27 april jl. in het
gemeentehuis in Goor.
Hier ontving ons oud bestuurslid en later penningmeester
Wim Blekkenhorst een koninklijke onderscheiding voor
al het vrijwilligerswerk dat hij voor o.a. de S.V.Delden
en de laatste jaren vooral voor de Heemkunde
Vereniging in de Hof van Twente heeft verricht.
Proficiat Wim!
De volgende uitgave van ons Clubblad is een
“Bewaarnummer”met allerlei informatie over elftallen,
kompetitie indelingen, elftallen, leiders, trainers enz. enz.
, puur informatie dus voor het komende seizoen
2007/2008.
Veel leesplezier.
De redactie
P.S.: De redactie tracht voor 10 augustus a.s. het
bewaarnummer voor het seizoen 2007 – 2008 bij
eenieder op de mat te krijgen. Daarom graag de kopie
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voor dit nummer graag z.s.m. aanleveren bij: Henk ter
Hofsté, Wilhelminastraat 6 of
per e-mail: clubblad@svdelden.nl.

SV DELDEN DAMES 1
Tijdens een borrel kwam het briljante idee om bij
SV Delden een damesteam op te starten. We
begonnen met 2 dames en hebben er ondertussen
al 10 bij elkaar weten te scharrelen.
Ook hebben we 2 mannelijke leden van SV
Delden zo ver gekregen om ons de komende
weken te trainen. Met deze 10 dames en 2 trainers
hebben we er nu twee trainingen op zitten.
Ondanks dat we elkaar nog niet zo heel goed
kennen hebben we het erg gezellig met elkaar, dit
ook met dank aan onze twee trainers die de
training voor ons (beginners) gangbaar en
gezellig maken.
Met 10 dames heb je nog geen elf-tal dus we zijn
nog druk op zoek naar onze overige team
genoten.
Ben jij een dame van 16 jaar of ouder en lijkt het
je leuk om in een nieuw elftal te voetballen, kom
dan gerust een keer kijken bij onze training, of
beter nog…
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kom gewoon lekker mee trainen en proef de sfeer
van ons super gezellige SV Delden dames 1
team!!
Groetjes van de Dames!!
Voor meer informatie:
Femke Sueters : 06 – 506 138 55
Sanne Rodermond : 06 – 142 519 52
Edwin Hietbrink (trainer) : 06 – 153 780 76
Marthijn Zweepe (trainer) : 06 – 226 180 21
Zie ook de website: www.svdelden.nl/dames
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Geslaagd.
Maandag 21 mei zijn 3 heren van onze vereniging
geslaagd voor de Basis Opleiding Scheidsrechters
(BOS).
Hans Snoek, Dennis van Otten en Ed
Stokkentreeff legden met succes het examen af.
Gedurende 7 praktijk- en theorieavonden werd
hen de fijne kneepjes van het scheidsrechtersvak
bijgebracht.
Complimenten voor de heren, maar ook voor de
organiserende vereniging NEO te Borne die als
voortreffelijk gastheer optrad voor deze door de
KNVB georganiseerde cursus.
Docent Jan Everlo zag uiteindelijk 14 cursisten
(van de aanvankelijk 20 aanmeldingen) het
examen afleggen. Alle 14, waaronder 2 leden van
vv Almelo en 9 van NEO, volbrachten met succes
de opleiding.
Dennis van Otten

Geslaagd C-toernooi.
In het weekend van 9 en 10 juni j.l.vond weer het
traditionele toernooi voor C -elftallen plaats op
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onze terreinen. Zoals gebruikelijk werd dit
toernooi over de zaterdag en zondag gehouden
zodat de deelnemende teams bleven overnachten.
Het was droog weer gelukkig maar zeer benauwd.
De grote overwinnaar was de S.F. Niederense, die
alles won wat maar te winnen was.
Even een opsomming: Winnaar toernooi, winnaar
zeskamp, winnaar sportiviteitbeker.
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Terugblik / vooruitblik seizoen Sv Delden 1
Terugblik seizoen 2006 – 2007
In een veelbewogen jaar is Delden 1 er niet in
geslaagd, waar op voorhand wel op werd gehoopt,
om binnen een jaar weer uit de zeer lastige 6e
klasse te komen. Nadat het gat met de koplopers
al te groot was geworden om voor het
kampioenschap te gaan, werd de hoop gevestigd
op het behalen van een periode, die recht geeft op
nacompetitie. Zoals nu bekend is, is ook deze
kans aan onze neus voorbij gegaan.

Het seizoen van Delden 1 werd vooral
gekenmerkt door wisselvalligheid, enkele
wedstrijden werd er mooi voetbal op de mat
gelegd, wat resulteerde in een aantal goede
overwinningen. In andere wedstrijden leek er vrij
weinig over te zijn van het goede voetbal en werd
er soms dramatisch voetbal op de mat gelegd.
Deze wisselvalligheid had vooral te maken met
blessures en schorsingen en toch ook een slechte
trainingsopkomst, iets wat dus veel beter zal
moeten worden in het nieuwe seizoen.
Al met al is dus gebleken dat de 6e klasse een
zeer lastige klasse is om weer uit te komen,
waarin je het niet redt met alleen maar mooi
voetbal.
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Afscheid
De laatste wedstrijd van het seizoen, tegen kampioen Sv,
stond in het kader van het afscheid van oude en jonge
Dijkman. De oudste van de 2 is gestopt als leider na 25
trouwe dienstjaren! Dit betekent niet dat Gerrit niet meer
te vinden zal zijn bij Sv Delden, hij zal als vrijwilliger en
toeschouwer nog vaak genoeg te vinden zijn op de Mors.
Gerrit bij deze nogmaals bedankt!
De jongste van de 2 Dijkmannen heeft een punt gezet
achter zijn carrière als voetballer.

Na een uitstapje naar Heracles, heeft Marco jarenlang
het blauw – geel van Delden 1 verdedigd. Hij maakte de
promotie naar de 5e klasse mee en ook het kampioen in
de 5e klasse en de promotie naar de 4e klasse. Na een
jaar van veel blessure leed heeft Marco besloten om te
stoppen als voetballer.
Echter, ook Marco zal nog veel te vinden zijn bij Sv
Delden, want vorige week is bekend geworden dat Marco
de nieuwe leider van Delden 1 is en dus zijn vader
opvolgt. Marco bij deze veel succes!
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Vooruitblik seizoen 2007 – 2008
Het nieuwe seizoen van Delden 1 en Delden 2 zal van start
gaan op 28 juli. Vanaf dan zal er hard getraind moeten
worden om in het nieuwe seizoen voor de prijzen te gaan.
Positief hierbij is het feit dat het 2e elftal van Delden weer
een prestatie elftal wordt, met een trainer. De meeste
spelers gaan dan ook weer 2 keer per week trainen.
Daarnaast is het zeer positief dat er enkele jeugdspelers
over zullen gaan naar de senioren en wel naar het 1e of het
2e elftal.
Dat deze spelers het niveau bij de senioren aan kunnen
hebben ze afgelopen seizoen al een aantal keren bewezen
op zondagmiddag in het 1e.
Met het vooruitzicht van een prestatie 2e elftal en de
doorstroming van jeugdspelers, gaan we vol goede moed
het nieuwe seizoen in en hopen we toch uit de 6e klasse te
kunnen komen.
Ondergetekende heeft zeer veel vertrouwen voor het
nieuwe seizoen en hoopt dan ook op een zeer goed en
sportief jaar. Gezien de positieve ontwikkelingen binnen
de club zal dit ook zeker haalbaar moeten zijn.
Rest mij nog iedereen een goede vakantie toe te wensen en
tot volgend seizoen.
Een linkspoot uit Delden 1.
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Delden 3, seizoen 2006 – 2007
Tsja daar zit ik dan, maandag 14 mei 2007. Gisteren met
het derde het laatste duel gehad wat betreft seizoen 2006
– 2007.
Om eerlijk te zijn ben ik niet al te fit deze
maandagmorgen, de telefoon rammelt zo af en toe,
chauffeurs vragen een beetje naar de bekende weg en ik
ga een poging wagen om jullie een verklaring te geven
over de prestaties van Delden 3 het afgelopen seizoen.
Verklaring? Tsja we mogen nu niet echt zeggen dat we
goed gepresteerd hebben afgelopen seizoen. Hoe de
ranglijst er precies uit ziet weet ik niet, maar dat we
onderaan zijn geëindigd staat helaas vast.
Eventuele oorzaken hiervan zijn in de loop van het
seizoen volop aangegeven. Was het misschien een
domper dat we dit seizoen moesten beginnen zonder een
paar vaste spelers van Delden 3.
Trouwe keeper (Apfelkorn Ezendam) koos voor het
vierde, vaste sluitpost (Handjeklap Collins) stopte met
voetballen, vlaggenist (Den-is van Otten) verruilde zijn
spelerspas voor een ververst scheidsdiploma,
gelegenheidsvoetballers (Jeroen K en Daan V) hingen de
kicksen aan de wilgen en Erik P besloot meer aandacht
aan de vriendin te geven.
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Zo stond Delden 3 begin seizoen 2006 – 2007 met zes
man minder op het veld.
Maar Delden 3 zou Delden 3 niet zijn als ze hier geen
oplossing voor zouden vinden. Al snel werden er nieuwe
spelers gezocht en...... gevonden.
Binnen de familie Steentjes bleek nog meer voetballend
talent te zitten en zo werd het elftal uitgebreid met een
tweetal steentjes meer. Tom Steentjes kwam erbij als
sterke linkshalf en Tim Steentjes nam positie onder de
lat.
De eerste wedstrijd, 27 augustus 2006, werd helaas
verloren. Week erop, opnieuw verlies. Week erop,
verlies. Week erop, verlies. Toen thuis tegen TVO, winst,
de eerste drie punten voor Delden 3 waren een feit. Maar
goed, helaas bleef het tot aan treeningsweekend.
Het treeningsweekend zou trouwens al het negatieve bij
Delden 3 weg moeten halen en zo zouden we geheel fris
de tweede helft van de competitie in gaan.
Helaas werden er na het treeningsweekend ook geen
punten meer gepakt. Zo bleven we tot aan het laatste
fluitsignaal van deze competitie op drie punten
staan............... “Immer drei”.
Waaraan heeft het gelegen dit seizoen bij Delden 3???
Menig Delden 3 speler heeft het zichzelf afgevraagd en
heeft er driftig over gediscussieerd tijdens dit seizoen.
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Het verdwijnen van spelers aan het begin van het
seizoen, het wennen van nieuwe spelers, de blessure van
Sander, de keepershandschoenen van Tim, het werk van
Vunderink, blessure van Ben, het vroege voetballen in
Holten, de matige treeningsopkomst op dinsdag, blessure
van Zomerdijk, etc, etc.
Een ieder bleek wel op zijn minst één punt te hebben
waardoor we geen resultaat konden boeken, zelfs
tegenstanders snapten er niets meer van.
Met dit laatste doel ik dan vooral op het wisselende spel
van Delden 3.
Een goed voorbeeld was een van de laastste wedstrijden,
uit tegen Borne. Borne, dat uiteindelijk op de tweede
plaats is geëindigd, dacht even een “lekker potje te
voetballen” tegen Delden 3. Niets was minder waar.
Vanaf de eerste minuut speelde Delden 3 zeer sterk en
was ook elke aanval in het voordeel van Delden 3. De
kritiek begon al bij Borne: “jullie hebben andere spelers
opgesteld”, “dit is niet jullie team”, etc. Uiteraard was
van dit beide geen sprake maar speelde Delden 3 gewoon
op zijn best. We lieten zien dat we een echt elftal hebben,
die kan voetballen en hoort mee te draaien bovenaan in
een competitie.
Echter, na 45 minuten spelen kwam de sterkste
tegenstander van Delden 3 om de hoek kijken, “de rust”.
Hoe vreemd het ook lijkt, maar de rust is iets waar
Delden 3 het afgelopen seizoen niet mee om wist te gaan.
Vanaf de eerste minuut in de tweede helft lopen de
combinaties niet meer en komt geen bal goed over.
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Uit bij Borne werd dan ook met 6-1 verloren. Hiermee
bewezen we dan ook dat we echt geen ander elftal
hadden opgesteld zoals Borne vermoedde, dit was
gewoon het spel van Delden 3 seizoen 2006 – 2007.
Maar, ondanks de vele “wanprestaties” die we dit jaar
hebben geleverd, hebben we in mijn ogen toch ook een
échte prestatie geleverd. Hoewel we het veld steeds
afliepen met grote nederlagen, bleven we tegenover
elkaar wel een team.
Uiteraard werd er in de wedstrijd wel eens op mekaar
gescholden en wist een ieder precies van een ander waar
hij zou moeten hebben gestaan om de bal juist te kunnen
combineren.
Ondanks de vele aftrappen die we dit seizoen hebben
mogen nemen, bleef de sfeer positief. Ook de weinige
keren dat we hebben mogen scoren, werd diegene die
scoorde elke keer met gejuich omarmd.
Dat de sfeer zo goed bleef, heeft volgens mij ook te
maken gehad met het feit dat er geregeld met elkaar
gestapt werd.
Treeningsweekend 2007 was wederom een succes,
laatste wedstrijd uit op de fiets naar en in Hengelo was
voor herhaling vatbaar, middagje karten met mekaar,
avondje feesttent Delden, uit eten bij Schuphaus, etc.
Kortom, allemaal gelegenheden die ervoor zorgden dat
de sfeer prima bleef
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Delden 3, op naar seizoen 2007 – 2008.
Dat we komend seizoen beter moeten presteren dan
afgelopen seizoen staat vast. We weten ook honderd
procent zeker dat dat kan. We moeten alleen nog even
uitvinden hoe...
Zomersdijkje.
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A elftal seizoen 2006/2007
Het is seizoen is weer afgelopen en er kan dan ook weer
terug geblikt worden.
Het afgelopen seizoen was voor het a elftal een zwaarder
seizoen dan het voorgaande jaar. Gezien de goed
prestaties van het vorige seizoen werd de lat voor het
elftal wat hoger gelegd, de klasse indeling werd dan ook
de tweede klasse.
Het was natuurlijk een grote uitdaging om ook in deze
klasse de lijn van het vorige seizoen door te trekken.
Onder leiding van Jos Kockmann werd het team klaar
gestoomd om tegenstanders als Rood Zwart, Bentelo en
Wilhelminaschool te lijf te gaan.
Voor het seizoen helemaal begon waren er natuurlijk de
beker wedstrijden hier volgde de eerste confrontatie met
Rood Zwart. Jammer genoeg werd bij Rood Zwart
kansloos verloren.
Deze dreun was de week erop nog zichtbaar want er
werd met grote cijfers thuis van UD verloren.
Vervolgens herpakte het elftal zich goed en begon het
ook in de tweede klasse punten te pakken. Al snel werd
duidelijk dat een aantal tegenstanders verder waren dan
onze jongens, maar er zaten ook genoeg gelijk waardige
tegenstanders in deze klasse.
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Dit seizoen werden er dan ook voor namelijk punten
gepakt tegen tegenstanders als: Fleringen, WVV, NEO
en Bornerbroek. De rest was eigenlijk gewoon een
maatje te groot. Gelukkig is ondanks het soms kansloos
verliezen het plezier en de motivatie altijd gebleven.
Het belangrijkste van het afgelopen seizoen is misschien
wel dat er meer tegenstand was in de wedstrijden en
iedereen zich hierdoor veel sneller ontwikkeld heeft.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat u al regelmatig Aspelers in het eerste elftal tegen komt. Dit seizoen was
dan misschien niet een jaar waarin we meededen om het
kampioenschap, het was meer een jaar waarin
ontwikkeling en doorstroming belangrijk was.
Wat dat betreft kunnen we dan ook terug blikken op een
geslaagd seizoen en zal u ongetwijfeld een aantal jongens
volgend seizoen in ons eerste en tweede elftal terug
vinden.
Na afloop van het seizoen was het met de BBQ weer
lekker en ouderwets gezellig. Kijk maar naar
onderstaande foto’s
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4*4 voetbalcompetitie.
Al enkele jaren heeft S.V. Delden een 4*4 team dat deel
neemt aan een onderlinge competitie met omliggende
verenigingen Bentelo, WVV, Bornerbroek, TVO en
Buurse.
In deze competitie spelen kinderen in de leeftijd van 6
t/m 7 jaar. Door met 4 kinderen per team te spelen komt
iedereen veel aan de bal en worden de grondbeginselen
als ingooi en corner snel aangeleerd.
Deze wedstrijden wordt gespeeld zonder keeper
waardoor er veel wordt gescoord en daardoor de
spelvreugde wordt vergroot. In deze competitie staat
meedoen en plezier hebben op de eerste plaats.
In samenspraak met de deelnemende teams is
afgesproken dat alle wedstrijden op zaterdagmorgen om
11.00 uur worden gespeeld en worden afgesloten met het
nemen van een penalty van iedere speler.
Om voor deze wedstrijden goed in vorm te zijn wordt er
door de week eenmaal getraind.
Deze trainingen waren dit seizoen in goede
handen(voeten) bij Bart Otten. Door vele gevarieerde
trainingen was de opkomst dan ook meestal 100% ook
als het weer minder zonnig was. Bart bedankt voor deze
trainingen.
S.V Delden F3 heeft in deze competitie uitstekend
gepresteerd. Voor de winterstop bestond het team uit:
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Nadine Morsink, Bent Eijssink, Jan-Willem Visser en
Mathijs ter Keurs .
Na de winterstop is Jan-Willem overgestapt naar het F2
team en is helaas Nadine gestopt.
Met de nieuwe spelers Lars Rouhof, Bram Horstman en
Arjam Barjan is het team weer voorzien van een aantal
toekomstige talenten voor S.V. Delden.
Jongens voor volgend seizoen veel plezier en succes met
voetballen.
Groet,
Wim ter Keurs
Leider F3
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Ik voetbal in de e2
met ons team hebben we goed gespeeld
met de competitie zijn we derde geworden
we hebben verloren van achiles met 3-1
en van roodzwart ook met 3-1
en we hebben er een gelijk gespeeld met 1-1
en van hector hebben we gewonnen met 8-4
en van de rest hebben we gewonnen
we hebben goed samen gewerkt
ons team is goed vooruit gegaan.
groetjes sven Lutke willink

23

SV Delden F2 + F3 seizoen 2006-2007
Het afgelopen seizoen heb ik de F2 en F3 (4x4
competitie) van onze club getraind. Nu is mij gevraagd
hier een stukje over te schrijven.
In het begin van het seizoen was de groep niet alleen
nieuw voor mij maar ook de spelers zelf kenden elkaar
niet allemaal. Gelukkig veranderde dit snel en werd het
al gauw een hechte groep waar eigenlijk niemand buiten
viel. We hebben in de loop van het seizoen wel enkele
spelertjes zien vertrekken maar gelukkig zijn er drie keer
zoveel voor teruggekomen.
Ik heb me in het begin voorgenomen ook zaterdags bij de
wedstrijden te coachen maar helaas bleek dit gedurende
het seizoen niet samen te gaan met mijn werk. Gelukkig
was onze leider Jos Eijssink wel altijd van de partij.
Op de dinsdag ben ik er op enkele keren na wel altijd
geweest en heb dan ook met veel plezier training
gegeven.
Het echte voetbal zat er nog niet helemaal in maar ik
denk dat we samen een plezierige tijd hebben gehad. Ik
hoop ook dat de spelertjes zelf met plezier naar de
trainingen zijn gegaan.
Aan de trainingopkomst te zien is dit wel het geval. Ik
heb dan ook regelmatig met 16-18 fanatieke spelertjes op
het veld gestaan.
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Zo’n grote groep is natuurlijk mooi voor de club maar
om dit alleen te doen valt zwaar tegen met kinderen van
deze leeftijd.
Ik ben dan ook heel blij dat Wim te Keurs aangaf mij te
willen helpen. Samen hebben we ons best gedaan om de
trainingen leerzaam en leuk te houden.
Voor de trainingen heb ik gekozen voor een vast patroon.
We begonnen elke training met een fanatiek tik-spel en
sloten de training af met een partij, meestal in de “Gerrit
Seppenwoolde Arena”.
De rest van de training waren de oefeningen telkens
verschillend.
Wel heb ik ervoor gezorgd dat elke oefening te maken
had met een wedstrijdvorm of een afwerkvorm omdat
kinderen van deze leeftijd toch altijd willen
winnen/scoren.
Wanneer er gewonnen of gescoord werd konden ze dat
bij Rood-Zwart bijna nog horen.
Vooral de dames van F2 hoorde je overal bovenuit. Er is
heel wat gelachen, geschreeuwd en niet te vergeten
gekwebbeld op de dinsdagavond.
Ik kan in ieder geval terugkijken op een gezellig en
plezierig seizoen met F2 en F3.
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Hoe de teams volgend jaar worden ingedeeld is voor mij
nog niet duidelijk.
Wel heb ik vernomen dat door het toenemende aantal
dames er volgend seizoen waarschijnlijk een damesteam
zal komen.
Of ik deze ga trainen of dat ik bij de overgebleven F3’ers
trainer word is voor mij nog niet duidelijk. Ik hoop
natuurlijk dat ik volgend jaar weer zon gezellige groep
krijg.
Ik wens jullie allemaal een fijne vakantie toe en hoop
jullie allemaal zo snel mogelijk weer te zien!
Groetjes, Bart Otten
‘
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25 jaar.
Van je vrienden moet je het maar hebben.
Mark T. werd woensdag 13 juni jl. 25 jaar, reden voor zijn
voetbalvrienden hem eens flink in het zonnetje te zetten.
De tekst van het spandoek refereerde aan een nog niet zo
ver verleden.
Mark T, proficiat.
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Agenda
28 juli, 15:00 uur
Eerste training selectie - Op zaterdag 28 juli staat voor
Delden 1 en Delden 2 de eerste training van het nieuwe
seizoen op het programma. Aanvang 15:00 uur.
Aansluitend: barbecue. Aansluitend: Nacht van Delden.
09 augustus, 19:30 uur
Eerste training overige senioren - Het is de bedoeling
dat de overige senioren - Delden 3, 4 en 5 - de training
gaan hervatten op de tweede donderdag van augustus.
Aanvang 19:30 uur. Dit is wel onder het voorbehoud dat
het weer (bijv. a.g.v. aanhoudende droogte) geen roet in
het eten gooit. 14 augustus, 19:00 uur
Start bekertoernooi - Het bekertoernooi voor standaardteams start op dinsdag 14 augustus. De tweede en derde
wedstrijd zijn op resp. dinsdag 21 en zaterdag 25 of
zondag 26 augustus.
Voor de bekertoernooien voor overige elftallen gelden
afwijkende data:
- senioren res.cat.B: 26 augustus, 2 september, 21
oktober
- junioren cat.B: 25 augustus, 1 september, 20 oktober
- pupillen D, cat.B: 25 augustus, 1 september, 5
september
- pupillen E, cat.B: 25 augustus, 1 september, 3
september
- pupillen F: 25 augustus, 1 september, 5 september
(bron OM12 25-1-'07)
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17 augustus, 18:00 uur
Trainingskamp selectie - Terug van weg geweest: het
trainingskamp in augustus, d.w.z. in de voorbereiding op
het nieuwe seizoen. Dit jaar zal het trainingskamp
plaatsvinden in het derde weekend van augustus, d.w.z.
van de 17e t/m de 19e. Nadere info volgt...
25 augustus, 10:00 uur
Open Dag 2007 - De datum voor de Open Dag -editie
2007- van S.V. Delden is reeds ver van te voren
vastgelegd: zaterdag 25 augustus. Het precieze
programma zal gaandeweg de zomermaanden vorm gaan
krijgen.
31 augustus, 12:30 uur
Excursie "Het Hart van Delden" - Vrijdag 31 augustus
organiseert de commissie "Het Hart van Delden" een
excursie naar de bierbrouwerij van Grolsch. Vertrek
vanaf De Mors om 12:30 uur.
Meer informatie bij de commissieleden - zie op deze
webiste: "doe mee!" > "het Hart"
02 september, 14:30 uur
Start competitie Delden 1 - Voor Delden 1 zal het
nieuwe seizoen beginnen op zondag 2 september. Voor
de overige elftallen begint de competitie een week later,
d.w.z. op zaterdag 8 of zondag 9 september.
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ONZE
BORDSPONSOREN
ALU BOUW
AUTO BLEEKER
AUTO RENT
TWENTE
BAAKE
BARG VAN DE
BELTMAN
BERENDS NAAFS
BLEKKENHORST
BOENSMA
BOLTEN VENNEMAN
BOSCH
BRAAKHUIS KUPER
BREUKERS
BREUMAF
BRUINS
BUURSINK
CAMPING MOOI
DELDEN
CATTIER
C & S
D.A.M.
DAKTECHNIEK
TWENTE
DE BOEMEL /
LOKATE
DE HAGMOLL

KOZIJNEN
AUTO - MOBIELEN

HENGELO
HENGELO

AUTO - VERHUUR
ELECTRA
CARROSSERIE BEDRIJF
MECHANISERING

HENGELO
DELDEN

MAKELAARDIJ
INTERIEUR VERZORGERS
RIJSCHOOL

GOOR

STRAATWERKEN
RECYCLING

DELDEN
DELDEN

GOUDSMEDEN
GRONDVERZET BEDRIJF
MACHINEFABRIEK
DANCING PARTYCENTRUM
TAXI - BEDRIJF

DELDEN

DELDEN
HENGELO

DELDEN
DELDEN

HAAKSBERGEN
HENGELO
SAASVELD
DELDEN

FAM. BEUMER
HOVENIERS - BEDRIJF
GELUIDSTECHNIEK
AUTO - MATERIALEN

DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN

LOODGIETERS

DELDEN

SPORT CAFÉ
CAFÉ - RESTAURANT

DELDEN
BENTELO
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DE HARLEKIJN
DE JONG
DE JONG
VOLVO
DE
MARKENRICHTER
DE RUSTENDE
JAGER
DE
STROOKAPPE
DE
VOSSENBRINK
DONKER
DUSSELDORP
ESHUIS
FEIJTEN
FEMI'S
GERRITSJANS &
KAMP
GOLDEN - CITY
GRAVUTECH
HEBO
HENGSTMAN &
PARTNERS
HENSEN
HOBBELINK
HOEK /
AVERDIJK
HOLTERMAN
HONG - KONG
HOOGSPEL
JANSEN DE
JONG

EETCAFE
DAKBEDEKKINGEN /
KLUSSEN

DELDEN

GARAGE - BEDRIJF

BENTELO
AMBT DELDEN

RESTAURANT

DELDEN

RESTAURANT
AANHANGER VERKOOP/HUUR

BENTELO

GARAGE - BEDRIJF
CULTUURTECHNIEK
GRONDVERZET BEDRIJF
BOUW - MATERIALEN
AUTOBEDRIJF - VOLVO
RESTAURANT

DELDEN
HENGELO

MAKELAARDIJ
CHINEES RESTAURANT
SPORTVELDEN RECLAME
KOZIJNEN
ASSURANTIE
PROFESSIONALS
HANDELS ONDERNEMING
KANTOOR - MEUBELEN

DELDEN

VERKEERS - SCHOOL
SCHILDERS - WINKEL
RESTAURANT
CAFÉ - RESTAURANT

DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN

BOUW - BEDRIJF

HENGELO
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DELDEN

BORNE
HENGELO
DELDEN
DELDEN

DELDEN
HENGEVELDE
HENGEVELDE
DELDEN
BORNE
HENGELO

J. T. V.
KEIZER
KOLENBRANDER
KROOSHOOP
LAMERS
LAMMERSEN
LANGENBERG
LEFERINK
LENFERINK
MEEN
MELLAU
MOEKOTTE
MORSSINK
NECO
NEW YORK
NOBBENHUIS
OTTEN VAN
OTTENSCHOT

ALL - OFFICE
SCHILDERS - BEDRIJF
GRONDVERZET BEDRIJF
BLOEMEN - CENTRUM
HUISHOUD - ARTIKELEN
BOUW - BEDRIJF
ESSTAURANT
SCHOENEN
CAFETARIA
BROOD - BANKET
HAARMODE
ELECTRO - TECH BURO
BOUW - MATERIALEN
KRAAN - VERHUUR
DISCO
TEXTIEL - HANDEL
TIMMER - BEDRIJF
LETSELSCHADE

OUDE MEIJERS
OUDE NIJHUIS
OUDE
WESSELINK
PEPER JOHN
RABO
ROKRAMIX
RUESINK
RUPERT

RIJSCHOOL
BILJART - HANDEL
RIETDEKKERS BEDRIJF
INSTALLATIE - BEDRIJF
BANK - ZAKEN
BETON - CENTRALE
PEUGEOT DEALER
ACCOUNTANCY
CONSTRUCTIE SCHOLTEN
BEDRIJF
SIEMAR
ZONWERING
SPECKMANN
KAPSALON
TEN DAM
INSTALLATIE - BEDRIJF
AANNEMER TEN VREGELAAR BOUWBEDRIJF
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BORNE
HENGEVELDE
ZENDEREN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
GRONAU - EPE
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
ENSCHEDE
DELDEN
NEEDE
HENGELO
GILDEHAUS
DELDEN
HENGEVELDE
AMBT DELDEN
DELDEN
AMBT DELDEN
DELDEN
DELDEN
ENSCHEDE
GOOR
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN

TER AVEST
TER BRAAK
TER HORST
TSN THUISZORG
UNANIEM
UNIVE OOST
VAN LOON
VANEKER
VEHOF
VINCENT
VOS
WAPEN VAN
BECKUM
WAPEN VAN
DELDEN
WESTERHOF
WOLD
WONING VAN
DER
WORKEL
ZIEL
MUTA

BROOD - BANKET
OPTIEK
SCHILDERS - BEDRIJF
HENGELO / ALMELO
DRUKKERIJ
VERZEKERINGEN
MANNEN - MODE
SPORT - ARTIKELEN
SANITAIR
ZON - WERING
BOUW AANNEMINGSMIJ

DELDEN
HENGELO
DELDEN
ALMELO
DELDEN
DELDEN
DELDEN
HENGELO
DELDEN
HENGELO

RESTAURANT

BECKUM

HOTEL
KAAS - HANDEL
INSTALLATIE - BEDRIJF

DELDEN
DELDEN
DELDEN

FIETSEN - HANDEL
DIEPVRIES
PRODUKTEN
SCHILDERS - BEDRIJF
TEAMSPORTSPECIALIST

DELDEN
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DELDEN

HENGEVELDE
DIEPENHEIM
ALMELO

