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Contact-informatie
Clubhuis
“Trefhook ’n Mös”
Secretariaat
Marco Ezendam

De Mors 5
7491 DZ Delden

074-3762598
website: www.svdelden.nl

Odinksveld 8
7491 HD Delden

074-3762029
secretaris@svdelden.nl

Ledenadministratie
Sylvia Vaanholt

Morsweg 30
06-41630163
7491 ZE Delden
sylvia.vaanholt@home.nl
Adreswijzigingen dient men z.s.m. door te geven aan het secretariaat.
Beëindiging lidmaatschap: schriftelijk bij het secretariaat vóór 31 mei.
Contributie-gegevens
Senioren
12,00 / maand
rekeningnummer S.V. Delden
Jeugdleden (*)
5,50 / maand
Rabobank Delden 313351686
Rustende leden
5,00 / maand
Gezinscontributie
22,50 / maand (max.bedrag, geldt vanaf 3 gezinsleden)
(*) welpen (tot 6 jr) kunnen de eerste 3 maanden kosteloos op proef meetrainen

Bestuursleden
voorzitter (alg.leiding, raad van advies, p.r.zaken)
Jan Vriezekolk
Galgenmaten 14
074-3676715
7491 GL Delden
janvriezekolk@home.nl
secretaris (administratie, notulist)
Marco Ezendam
Odinksveld 8
074-3762029
7491 HD Delden
secretaris@svdelden.nl
penningmeester (financieel beheer, vice-voorzitter)
Remco Bakhuis
Vossenbrink 3
074-3762807
7491 DH Delden
penningmeester@svdelden.nl
wedstrijdsecretaris (wedstrijdzaken, website, clubblad)
Jan Holterman
Ranninkstraat 11
074-3763187
7491 ZP Delden
wedstrijdsecretaris@svdelden.nl
bestuurslid jeugd (voorzitter jeugdcommissie)
Jos Eijsink
Schoolstraat 2c
074-3764433
7495 TC Ambt Delden
j.eijsink@hetnet.nl
bestuurslid commercieel (sponsoring, clubhuisbeheer, activiteiten)
Hans van Laarhoven
Vossenbrinkweg 85
074-3766353
7491 DC Delden
h.vanlaarhoven@gmail.com
bestuurslid accommodatie (gebouwen, velden, materialen)
Jaap Schikker
Schietbaan 15
074-3762130
7491 HC Delden
j.schikker@hetnet.nl
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Commissie jeugd
Jos Eijsink
voorzitter
Henk ter Hofsté
secretaris
Mark Tuitert
technisch coord.
René Holtkamp
technisch coord.
Han Vaanholt
beleidsplan/activiteiten
Marc Brinkcate
beleidsplan/activiteiten
Hans Klumpers
p.r./clubhuis/activiteiten
Marianne Wold
notulist/activiteiten
Clubbladcommissie
Henk ter Hofsté
Gerrit Seppenwoolde
Hans Klumpers

Sponsorcommissie
Jan Brinkcate

Raad van Advies
Gerrit Seppenwoolde
Wim Westerhof
Paul Wennink

Schoolstraat 2c
7495 TC Ambt Delden
Wilhelminastraat 6
7491 EG Delden
Wilhelminastraat 14
7491 EG Delden
Twickelerlaan 23
7495 VG Ambt Delden
Morsweg 30
7491 ZE Delden
Boterbloem 13
7491 LD Delden
Noordwal 15
7491 BH Delden
Fazantstraat 17
7491 ZH Delden

074-3764433
j.eijsink@hetnet.nl
074-3762539 / 06-12600183
secretaris-jeugd@svdelden.nl
06-54658281
mark_tuitert@hotmail.com
074-3762101 / 06-30579193
reneholtkamp@hotmail.com
06-13260359
h.vaanholt@home.nl
074-3767073 / 06-20227028
marc_brinkcate@hotmail.com
074-3762933
klumpers_15@hotmail.com
074-3761399
mbawold@hetnet.nl

Wilhelminastraat 6
7491 EG Delden
Rijnstraat 40
7555 WK Hengelo
Noordwal 15
7491 ZH Delden

074-3762539 / 06-12600183
clubblad@svdelden.nl
074-2423827
gseppenwoolde@home.nl
074-3762933
klumpers_15@hotmail.com

Sperwerstraat 9
7491 ZN Delden

074-3761900

Rijnstraat 40
7555 WK Hengelo
Berhardstraat 28
7491 EB Delden
Parijsstraat 35

074-2423827
074-3763031
074-2776431
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Van de Redactie
Koning voetbal regeert weer ……..
Trainingen , oefenwedstrijden , bekerwedstrijden en vervolgens werd
een begin met de competitie gemaakt.
Volgens de voetballiefhebbers gelukkig maar ! Er is weer volop stof
tot discussie over : spelers , speelwijze , gemiste kansen , prachtige
doelpunten en niet te vergeten over de scheidsrechters.
De Open Dag was een groot succes . In allerlei geledingen van de
jeugd , dames en heren senioren valt enig optimisme te bespeuren.
In deze uitgave komt dit volop tot uiting.
Onze voorzitter Jan Vriezekolk schrijft zijn laatste bijdrage als
voorzitter van onze club.
Dat zal even wennen zijn…………..
Verder lezen jullie over besluiten en andere mededelingen van ons
bestuur.
Hierbij ook de verslagen en uitnodiging betreffende de komende
Jaarvergadering.
Het Hart van Delden ging op excursie bij de Grolsch , ook hierover
een verslag.
En niet te vergeten ………… we werpen nog enkele blikken op onze
“nieuwe” gerenoveerde kleedlokalen. Prachtig , een geweldige
prestatie !
We zetten onze trainer Ronald Dams wat uitvoeriger in de
schijnwerper om zijn mening te geven over de selectiegroep , de
trainingen , de samenwerking en zijn verwachtingen van dit seizoen.
Uiteraard ontbreken ook dit keer berichten over onze jeugd niet.
We wensen jullie veel leesplezier.
Kopie voor het clubblad van december 2007 graag aanleveren bij
Henk ter Hofsté , Wilhelminastraat 6, E-mail:
clubblad@svdelden.nl. voor 15 november as.
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Adreswijzigingen.
Wilt u in het bewaarnummer voor dit seizoen volgende wijzigingen
aanbrengen?
- tel Bjorn Semmekrot 06-33933590

- tel Wim Holterman 06-22314256 (laatste cijfer)

- gegevens Roy Semmekrot, De Wielewaal 8, 7491 HE Delden
06-30305230

HIERBIJ NODIGEN WIJ ALLE LEDEN EN
OUDERS VAN JEUGDLEDEN VAN HARTE
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UIT OP ONZE ALGEMENE
LEDENVERGADERING OP DONDERDAG 1
NOVEMBER 2007, AANVANG 20.30 UUR IN
ONS CLUBHUIS.
Agenda voor de 84e Algemene Ledenvergadering
van de Sportvereniging ‘Delden’
Op donderdag 1 november 2007 in het clubhuis
Trefhook ’n Mös,
aanvang 20.30 uur
1) Opening voorzitter
2) Notulen van de Algemene Ledenvergadering van dd
november 2006
3) Algemeen jaarverslag van het seizoen 2006-2007
4) Privatisering en harmonisatie van de gemeente Hof van
Twente
5) Financieel overzicht
6) Overzicht van de financiën seizoen 2006-2007
7) Verslag van de kascommissie
8) Voorstellen met betrekking tot de financiële
huishouding en de vaststelling van de contributie
ingaande het seizoen 2007-2008
9) Vaststelling van de begroting voor het seizoen 20072008
10) Verkiezing kascommissie
11) Aftredend en niet herkiesbaar Gerrit Paskamp,
herkiesbaar Wim ter Keurs. Benoeming van een nieuw
kascommissielid, Rene Geerdink, thans reserve lid. Te
verkiezen een nieuw reservelid.
12) Verslag van de Raad van Advies.
13) Bestuursverkiezing
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a) Aftredend en niet herkiesbaar zijn Remco Bakhuis
en Jan Vriezekolk.
b) Het bestuur stelt voor de vacature van Jan
Vriezekolk, Hans van Laarhoven kandidaat als
voorzitter. De vacature van Remco Bakhuis als
penningmeester is op het moment van verzenden
van deze agenda nog vacant. Zowel voorzitter als
penningmeester worden in functie gekozen.
c) Tevens stelt het bestuur Hajo Brandt kandidaat als
bestuurslid.
d) Eventuele tegenkandidaten voor de kiesbare
vacatures dienen voor aanvang van de vergadering
bij de secretaris gesteld te zijn.
14) Verbetering accommodatie
15) Voorstellen, mededelingen en wedstrijdzaken
16) Rondvraag.
17) Sluiting

Aftredingschema van de bestuursleden
2007 Remco Bakhuis
Jan Vriezekolk
2008 Jos Eijsink
Hans van Laarhoven
Jan Holterman
2009 Marco Ezendam
Jaap Schikker
2010 Hajo Brand
Nieuwe penningmeester

Seizoensstart SV Delden 1 2007 - 2008
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Voorbereiding
Na een korte zomerstop werd er half juli al weer begonnen met de
voorbereiding op het nieuwe seizoen. Eigenlijk stond de eerste
officiële training pas 30 juli op de kalender, maar omdat er genoeg
animo was zijn we al op 14 juli begonnen. Dit was wel geheel op
vrijwillige basis. Omdat Ronald Dams een operatie ondergaan had,
werd Jos Kockman gepolst of hij eventueel de eerste trainingen wilde
leiden. Gelukkig voor ons was Jos zeer enthousiast en hebben we de
eerste weken met hem getraind. Jos, bij deze nog bedankt!!!
Nieuwe selectie
Vanaf begin 2007 is er druk gewerkt aan een nieuw 2e elftal en de
doorstroming van jeugdspelers naar de senioren. Het uiteindelijke
resultaat hiervan is dat er weer een prestatie 2e elftal is bij SV Delden
met, sinds afgelopen week, een nieuwe trainer in de persoon van
John ter Morsche. John is een oud teamgenoot van Ronald Dams en
heeft de nodige ervaring opgedaan bij Zuid – Eschmarke (
hoofdtrainer), Sportclub Enschede ( assistent trainer 1e elftal) en in
Duitsland. John, bij deze succes dit seizoen!
Voor John heeft Wim Wold nog een aantal weken de taak van trainer
van het 2e elftal op zich genomen. Dit, naast zijn werkzaamheden als
trainer van het A – elftal. Al met al dus een drukke tijd voor Wim.
Wim, bij deze bedankt!
Doorstroming jeugdspelers
Ook is er dit seizoen, na een aantal jaren zonder doorstroming, weer
een doorstroming van jeugdspelers naar de senioren. Een aantal
spelers moest qua leeftijd over naar de senioren en daarnaast hebben
6 A - spelers de voorbereiding meegedraaid bij het 1e elftal om een
mogelijke basisplaats af te dwingen. Dat dit zijn vruchten af heeft
geworpen blijkt wel uit het feit dat Kevin Otten en Timo Braakhuis
de overstap naar Delden 1 gemaakt hebben. In de wedstrijden die zij
gespeeld hebben, hebben ze ook aangetoond het niveau goed aan te
kunnen.
Bekerwedstrijden
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In de voorbereiding op het nieuwe seizoen hebben we een 3 – tal
bekerwedstrijden gespeeld. De eerste bekerwedstrijd was uit tegen
Diepenheim. In een, van Delden kant goede wedstrijd, kwam het
manco van vorig seizoen weer naar boven, namelijk het afmaken van
de kansen. Door goed positiespel werden voldoende kansen
gecreëerd, maar wederom bleek het lastig om deze kansen te
benutten. Zo kon het gebeuren dat we met een 1-1 tussenstand
gingen rusten. Na de rust hetzelfde spelbeeld, maar tegen de
verhouding in kwamen we eerst nog met 2-1 achter. Echter, in de
laatste 10 minuten werd orde op zaken gesteld en konden we terug
naar Delden met een 3-2 overwinning.
Na de overwinning op Diepenheim volgden terechte overwinningen
op EGGV ( 5-2) en Markelo ( 4-1). Al met al een goede
voorbereiding en dus gingen we vol goede moed de eerste
competitiewedstrijd in.
Competitie
De eerste competitie wedstrijd was direct een zware uitwedstrijd
tegen BSC Unisson. Vorig seizoen is al gebleken dat het een goed
spelend team was en dat bleek deze wedstrijd ook weer. Na een
vroeg tegendoelpunt in de 5e minuut liep Delden de gehele wedstrijd
achter de feiten aan. Twee rode kaarten ( Tom Sueters en Marc
Brinkcate) en een 4-2 verlies waren het gevolg van een te slappe
wedstrijd van Delden kant.

Tussen de eerste en tweede competitiewedstrijd in werd nog een
wedstrijd gespeeld in de 2e ronde van de beker. Uit bij AD’69 in
Aalten werd kansloos ( met een gehavend team) verloren met 6-2.
De tweede competitiewedstrijd tegen Manderveen moest er dus uit
een ander vaatje getapt worden. Iedereen leek dit te beseffen, want
ondanks de altijd zware Schuttersfeesten, werd er scherp en goed
begonnen aan de wedstrijd. Dit leverde in de eerste helft al 4 goede
kansen op, maar gescoord werd er helaas niet. De tweede helft gaf
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een zelfde beeld weer, een aanvallend Delden en een verdedigend
Manderveen.
Een kwartier voor tijd werd er dan eindelijk gescoord, het was Kevin
Otten die op goed aangeven van Gerrit Naafs de zeer terechte 1-0
binnen schoot. Binnen 5 minuten was het 2-0 en werd de zege veilig
gesteld. Dit keer was het andersom, Gerrit Naafs scoorde op
aangeven van Kevin Otten. Vlak voor het eindsignaal bekroonde
Kevin Otten zijn goede optreden met schitterende bekeken goal ( of
was het toch een verdwaalde voorzet????). Al met al een goede
wedstrijd en de verdiende 3 punten.
Zaak voor Delden om deze lijn door te trekken en zo een goed
seizoen te draaien. Rest mij nog te melden dat we bij SV Delden 1
een “nieuwe” grensrechter hebben en wel in de persoon van Roy
Poelman. De eerste 2 wedstrijden heeft hij al achter de rug. Hierin
heeft hij keurig gevlagd, dus Roy ga zo door en succes dit seizoen!!!
Linkspoot Delden 1
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RONALD DAMS ONZE ENTHOUSIASTE TRAINER
Het vorig seizoen werd de 45 jarige Ronald Dams na 5 competitie
wedstrijden de opvolger van Harry van Hoogmoed. Nu is de huidige
trainer van de S.V.Delden begonnen aan het nieuwe seizoen.
Ronald , (gelukkig !) getrouwd met Gea en werkt al 20 jaar als
meteropnemer bij de Cogas.
Zoon Tim speelt (succesvol ) in de B 1 jeugd van PH.
Nog maar een paar maand geleden werd Ronald geopereerd , maar
hij voelt zich gelukkig weer heel erg goed.
Carrière
Ronald heeft een indrukwekkende staat van dienst , als speler en ook
vaak als (succesvolle) trainer.
We noteerden:
- voetbalde in de jeugd bij AVC Heracles en ging op 17 jarige
leeftijd naar SC Heracles;
- speelde 1 jaar in de A-jeugd , daarna 10 jaar (!) als prof bij
SC Heracles;
- daarna afgekeurd als betaald voetballer wegens hernia;
- twee jaar speler Deto;
- drie jaar speler Sud Lohn (D);
- een jaar trainer/speler Legden(D);
- vier jaar idem Borken(D);
- vier jaar AVC Heracles;
- drie jaar Bruchterveld ;
- A-jeugd Stevo en daarna naar de S.V.Delden.
Uit deze lijst blijkt dat onze trainer geen eendagsvlieg is. In de
meeste gevallen blijft hij meerdere jaren bij een club.
Soort trainer
Ronald vertelt ons dat hij geen behoefte heeft op te vallen. Hij zegt:”
Je zult me niet schreeuwend en gebaren makend langs de lijn zien
rennen. Ik denk dat een rustige opstelling van de trainer het meeste
positieve resultaat geeft Ook met scheidsrechters en tegenstanders
moet je met respect omgaan.
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Verder ben ik beslist geen “feestbeest”. Ik geniet op mijn manier van
een prachtig doelpunt , mooie combinaties of een gewonnen
wedstrijd.
Wel moet je als trainer naar de spelers toe heel duidelijk zijn en goed
aangeven wat je van hen verlangt.
Als je niet tevreden bent over de instelling of prestatie van een
bepaalde speler , moet je hem dat kenbaar maken en ook wijzen op
eventuele consequenties”.
Hoe bevalt het bij de S.V.Delden?
Het bevalt me uitstekend bij de club. De sfeer is goed , taken zijn
goed en duidelijk verdeeld en er is een prima overleg met het
wedstrijdsecretariaat , de jeugdafdeling en de trainer van het tweede
elftal ( John ter Mors ). Met hem heb ik jaren in het eerste elftal van
SC Heracles gespeeld.
Sinds kort train ik ook de C jeugd , voorafgaand aan de selectie op
dinsdag en donderdag.
Prettig is de goede trainingsopkomst. We hopen dat die bereidheid
tot trainen het hele seizoen zo blijft.
Voorbereiding competitie
De voorbereiding naar de nieuwe competitie is naar wens verlopen.
Bijna twintig spelers namen deel aan ons trainingskamp in Buurse.
Het was een echt trainingskamp. De jongens hebben prima getraind ,
zelfs op de zondagochtend na een Buurser feestavond !
Ook de bekerwedstrijden verliepen goed.
Selectie
We hebben dit jaar een ruime selectie samen met tweede elftal - en
jeugdspelers. De concurrentie is groot. We hebben een behoorlijk
voetballend vermogen in het elftal. De scherpte moet in de ploeg
blijven en ook het plezier in trainen.
Verwachtingen
Ronald: “Minimaal één periode en ……..we zullen het b.v. ploegen
als Unisson en Zuid Eschmarke lastig maken !”
We hebben de indruk dat Ronald Dams zijn zaken bij onze club goed
op de rails heeft.
We wensen je veel succes toe en bedankt voor het gesprek.
Gerrit Seppenwoolde
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SV Delden steekt scheidsrechters in het nieuw
Niet iedereen staat er dagelijks bij stil, maar voor een leuk potje
voetbal heb je naast twee sportieve teams ook een enthousiaste en
deskundige scheidsrechter nodig. Om die reden probeert SV Delden
haar scheidsrechterskorps 'scherp' te houden en tevens een
professionele uitstraling te geven. Als voorbeeld hiervan zijn, al in
mei van dit jaar, drie heren geslaagd voor de Basis Opleiding
Scheidsrechters van de KNVB, te weten Dennis van Otten, Hans
Snoek en Ed Stokkentreeff. Bovendien heeft SV Delden, bij de
start van de nieuwe competitie, alle senioren- en
juniorenscheidsrechters in het nieuw gestoken. Binnenkort zullen
ook de pupillenscheidsrechters van SV Delden een dergelijk
prachtige, professionele kleding in ontvangst kunnen nemen. De
wedstrijdleiding van SV Delden gaat daarmee goed uitgerust het
nieuwe voetbalseizoen tegemoet..
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UITSTAPJE HART VAN DELDEN NAAR GROLSCH
De laatste dag van augustus werd door de leden van het Hart van
Delden een excursie gemaakt naar de Koninklijke Grolsch
Bierbrouwerij.
Om 13.00 uur vertrokken zo’n 30 deelnemers per bus naar Enschede.
Na een kopje koffie kregen we een interessante film te zien over
Grolsch reclame vooral in vroegere tijden.
Daarna kregen we een uitgebreide rondleiding door de fabriek
waarbij het hele bierbrouwproces aan de orde kwam.
Goed zichtbaar werd hoe bierflesjes gevuld werden en via de lopende
band in kratten verzameld werden. Uiteraard was alles volledig
geautomatiseerd .
Tenslotte werden we getrakteerd op een heerlijke proeverij n.l.
diverse soorten bier;
ook de lekkere hapjes ontbraken niet.
Rond vijf uur waren we terug in ons clubhuis waar we afsloten met
nog enkele drankjes en hapjes.
Het was een bijzondere leerzame en gezellige middag. Mensen van
Grolsch bedankt!
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OPEN DAG SV DELDEN GESLAAGD.
Dhr Jos Eijsink, voorzitter van de jeugdcommissie, bedankte in zijn
openingswoord van de opendag al die medewerkers die
aan de organisatie van deze dag hadden meegeholpen. En dat was
ook terecht, want het was een zeer geslaagde dag.
Voor de bezoekers was het echt smullen, zo stond er een echte panna
kooi waarin je je kunsten kon laten zien.
Een spelletjes circuit met echt leuke onderdelen zoals een bal
proberen hoog te houden terwijl je een hindernis moest nemen.
Bart Otten gaf een demonstratie training, met z'n F-team , zodat de
ouders en spelers een goed beeld kregen van hoe er bij Sv. Delden
gewerkt wordt
Een erg leuke ontwikkeling is het toenemen van aantal vrouwelijk
leden. Inmiddels zijn er al twee teams die alleen uit dames bestaan.
Op het hoofdveld bestond de mogelijk deel te nemen aan het schieten
op de goal om de penaltybokaal 2007 te winnen.
Ook werd getoond hoe de welpen werden getraind.
Positief waren de reacties van de vele ouders die de persoonlijke
aanpak zeer op prijs stelden. Bij Sv Delden ben je geen anoniem lid,
maar tel je volop mee was hun conclusie
De opendag werd afgesloten met een bekerwedstrijd van het eerste
team en zij versloegen Markelo met 4 tegen 1.
In totaal bezochten 250 personen de opendag op sportpark De Mors.
Uitslagen: winnaars panna kooi:Joost Hendrikse, Ruben Diele en
Achmed
Winnaars penaltybokaal 2007: Ilse Diele en Lynn Wemekamp
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S.V. Delden B1 Seizoen 2006-2007
In september vorig jaar, werd Wim Wold aangesteld als trainer van
SV Delden B1. Het was een grote uitdaging voor de man die
hiervoor eigenlijk alleen nog maar pupillen had getraind, maar door
zijn vele verstand van, en zijn vele ervaring met voetbal, zagen wij
als B1 spelers het zeker wel zitten komend seizoen
Na een haast wel professionele voorbereiding van hem, begon Wim
Wold eind augustus 2006 met enkele fanatieke trainingen, die ook
schriftelijk waren voorbereid. Er kwamen in deze trainingen vooral
veel ‘basisoefeningen’ voor, want Wim stelde; ” Wanneer jullie de
basis beheersen, dan pas kunnen we over op het technische gebied.”
Ondertussen begon voor ons begin september de competitie. We
waren ingedeeld in de 3e klasse. De eerste wedstrijd wonnen we krap
met 2 – 1 van het Gelderse G.S.V. ’63. Daarna werden er enkele
wedstrijden op rij met dikke cijfers verloren. En zoals het wel bekend
is in ons team lieten we hierdoor gauw de kop hangen en zagen we
het al niet meer zitten in de 3e klasse. Er was nog maar weinig
discipline, het was geen eenheid meer en iedereen deed maar wat. Er
vielen ook kreten als; “Dit is niks, Ik stop ermee, We hebben hier
niks te zoeken”.Een matige opkomst op trainingen was hiervan het
gevolg.
Ook stonden we door blessures enkele wedstrijden met tien man op
het veld. Die wedstrijden werden dan vaak ook met dikke cijfers
verloren. We kregen tot aan de winterstop veel goals om de oren en
we beseften dat er nog wel het een en ander moest gebeuren om er
nog lol in te houden. Dat besefte Wim gelukkig ook en hij deed er
iets mee. Hij motiveerde ons allemaal om fanatiek door te trainen
omdat hij zeker wist dat er meer voetballend vermogen in ons team
zat, alleen het was voor hem een moeilijke taak om dat eruit te halen.
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We hadden niet genoeg spelers, maar hij probeerde het iedere week
op een goede manier op te lossen door spelers met een blessure
wanneer het kon zo snel mogelijk in te schakelen.
Na de winterstop stelde hij voor om de 2e helft van de competitie met
een schone lei in te gaan, maar om de, bij de training geleerde
vaardigheden te onthouden. Dit gebeurde.
Je kon op de trainingen zien dat we steeds beter gingen spelen. Wim
bracht veel variaties in de trainingen. Later werden al die variaties tot
één geheel gebracht. Je kon hierdoor zien dat we steeds beter gingen
voetballen. Er werden ook veel wedstrijden gewonnen en we kregen
minder doelpunten tegen.
Ook werd er op 14 april knap gewonnen van onze grootste
concurrent in de competitie; Bentelo B1.
De einduitslag van de competitie was dan ook niet slecht.

Tot aan de winterstop: 10 gespeeld - 12 punten - 32 doelp.
vóór - 46 doelp. tegen

Eind uitslag:
20 gespeeld - 35 punten - 77 doelp.
vóór - 62 doelp. tegen
We zijn uiteindelijk 4e geworden en mogen dus ook concluderen dat
Wim Wold het klasse heeft gedaan afgelopen seizoen.
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Op zaterdag 2 juni waren we SV Delden 3 ook de baas, want zij
gingen met 10 – 4 ook flink onderuit tegen het sterk gegroeide
Delden B1.
De conclusie van trainer Wim Wold op dit seizoen was dan ook
positief. Hij vindt dat wij als team een eenheid vormen en dat we
tijdens dit seizoen grote stappen voorwaarts hebben gemaakt. Het
was hem een genoegen om dit seizoen met ons te mogen werken.

Hierbij wil ik namens SV Delden B1 Wim Wold en natuurlijk ook
onze leiders Ivo Poelman en Wim Holterman hartelijk bedanken voor
het afgelopen seizoen en we hopen dat Wim Wold aankomend
seizoen ook een sterk A1 – Elftal neer kan zetten. Wij hebben daar in
elk geval alle vertrouwen in.
Wij genieten nu even van de zomerstop en we hopen dat we in
september weer vol aan de bak kunnen. ( En ga nou bij het
schuttersfeest geen slootje meer springen Ruben Klumpers, want ook
jij moet aan de bak in september!)
Namens SV Delden B1,
Ivo Otten
Ballenvanger

Wedstrijd op het hoofdveld? Deuren dicht!
Om het voetbal in goede banen te kunnen leiden, heeft de
KNVB diverse regels opgesteld. Zeventien spelregels voor in het
veld, en een veelheid aan reglementen voor de gang van zaken om
het veld.
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Een belangrijke regel die de afgelopen jaren bij SV Delden -vooral
bij mooi weer- moeilijk te handhaven bleek, is vastgelegd in het
zogenaamde 'Bewaarnummer' van de KNVB, onder artikel 1.21
'Ordemaatregelen'. Het eerste lid van dit artikel stelt dat, wanneer er
een voetbalwedstrijd wordt gespeeld, er "buiten het clubgebouw noch
dranken mogen worden verkocht, noch worden meegenomen, met
uitzondering van non-alcoholische dranken, mits deze zijn
uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers". Simpel gezegd:
alcohol, glas en kopjes langs de lijn zijn niet toegestaan.
Om de toeschouwers op De Mors niet in de verleiding te brengen
deze regel te overtreden, heeft het bestuur van SV Delden aan het
begin van het nieuwe seizoen besloten dat tijdens de wedstrijden op
het hoofdveld de deuren van de nooduitgang dicht moeten
blijven - ook bij mooi weer. Dit geldt voor zowel de zondag als de
zaterdag als alle andere dagen van de week, voor wedstrijden van
zowel de jeugd als de senioren. Bij deze willen we daarom al onze
leden attenderen op deze 'nieuwe' regel, en hen vragen om toe te zien
op de naleving ervan: "Wedstrijd op het hoofdveld? Deuren
dicht!"
Jan Holterman
wedstrijdsecretaris
(Nota bene: tussen de wedstrijden door, en na afloop van de
wedstrijden is het geen probleem dat -bij mooi weer- de nooddeuren
open staan. Glas langs de lijn dient echter zoveel mogelijk te worden
voorkomen, omdat altijd het gevaar op de loer ligt dat er scherven op
het speelveld terecht komen.)
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Van de Barcommissie:
Een aantal maanden is de barcommissie van S.V. Delden nu actief.
Een commissie van jonge enthousiastelingen en ervaren rotten (met
Bennie Oude Nijhuis als kapitein), die zich met elkaar inzetten om
o.a. voor de S.V. Delden-leden de derde helft zo plezierig mogelijk te
maken.
Het assortiment is inmiddels uitgebreid met o.a. harde worst (goed
idee Han Vaanholt), tosti’s, bamischijven, Vietnamese loempia’s en
broodjes knak (hmmmmmmmm...).
Natuurlijk is het nog prettiger vertoeven in ons clubhuis nu er een
vaste (grote) groep medewerkers met regelmaat het clubhuis van
binnen en van buiten schoonmaakt. De coördinatie hiervan ligt in
handen van Janny Lutke Willink. Indien er nog S.V. Delden leden
zijn die mee willen helpen om de kantine, keuken enz. enz. 1x per 2
maand eens flink te “cleanen” kunnen zij zich aanmelden bij Janny.
Ook zorgen medewerkers van de barcommissie voor de roosters van
de barmedewerkers op de verschillende dagen en tijdstippen. Janny
Lutke Willink en Hans Klumpers doen dit voor de jeugd (op
zaterdag) en Johan Laarhuis en Bart Otten coördineren dit voor de
dinsdag- en donderdagavond en de zondag (het rooster zal met het
verschijnen van dit clubblad inmiddels uit zijn). Maak het de
roosteraars makkelijk en meld u aan: .............................!!!!!!!!!!!!!!
Belangstellenden die graag mee willen draaien als barmedewerker
kunnen contact opnemen met 1 van de barcommissieleden. Vooral
op zondagmorgen en zondagmiddag zoeken wij nog een aantal
nieuwe barmedewerkers: meld je aan bij Johan of Bart.
Ook op het gebied van de benodigde apparatuur draagt de
barcommissie zijn steentje bij.
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De komende tijd zal de koel- en vriescapaciteit op niveau worden
gebracht en zal er een andere frituur worden geïnstalleerd (we hopen
dat “meester-kok" Henk ter Hofste “ hier minimaal net zo goed mee
uit de voeten kan). Dit alles om de producten gezond en wel (en
natuurlijk lekker) aan de man / vrouw te brengen.
Tot slot:
Hebt u suggesties voor de barcommissie geef ze door aan 1 van de
commissieleden!
Conclusie:
SV DELDEN heeft er weer een commissie bij maar het blijft niet
alleen bij praatjes!
Namens:
Een lid van de barcommissie
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Delden 3 zoekt talent
Vooral als geheugensteuntje voor mijzelf probeer ik in het eerste
clubblad van elk nieuw seizoen even kort te schetsen hoe Delden 3 er
voorstaat. Zo’n stukje in het clubblad
eindigt doorgaans als volgt.
SV Delden 3 seizoen 2007–2008
Gebleven: Jeroen, Jan, Martijn K., Berry, Rian, Urban, Sander, Jaap,
Bart, Tim, Mathijs, Maarten, Martijn Z., Rob.
Vertrokken: Roy, Ben, Tom (allen Delden 2), Dennis (geblesseerd,
coördineert nu scheidsrechters).
Nieuw: Koen (uit de Marijkestraat).
In de lappenmand: Robin.
Spelerspas in mapje: Nick, Erwin.
De reden dat ik deze keer met dit overzicht begin, is dat het goed
aangeeft met welk probleem Delden 3 op dit moment te kampen heeft:
we zijn de afgelopen periode nogal wat talent kwijt geraakt. Nu is dat
voor ons op zich niets nieuws, en we kunnen er ook prima mee leven,
want in drie van de vier gevallen is het voor het goede doel.
Wat wél nieuw is, is dat we er slechts beperkt nieuw talent voor terug
hebben gekregen. Zegge en schrijve één speler, te weten Koen van –de
welbekende familie uit de Marijkestraat– Geenen. En dat is naar ons
oordeel te weinig, gezien onze doelstelling voor komend jaar: een plaats
in het linkerrijtje. Vandaar de volgende oproep:
Heb je zin om op zondagochtend tegen een balletje aan te trappen,
of
ken je iemand voor dat wel eens goed zou zijn? Meld je/hem aan!
Meer informatie bij de elftalleiders:
Sander Prinsen (06-15445965) en Jan Holterman (06-23309011).
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Een tweetal leden werden verblijd met een gezinsuitbreiding.:
Zo werd op 15 juni van dit jaar geboren:

Yalin Rian
Dochter van Remco en Karen Bakhuis.
Ze woog 3300 gram en was 49 cm. lang
Op 29 augustus van dit jaar werden Gerrit, Nicole en Tim Naafs
verblijd met de geboorte van:

Lara.
Zij woog 4190 gram en was 50 cm.lang.
Beide trotse ouderparen: van harte gefeliciteerd.
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Succes voor de jeugdopleiding
Marlin Otten en Bas ter Elst in regioselectie.
Marlin Otten, keepster en Bas ter Elst, beiden spelend in het C1,
hebben begin september voorselectie wedstrijden gespeeld,
georganiseerd door de KNVB.
En met succes!
Marlin is doorgedrongen tot de meisjes-selectie onder 15 jaar van de
regio Oost. Bas is doorgedrongen tot de selectie onder 13 jaar van de
regio Almelo.
Voor beiden houdt dit in dat ze de komende tijd wedstrijden gaan
spelen met de beste leeftijdsgenoten uit de regio.
Marlin en Bas, proficiat, en veel plezier met het vervolg.
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