31ste. jaargang, nr. 3

Inhoudsopgave.
Te veel om op te noemen.
Het is een bijzonder
gevarieerde uitgave van ons
clubblad.
Veel leesplezier.
Prettige feestdagen en een
voorspoedig en een sportief
jaar 2008.
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Contact-informatie
Clubhuis
“Trefhook ’n Mös”
www.svdelden.nl
Secretariaat
Marco Ezendam

De Mors 5
7491 DZ Delden

074-3762598
website:

Odinksveld 8
074-3762029
7491 HD Delden
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, clubhuisbeheer)
Hans van Laarhoven
Vossenbrinkweg 85
074-3766353
7491 DC Delden
h.vanlaarhoven@gmail.com
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
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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 algemene zaken (w.o. activiteiten)
Hajo Brandt
Dekkersveldweg 4
074-3764830
7495 PS Ambt Delden info@carbo.nl
bestuurslid accommodatie (gebouwen, velden, materialen)
Jaap Schikker
Schietbaan 15
074-3762130
7491 HC Delden
j.schikker@hetnet.nl
Commissie jeugd
Jos Eijsink
voorzitter

Schoolstraat 2c
7495 TC Ambt Delden

074-3764433
j.eijsink@hetnet.nl

Henk ter Hofsté
12600183
secretaris
jeugd@svdelden.nl
Mark Tuitert
technisch coord.

Wilhelminastraat 6

074-3762539 / 06-

7491 EG Delden

secretaris-

René Holtkamp
30579193
technisch coord.

Wilhelminastraat 14
06-54658281
7491 EG Delden
mark_tuitert@hotmail.com
Twickelerlaan 23
074-3762101 / 06-

7495 VG Ambt Delden
reneholtkamp@hotmail.com
Han Vaanholt
Morsweg 30
06-13260359
beleidsplan/activiteiten 7491 ZE Delden
h.vaanholt@home.nl
Marc Brinkcate
Boterbloem 13
074-3767073 / 0620227028
beleidsplan/activiteiten 7491 LD Delden
marc_brinkcate@hotmail.com
Hans Klumpers
Noordwal 15
074-3762933
p.r./clubhuis/activiteiten 7491 BH Delden
klumpers_15@hotmail.com

3

Marianne Wold
notulist/activiteiten
Jannie Luttke Willink
kpnplanet.nl
Activiteiten/clubhuis

Fazantstraat 17
7491 ZH Delden
Holtkampsweg 10,

074-3761399
mbawold@hetnet.nl
dwiilink@

7495 WD Ambt Delden 074 3841172

Clubbladcommissie
Henk ter Hofsté
12600183

Wilhelminastraat 6

Gerrit Seppenwoolde
Hans Klumpers
Maarten Klumpers,

074-3762539 / 06-

clubblad@svdelden.nl
7491 EG Delden
Rijnstraat 40
074-2423827
7555 WK Hengelo gseppenwoolde@home.nl
Noordwal 15
074-3762933
7491 ZH Delden
klumpers_15@hotmail.com
Noordwal 15,
074-3762933
7491 ZH Delden
maarten_klumpers@hotmail.com

Sponsorcommissie
Jan Brinkcate

Sperwerstraat 9
7491 ZN Delden

074-3761900

Rijnstraat 40
7555 WK Hengelo
Berhardstraat 28
7491 EB Delden
Parijsstraat 35
7559 KN Hengelo

074-2423827

Raad van Advies
Gerrit Seppenwoolde
Wim Westerhof
Paul Wennink

074-3763031
074-2776431

Van de redactie ,
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Het laatste nummer van het jaar 2007 is al weer op de
deurmat gevallen.
In deze editie zullen we nogal veel tegenstellingen
aantreffen , mooie en ook trieste zaken.
Er ontvielen ons twee goede verenigingsmensen Arnold
Laarhuis en Robin Temmink.
In deze editie een “In Memoriam”.
Onze voorzitter Jan Vriezekolk nam afscheid als
voorzitter van onze vereniging. De redactie had een
gesprek met hem over het wel en wee van 26 jaar
bestuurder te zijn in diverse functies van onze club. We
willen Jan graag bedanken voor zijn grote inzet en
feliciteren met zijn welverdiend erelidmaatschap.
Hij nam afscheid tijdens onze jaarvergadering op
donderdag 1 november. Van deze vergadering vinden
jullie eveneens een impressie , evenals een resumé van
onderwerpen die in de bestuursvergaderingen besproken
en besloten werden.
We kunnen ons er op verheugen dat Hans van Laarhoven
Jan opvolgt als voorzitter.
Gefeliciteerd Hans en veel succes!
Eveneens worden jullie door onze jeugdafdeling van
allerlei activiteiten op de hoogte gebracht.
Als onze website bezocht wordt , merken we dat veel
jeugdteams geweldig presteren. Hulde!
Let op beste mensen , we hebben kwaliteit er lopen
talentjes op de Mors!
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We wachten nog op meer voetballertjes die in dit
clubblad eens een kort verhaaltje schrijven hoe hij/zij het
vinden om in b.v. F1 of F2 te spelen. Misschien zou
een leider of ouder een spelertje hiervoor enthousiast
kunnen maken.
Fijn is, dat onze clubbladredactie versterking heeft
gekregen van Maarten Klumpers.
In 2008 bestaat onze vereniging 85 jaar. Niet echt een
kroonjaar , maar toch worden veel activiteiten dat
jubileumjaar georganiseerd. Jullie lezen in deze uitgave
hierover meer.
Ook diverse verslagen en mededelingen b.v. over de
Sinterklaasviering en over de eerste competitiewedstrijd
van ons damesteam zullen in dit nummer niet ontbreken.
Tenslotte wenst de redactie onze lezers prettige
feestdagen en een voorspoedig 2008 !

De redactie.
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Ter herinnering aan Robin Temmink
Dinsdag 9 oktober overleed onze voetbalvriend Robin
Temmink geheel onverwachts.
Op vrijdag 10 september 1999 kreeg het leven van Robin
een dramatische wending. Zoals Robin in het clubblad
van april 2003 schreef ging hij die ochtend met zijn auto
naar zijn werk in Hengelo.
Een aantal auto’s gingen vol in de remmen, ging zelf ook
in de ánker’, maar zijn achterligger knalde vol op
Robin’s auto.
Op het eerste gezicht leek de schade mee te vallen,
hoewel de auto total-loss werd verklaard. De volgende
ochtend kwam Robin uit bed met een behoorlijke pijn in
de nek en schouders. Alles zat muurvast en had ook last
van branderige ogen.
Het bleek een whiplash te zijn.
Door therapieën werden de klachten wel minder,Robin
bleef aanvankelijk optimistisch, maar werd nooit meer de
oude.
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Robin heeft als speler van SV Delden nagenoeg de
gehele jeugd doorlopen, en bij de senioren beleefde hij
zijn gloriejaren, als veel scorende linkerspits, in Delden
3. Helaas moest hij te vroeg zijn voetbalcarrière
beëindigen.
Desondanks bleef hij actief binnen onze vereniging. Op
de zaterdag draaide hij regelmatig kantinediensten en als
trouwe supporter was hij vrijwel elk weekend op De
Mors langs de lijn te vinden. Robin overleed op de veel
te jonge leeftijd van 32 jaar.
Heel veel leden van SV Delden namen afscheid van
Robin en wensten de familie Temmink heel veel sterkte
bij het dragen van dit onbeschrijflijke verlies.
.
(Voor diegenen die een korte samenvatting van Robin's
voetbalcarrière willen nalezen verwijzen wij u graag naar
een artikel dat hij, onder het motto "Geef de pen door..."
zelf schreef in ons clubblad van april 2003, te vinden
onder menu-item 'clubblad' op deze website.)
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Ter herinnering aan Arnold Laarhuis
Na een ernstige ziekte overleed toch nog plotseling
donderdag 11 oktober jl., op 62-jarige leeftijd onze
voetbalvriend Arnold Laarhuis.
De strijd tegen zijn ziekte heeft hij niet kunnen winnen.
Arnold was een positief en strijdvaardig mens. Kenmerk
van Arnold was altijd zijn geweldige conditie en
doorzettingsvermogen. Dat in 1988, toen 43 jaar, nog een
beroep op Arnold werd gedaan om het eerste team te
versterken zegt genoeg.
Arnold was zeer actief en betrokken bij het wel en wee
van onze vereniging. Als speler, jeugdvoorzitter en
clubscheidsrechter grote verdiensten gehad. Hij was een
sportman met een geweldige conditie. Wij zullen zijn
inbreng erg missen.
Dat Arnold in Delden een ‘gezien’persoon was bleek wel
uit de grote belangstelling bij de condoleance en
uitvaartdienst. De blauwe en gele ballonnen die de kist
sierden gaf aan dat het blauw-gele bloed bij hem door de
aderen stroomde.
Wij verliezen in hem een clubvriend met een groot hart
voor zijn SV Delden
Wij wensen Rieky, de kinderen en de verdere familie
heel veel sterkte dit verlies te dragen.
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(Voor diegenen die geïnteresseerd zijn in Arnold's eigen
kijk op zijn 'voetballeven', verwijzen wij u graag naar een
interview dat hij, samen met zijn broer Johan, gaf in het
clubblad van april 2001, te vinden onder menu-item
'clubblad' op deze website.)
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Uit de bestuurskamer:
Verslag van de 84e jaarvergadering van
SV Delden seizoen 2006-2007
De 84e jaarvergadering van SV Delden, gehouden op 1
november 2007, kende een recordopkomst. Bij aanvang
van de vergadering werd er door de talrijke aanwezigen
een minuut stil gestaan bij het overlijden van Robin
Temmink en Arnold Laarhuis.
Scheidend voorzitter Jan Vriezekolk erelid SV Delden
Tijdens de 84e jaarvergadering van SV Delden nam Jan
Vriezekolk afscheid als voorzitter van SV Delden. Jan
heeft vanaf 1978 deel uitgemaakt van het bestuur van SV
Delden, sinds 1982 als secretaris en vanaf 2001 als
voorzitter. Als dank voor bewezen diensten is Jan
Vriezekolk benoemd tot erelid van onze vereniging.
De nieuwe voorzitter van SV Delden is Hans van
Laarhoven. Sinds 2006 maakt hij deel uit van het bestuur.
Penningmeester Remco Bakhuis, die aftredend was, is
herkozen en Hajo Brandt is toegetreden tot het bestuur
van SV Delden, dat hiermee na het vertrek van Jan
Vriezekolk weer compleet is.
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Bij zijn laatste jaarvergadering als voorzitter van SV
Delden kon Jan Vriezekolk de leden een positief beeld
laten zien van de vereniging.
Binnen de vereniging gebeurt er veel. Dit dankzij de vele
enthousiaste vrijwilligers, die georganiseerd in de vele
commissies binnen SV Delden, ervoor zorgen dat alles
soepel verloopt.
Door de ingrijpende verbouwing en renovatie van de
accommodatie in 2006 en 2007, mede met hulp van de
genoemde vrijwilligers, kunnen de kleedkamers weer
jaren mee.
De penningmeester, Remco Bakhuis, deelde mee dat het
jaar met een klein positief saldo is afgesloten. Positief is
dat de verbouwing binnen de begroting is gebleven en dat
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de sponsorinkomsten hoger zijn dan begroot. Tegenvaller
ten opzichte van de begroting is de inkoop.
De kascommissie, bestaande uit Gerrit Paskamp en Wim
ter Keurs, heeft de kas gecontroleerd en akkoord
bevonden en stelde voor het bestuur decharge te
verlenen. Hier stemde de vergadering onder applaus mee
in.
Ook voor volgend jaar kon penningmeester Remco
Bakhuis, een sluitende begroting presenteren, zonder
daarvoor de contributie te hoeven verhogen.
Tijdens de jaarvergaderingen werd een drietal
jubilarissen, Jan Holterman, Johan Holterman en Remco
Bakhuis, in het zonnetje gezet door de scheidende
voorzitter Jan Vriezekolk. Zij allen zijn 25 jaar lid van
SV Delden.
Nieuwe hoofdsponsor
SV Delden heeft per 1 november 2007 een nieuwe
hoofdsponsor: Stadscafé Waagplein 1 te Almelo in
combinatie met Thuiszorg Service Nederland. Naar
verwachting zal het eerste elftal eind november 2007 de
nieuwe outfit krijgen.
Ook de Dames 1 van SV Delden, die met ingang van
december 2007 aan de competitie gaan deelnemen, zullen
binnenkort over een nieuw tenue beschikken. Dit dankzij
de sponsoren Klussenbedrijf De Jong en De
Harlekijn/Smitties. Ook de dames van SV Delden F3
worden dit jaar in het nieuw gestoken; dit dankzij
sponsor Country en Wishes. Als laatste krijgt ook het 4e
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elftal van SV Delden, dankzij sponsor Ottenschot
Letselschade, nieuwe wedstrijd- en trainingskleding.
Daarnaast is het jeugdkader van SV Delden, dankzij het
“Hart van Delden”, in een prachtige nieuwe outfit
gestoken. Ook de scheidsrechters van SV Delden zijn
dankzij het “Hart van Delden” in het nieuw gestoken.
Groei SV Delden
SV Delden kent een sterke groei, zowel bij de jeugd als
bij de senioren. Door de start in december 2007 van SV
Delden Dames 1 in de competitie heeft SV Delden 6
senioren-elftallen die actief zijn op de zondag.

Op basis van dit aantal elftallen zou SV Delden, conform
de gebruikelijke KNVB-normen, de beschikking moeten
hebben over een tweetal speelvelden.
Dit om capaciteitsproblemen met betrekking tot
beschikbare velden te voorkomen. Deze wens is door het
bestuur uitgesproken richting de gemeente Hof van
Twente. De gesprekken hierover lopen nog.

De aanwezige leden hebben tijdens de jaarvergadering
hun bezorgdheid uitgesproken over de beschikbaarheid
van voldoende speelvelden in de toekomst.
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Voorts hebben de leden zich nadrukkelijk uitgesproken
tegen het recentelijk geplaatste hek tussen het eerste en
tweede speelveld op het complex.
Daarbij is het bestuur gevraagd dit met de gemeente Hof
van Twente te bespreken. Hierbij is een petitie, opgesteld
door Gerrit Seppenwoolde, en ondertekend door de
(meeste van de) aanwezige leden op de jaarvergadering
aan het bestuur aangeboden.
Op de vraag van de ledenvergadering, wat de aanleiding
voor het plaatsen van het hek door de gemeente Hof van
Twente is geweest, is aangegeven dat dit conform het
verzoek van het Aparthotel is.
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Harmonisatie en privatisering
Er ligt een voorstel van de gemeente Hof van Twente de
kleedkamers van de verenigingen binnen de Hof van
Twente te privatiseren. Door de gemeente Hof van
Twente wordt hiervoor geld beschikbaar gesteld.
De reeds geprivatiseerde verenigingen binnen de Hof van
Twente hebben een compensatie-voorstel van de
gemeente Hof van Twente ontvangen. Met dit voorstel
gaan de betreffende sportverenigingen, waaronder ook
SV Delden, niet akkoord. Er is een tegenvoorstel
geformuleerd welke fors hoger ligt dan het voorstel van
de gemeente Hof van Twente.

Hart van Delden
De commissie “Hart van Delden”, bestaande uit Jan
Brinkcate, Gerrit Dijkman, Peter Vreeke en Gerrit
Seppenwoolde, heeft als doel wensen van de vereniging
financieel mogelijk te maken of te ondersteunen. Dit jaar
zijn dankzij het Hart van Delden de scheidsrechters in
een nieuw tenue gestoken, heeft het jeugdkader van SV
Delden een nieuwe outfit gekregen én is er een bijdrage
geleverd aan de verbouwing van de kleedkamers.
Doel voor volgend jaar is te groeien van de huidige
omennabij 80 leden naar 100 leden van het Hart van
Delden in het 85-jarige jubileumjaar.
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Kascommissie
Tijdens de jaarvergadering is een nieuwe kascommissie
benoemd. Aftredend en niet herkiesbaar was Gerrit
Paskamp. Herkozen werden Wim ter Keurs en reservelid
René Geerdink. Nieuw reservelid is thans Richard
Brunnekreef.
Rondvraag
Tot slot van de vergadering was het woord aan de
verzamelde leden.
Wim Holterman:
Wanneer komt het elektronische scorebord? Er moet een
keuze worden gemaakt uit twee verschillende modellen.
Op korte termijn zal dit gebeuren.
Wim ter Keurs:
Het verzoek aan het bestuur om met alle verenigingen op
het Sportcomplex de Mors contact op te nemen, zodat
gezamenlijk actie kan worden ondernomen richting
gemeente Hof van Twente, om op die manier te
waarborgen dat het sportcomplex in goede staat blijft.
Dit verzoek wordt door het bestuur meegenomen.
Mark Brinkcate:
Verzoek aan de leden zich te melden bij Henk ter Hofsté,
René Holtkamp of Mark Brinkcate om een wedstrijd te
fluiten bij de jeugd van SV Delden.
Roy Poelman:
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Wat gaat Hajo Brandt doen in het bestuur?
De taken binnen het bestuur zullen worden herverdeeld.
Dit zal worden gecommuniceerd naar de leden.
Marco Dijkman:
Hoe zit het met voorzitterschap van Hans van
Laarhoven? Volgens het aftredingschema kan Hans
volgend jaar al aftreden.
Hans geeft aan dat hij zeker géén tussenpaus is die na een
jaar al weer aftreedt.
Gerrit Paskamp:
Wie gaat er verder als verzorger in de dug-out bij het 1e
elftal van SV Delden?
Hiervoor moet een oplossing worden gevonden, maar een
combinatie met het voorzitterschap is niet uitgesloten.
Wanneer komt er een defibrillator op de accommodatie?
Om in aanmerking te komen voor een defibrillator zijn er
bepaalde selectiecriteria. Er moeten cursussen worden
gevolgd. Aangegeven wordt dat Wim ter Keurs en Ellen
Goosselink hebben de cursus reeds gevolgd.
Ronald Dams:
Oproep: De jeugd komt in trainingskleren en vertrekt na
de training in de dezelfde kleding. Neem een douche voor
je weer naar huis gaat!
Oproep: Senioren en jeugd trainen nog steeds in korte
broek en t-shirt. Voorkom blessures en trek tijdens de
training warme kleding aan.
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Sluiting
Na de rondvraag sloot Hans van Laarhoven, als nieuwe
voorzitter, deze drukbezochte en geanimeerde 84e
jaarvergadering van SV Delden.

Namens het bestuur van SV Delden,
Marco Ezendam, secretaris
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Nieuws over de trainersstaf
Ronald Dams blijft;

John ter Mors stopt

Wij zijn verheugd te kunnen melden dat het contract met
Ronald Dams opnieuw met één jaar is verlengd. Dat
betekent dat Ronald, die halverwege het vorige seizoen
aantrad als hoofdtrainer, ook in het seizoen 2008-2009
het eerste elftal van SV Delden onder zijn hoede zal
hebben. Het bestuur en de spelers zijn, evenals Ronald
zelf, zeer tevreden over de huidige samenwerking, en met
het feit dat deze samenwerking volgend seizoen zal
worden gecontinueerd.
Het contract met John ter Mors, de huidige trainer van
Delden 2, zal daarentegen helaas niet worden verlengd.
John heeft aangegeven dat zijn ambities hoger liggen dan
het trainen van een tweede elftal. De technische
commissie zal de komende periode bezien hoe deze
vacature voor volgend seizoen in te vullen.
Namens het bestuur,
Jan Holterman
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Keepersclinic door Jan de Voer.
Jan de Voer: vroeger doelman van Heracles,
tegenwoordig keeperstrainer bij Quick’20 en SVZW en
keeperscoördinator bij ON Almelo. Ook scout hij voor
FC Twente en Heracles.
Jan de Voer is een bekende en zeer ervaren
keeperstrainer uit de befaamde Frans Hoek School.
Die Jan de Voer, was woensdag 21 november te gast op
de Mors om onze keepers Tim, Ivo en Twan, keepster
Bianca Siegerink en keeperstrainer Bert wat kneepjes van
het vak bij te brengen.
Het eerste deel bestond uit een veldtraining en daarna
gingen de mannen moe maar voldaan naar het clubhuis
voor een theoretisch gedeelte, terwijl Bianca haar training
bij de dames vervolgde.
Dhr. de Voer was enthousiast over het talent en de inzet
van onze keepers en prees de aanpak van Bert Morsink.
Ook sprak hij lovend over onze trainingsaccommodatie.
Hij benadrukte het belang van opgeleide jeugdtrainers;
zeker ook keeperstrainer(s).
Ook bij een kleine vereniging als Delden moet het
opleiden van keepers heel serieus worden genomen aldus
de Voer.
Hij nodigde Bert uit om eens naar een keeperstraining bij
ON te komen kijken.
Al met al een goede en leerzame avond.
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Koen van Geenen wint pokertoernooi
Het tweede SV Delden poker-toernooi, gehouden op
vrijdag 16 november, is gewonnen door Koen van
Geenen.
In de finale rekende hij af met Dennis de Vos (knap 2e)
en Edwin Hietbrink, de winnaar van de voorgaande
editie. Koen, proficiat! ... Wel jammer dat het zondag in
het duel met Rood Zwart 5 niet gelukt is om met de winst
naar huis te gaan...
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Zaterdag 5 januari 2008 van 18:00 tot 23:00 uur
Zaalvoetbaltoernooi
voor senioren en A-spelers om de

Mösbokaal 2008
Natuurlijk zullen ook de dames deze avond
– in hun eigen onderlinge zaalvoetbaltoernooi –
hun voetbalkunsten etaleren!
Geef je op tijd op bij je elftalleider
...of uiterlijk 16 december 2007 bij Jan Holterman
– 074-3763187 – wedstrijdsecretaris@svdelden.nl –
Ook ‘rustende’ leden (m/v) kunnen meedoen!
(kosten 3 euro p.p.)
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Clubhuis gewoontes
Er zijn veel verenigingen waar het een gewoonte is dat
gasten(lees eigen leden)na gebruik van een drankje het
lege glas of kopje terugbrengen naar de bar.
Als er op ons sportpark KNVB jeugdselectie wedstrijden
gespeeld worden , valt het steeds op dat dit voor heel veel
clubmensen uit andere delen van ons land een (goede)
gewoonte is.
Helaas is dit in ons clubhuis lang niet altijd het geval.
Als de dienstdoende bardienst zegt , dat hij helaas geen
glazen meer heeft en niet meer kan schenken , komt er
wel enige reactie.
Sinds kort echter zien we positieve veranderingen. Na
afloop van een wedstrijd van ons dames team werd
uiteraard een uurtje gezellig nagepraat. Tenslotte werden
, zonder dat er om gevraagd was , de lege glazen
teruggebracht en werd de tafel afgeveegd.
Misschien zouden veel heren hieraan eens een voorbeeld
kunnen nemen ! Ook een bardienst behoort immers tot
onze onmisbare vrijwilligers van de club.
Om met “Radar” te spreken :”Een warme douche voor
onze dames!”
Een barklant
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In gesprek met

Jan Vriezekolk
Oud-voorzitter van S.V.Delden
Op 1 november j.l. tijdens onze Algemene
Jaarvergadering nam voorzitter Jan Vriezekolk afscheid .
Een periode van 26 jaar bestuurslid van zijn S.V.Delden
werd afgesloten.
Het begin
Jan werd in 1948 geboren in het plaatsje Lettele liggend
tussen Deventer en Holten. Twaalf jaar werkte hij in
hartje Amsterdam als bedrijfsleider van supermarkt
Simon de Wit (later A.H.) en daarna in dezelfde functie
in Den Helder.
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In 1971 werd hij aangesteld bij Dijk supermarkt in Borne
en leerde Joke kennen. In 1975 trouwden ze . Twee
kinderen werden geboren : Mieke en Martijn.
Kennismaking met voetbal
We willen toch wel even vermelden dat Jan nooit in zijn
jeugd in verenigingsverband voetbalde;wel handbalde hij
bij Tonido in Amsterdam.
In Delden maakte hij kennis met de voetbalvereniging
Delden en werd meteen besmet met het S.V.Delden –
virus. Jan werd lid , speelde als keeper in het
zaalvoetbalteam en werd ook keeper van het toenmalige
vijfde elftal. “Een prachtig elftal”, zegt Jan , “elke zondag
was het feest en gezelligheid kende geen tijd!” Ook de
uitstapjes naar Duitsland vergeet je niet weer.
Inmiddels deed Jan al volop mee aan allerlei
verenigingsactiviteiten , zoals kantinebeheer , werd lid
van de clubbladredactie en regelde de voor de club de
belangrijke toto/lotto.
De logische volgende stap …….. Bestuurslid
Tijdens een jaarvergadering was Jan nogal kritisch over
verschillende verenigingszaken.
Uiteraard , hij werd prompt op 20 juli 1981 benoemd als
bestuurslid van onze vereniging.
Hij kreeg de functie van 2e penningmeester en bracht o.a.
de contributies op orde.
In 1984 werd hij secretaris en dat duurde tot oktober
2001 , toen hij Wim Westerhof opvolgde als voorzitter.
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Onze opmerking was: Jan , als je 26 jaar diverse
bestuursfuncties hebt bekleed,waarvan 17 jaar secretaris
en 6 jaar voorzitter , dan heb je toch best wel een groot
stempel gezet op de ontwikkeling van onze vereniging .
Jan heeft dit niet zo ervaren . Besturen doe je niet alleen ,
dat doe je samen met je bestuursleden en vele andere
actieve leden.
Positieve dingen
“Er zijn ontwikkelingen “,memoreert Jan, ,,waar ik een
bijzonder goed gevoel aan over heb gehouden.” Ik noem
er een paar:
- de prima ontwikkeling van onze jeugdafdeling;
- het kader wat we uitstekend konden invullen;
- het goede trainingsbezoek;
- de activiteiten op het gebied van sponsoring;
- hoe door prima initiatieven en samenwerking de
organisatie schoonmaak tot stand kwam;
- de verschillende renovaties van accommodaties ,
zoals bestuurskamer , keuken en kleedlokalen;
- de mooie ontwikkeling van onze
damesvoetbalafdeling;
- en niet te vergeten het hoge percentage
vrijwilligers in onze club!
Teleurstellingen?
Zeker zijn er ook punten waar je niet met plezier aan
terug denkt , die krassen achter laten.
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Ik noem in dit verband het verdwijnen van het
zaterdagvoetbal en het vrij recente uittreden van de
atletiek afdeling.
In beide gevallen werkten we als vereniging S.V.Delden
eraan mee dat zaterdagvoetbal en atletiek in Delden
mogelijk werden. Als iedereen de intentie had gehad zich
in te zetten voor de belangen van de gehele vereniging ,
dan had die plannen best kunnen slagen. Echter, als eigen
belangen van groepen de boventoon voeren dan is elk
experiment tot mislukking gedoemd.
“Zijn we belazerd,Jan ?” “Laten we het maar spelbederf
noemen”.
Maar de “diepste kras”vond ik persoonlijk het vertrekken
van René Vos. René heeft heel veel voor onze club
betekend,met name als voorzitter van onze jeugdafdeling.
Dat zo’n goed verenigingslid opstapt doet me pijn. Ik
hoop dat er nog een oplossing komt !
Veranderingen
In de loop van de jaren heb ik allerlei veranderingen
meegemaakt. In die 26 jaar heb ik met ongeveer 40
bestuursleden samengewerkt.
Eén ding is zeker het leiden van een vereniging is in de
loop der jaren moeilijker geworden.
Je moet kunnen oordelen en discussiëren over allerlei
gemeentelijke nota’s en plannen om het
verenigingsbelang goed te kunnen verwoorden. Hetzelfde
kun je zeggen t.a.v. de K.N.V.B.
Grotere deskundigheid van bestuursleden wordt b.v.
gevraagd bij financiële zaken en het beheer van ons
clubhuis.
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Er is meer veranderd in de loop der jaren. De KNVB
district Oost is een orgaan op grotere afstand geworden.
Bij de TVB kende je verschillende bestuurders en
waarmee je problemen van de vereniging kon bespreken.
Ook was er een grotere saamhorigheid met
buurtverenigingen. We bepleitten gezamenlijke belangen
via de federatie Hengelo bij de afdeling Twente. Er wordt
nu teveel gekeken naar eigen belang van de vereniging.
Hoopgevend is dat de betrokkenheid van onze eigen
leden,ouders van jeugdleden en vrijwilligers is
toegenomen.
Relatie met Rood Zwart en Gemeente
De relatie met Rood Zwart , zegt Jan , is best goed en er
is zakelijk een goed overleg.
In al die bijna 85 jaar heeft de S.V.Delden altijd moeten
knokken voor haar bestaan.
Rood Zwart was en is net even te groot. Iets wat groter is
heeft vaak meer lijnen naar de politiek en naar de
gemeente. De macht van het getal , weet je !
Wellicht is dit mede een reden geweest voor onze
vereniging dat we gevoelig waren voor het mogelijk
maken van zaterdagvoetbal en atletiek.
We hebben nog steeds het gevoel dat de gemeente te
weinig voor ons doet. Waarom moeten we altijd knokken
voor ons bestaan ? In het verleden hebben onze
bestuurders en leden laten merken dat ze voor onze
belangen opkwamen en dat zullen we ook in de toekomst
doen !
Echter , ondanks verschil in zienswijzen zullen we er
altijd naar moeten streven de relaties te verbeteren. In
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denk hierbij aan de gemeente maar ook aan het Apart
Hotel.
Keuzes
“Jan als er een weldoener je zou verrassen met een flinke
pot geld , waar zouden dan je prioriteiten liggen?”
Het grootste deel zou ik ongetwijfeld besteden aan de
jeugd b.v. begeleiding , jeugdhonk , speeltoestellen en
verder lijkt me vernieuwing van onze entree en een
nieuwe berging ook geen overbodige luxe.
Mijn opvolger
Ik ben erg blij dat Hans van Laarhoven bereid is
gevonden de fakkel van mij over te nemen. Hij is al een
jaar bestuurslid en zeer betrokken bij onze club. We
hebben altijd bijzonder goede contacten gehad. Fijn dat
het gezin Van Laarhoven een mooi plekje in Delden heeft
gevonden en het daar goed naar de zin heeft.
Overigens vind ik dat we best vertrouwen kunnen
hebben in het huidige bestuur.
Tenslotte
We hadden als redactie niet het gevoel dat ons gesprek al
ruim 1½ uur duurde.
We spraken met een enthousiaste , strijdbare en bepaald
niet uitgebluste oud voorzitter , die ongetwijfeld zijn plek
wel elders binnen onze vereniging zal vinden !
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Eén ding zal zeker niet veranderen: We zullen de trouwe
supporters Jan en Joke Vriezekolk elke zondag langs de
lijn ongetwijfeld tegen komen.
Jan bedankt voor je jarenlange inzet voor onze
S.V.Delden !! En gefeliciteerd met het welverdiende
erelidmaatschap !!
Mede namens Hans Klumpers en Gerrit Seppenwoolde.
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Voorlopig programma senioren winterstop
2008
do. 3 januari

20:30 nieuwjaarsbijeenkomst

za. 5 januari
toernooi

18:00 Mösbokaal

di. 8 januari

19:30 hervatting training selectie

wo. 9 januari

19:30 hervatting training dames

onderling

zaalvoetbal-

do. 10 januari 20:00 hervatting training overige senioren
vr. 11 - ma. 14 januari trainingsweekend Delden 4
zo. 13 januari

training selectie

zo. 20 januari 11:00 Nijverdal
(oefenwedstrijd)
10:00 Delden
(oefenwedstrijd)

1

2

–

–

Delden

1

Nijverdal

2

vr. 25 - zo. 27 januari

trainingsweekend selectie

do. 31 januari
(oefenwedstrijd)

ATC’65

zo. 3 februari

geen programma i.v.m. carnaval

zo. 10 februari

inhaal- of oefenwedstrijden

o21

–

Delden

vr. 15 - zo. 17 februari trainingsweekend Delden 3
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1

zo. 17 februari

hervatting competitie
14:30 Delden 1 – Rijssen Vooruit 1
10:00 Delden 2 – Wilhelminaschool 2
Delden 3 vrij
10:00 Tubantia 8 – Delden 4
10:00 Delden 5 – NEO 11
12:00 Witkampers Da2 – Delden Da1

Wijzigingen voorbehouden. Houdt daarom de website goed in
de gaten!
Jan Holterman
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Onze leiders en trainers in het nieuw.
Het jeugdkader van onze vereniging kan zich vanaf nu
zowel zomers als in de winter gerust laten zien, want alle
jeugdleiders en trainers van hebben uit handen van Jan
Brinkcate nieuwe jassen, jacks en poloshirts gekregen.
De kleding is hen aangeboden door het “Hart van
Delden”; de club van 100 van onze vereniging.
Tijdens de algemene ledenvergadering van 1 november
werd er al een set geshowd door jeugdcommissielid
Janny Lutke Willink en zaterdag 3 november werden de
spullen officieel in ontvangst genomen.
Na door Johan Laarhuis op het portret geslingerd te zijn,
werd de kleding in het clubhuis nog even “nat” gemaakt.
De jeugdcommissie bedankt hierbij alle donateurs,
aangesloten bij het Hart van Delden.

Rechts op de foto Jan Brinkcate als afgevaardigde van
het Hart.

Namens de jeugd,
Jos Eijsink.
(Voorzitter)
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VOORLOPIG JUBILEUMPROGRAMMA
2008
Op 23 juni van het volgend jaar bestaat onze vereniging
85 jaar. Het is nog niet een “kroonjaar , maar toch al een
club met een respectabele leeftijd , wat we niet
ongemerkt voorbij willen laten gaan.
Onderstaand zien jullie een voorlopig programma
verdeeld over het jaar 2008.
Voorlopig betekent dat in een later stadium nog data en
activiteiten toegevoegd of geannuleerd kunnen worden.
In het programma treffen jullie ook activiteiten die elk
jaar al plaats vonden , maar er zijn ook speciaal
toegevoegde punten die betrekking hebben op ons
jubileum.
We hebben van het bestuur een beperkt budget toegezegd
gekregen om verschillende zaken een extra
jubileumaccent te kunnen geven.
Het programma is door onze(uitgebreide)
activiteitencommissie in samenspraak met bestuur en
jeugd samengesteld.
Als leden willen meehelpen bij de organisatie of goede
ideeën hebben , dan zijn jullie uiteraard hartelijk
welkom!
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De commissie bestaat uit : Herman de Jong tel. 376302 ,
Henk van Geenen tel. 06-53615424 , Hans Pots tel.
3761332 , Paul Holtkamp tel. 3762101 ,Gerrit Paskamp
tel. 3761720 , Jan Brinkcate tel. 3761900 , Dick ter
Kulve tel. 2671860 en Gerrit Seppenwoolde 2423827.
VOORLOPIG PROGRAMMA
1. Mösbokaal
5 januari
2. Jeugdtoernooi Zaal
5 januari
3. Bonte Avond Jeugd
29 februari
4. Play Back Show
1 maart
(voor senioren+A-jeugd)
5. Zondagochtend gebeuren
2 maart
( leden + oud leden)
6. Jubileum Paastoernooi Kaarten 21 maart
(kruisjassen + hartenjagen)
7. Dart toernooi
april
8. Jubileum Stapavond
mei
9. C- toernooi
23 en 24 mei
10Ouder- en kind voetbaldag
30/31 mei
11 Open Dag Jeugd
23 augustus
12 Dames Zevental toernooi
augustus
augustus
13 Wedstrijd 1e Elftal
14 Jubileum Pokeravond
oktober/november
15 Jubileumuitgave Möspraot
oktober
Namens de activiteitencommissie ,
Gerrit Seppenwoolde
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ATTENTIE !!
De Bonte Avond voor de jeugd en de Play Back Show
voor senioren en A-jeugd is al vrij snel !
LET OP : Play Backers !
Wil je meedoen aan deze denderende Play Back
Avond (individueel of in een groep) dan:
Opgave of informatie bij : Henk van Geenen , Paul
Holtkamp , Hans Pots of Herman de Jong.
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Hallo allemaal,
Hier zijn we weer, de dames van SV Delden. We wilden
jullie toch even op de hoogte stellen van de
veranderingen van de afgelopen maanden. Want zoals
jullie allemaal weten hebben we ons van mei tot augustus
ingezet om een damesteam op te zetten en dat was tot dan
toe erg goed gelukt.
Na de zomerstop heeft Marthijn Zweepe besloten het
damesteam achter zich te laten omdat hij weer verder
moest mijn zijn eigen trainingen in het eerste. Na een
tijdje zoeken hadden we iemand bereid om deze
ontzettend belangrijke taak over te nemen, namelijk:
!!!De enige echte Paul Holtkamp!!!
Wat hij aantrof waren een stuk of 13 gezellige dames die
het leuk vonden om tussen het geroddel door eens tegen
een bal aan te trappen. Edwin Hietbrink besloot bij de
dames te blijven om Paul te helpen bij de trainingen op
woensdag. Zo zou het niet zo zwaar voor Paul worden.
We bedoelen hiermee te zeggen dat we bewust zijn dat
13 DAMES trainen best veel geduld en energie kost!!
Al snel besloot Paul dat één keer trainen niet genoeg was.
Er moest ook op de zondag getraind worden. Paul is de
baas; dus zo gezegd zo gedaan. De woensdagen trainen
we op techniek en fouten uit de oefenwedstrijd en de
zondagen spelen we een partij.
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En toen was het tijd voor een oefenwedstrijd….
Vol spanning liepen we met inmiddels 18 dames het veld
op, op woensdagavond 10 oktober. Al snel bleek dat we
de wedstrijd onmogelijk konden winnen. (Iedereen weet
de uitslag)
Maar geen enkel probleem!.. De kop was eraf en iedereen
had genoten van de wedstrijd, zowel de spelers als de
supporters.
Al snel volgden er nog drie wedstrijden en Paul had ook
een leider voor ons team gevonden: Henk van Geenen is
de man die deze taak op zich gaat nemen. Henk heeft
inmiddels al 3 wedstrijden van SV Delden Dames 1 met
de vlag in de hand gestaan.
Dat we toch echt steeds iets beter worden hebben we
bewezen door al 2 van de 4 wedstrijden gewonnen te
hebben en dat heeft ons de zekerheid gegeven dat we
toch echt wel tegen een bal aan kunnen schoppen.
Daarom doen we vanaf 2 december mee aan de
competitie!! (klasse 5 F)
Tot zover het tweede deel van de vorderingen van het
Dames team. Wel willen we even gezegd hebben dat we
ontzettend enthousiast zijn over de manier waarop SV
Delden ons heeft op opgenomen binnen de club. Naast
het bestuur dat ons altijd voor 100% gesteund heeft,
willen we ook alle leden bedanken die altijd erg
enthousiast zijn, maar dit ook bewezen hebben met de
opkomst van onze eerste oefenwedstrijd. Echt top!!
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Daarnaast zijn we ook ontzettend blij met onze
sponsoren: !Herman de Jong en Jaap Smit! De nieuwe
kleding van de Dames kan elk moment binnen komen en
hopelijk staan we 2 december helemaal in het nieuw onze
eerste competitie wedstrijd te spelen (12.30 op de
Mors)!!!
!!Heel erg bedankt allemaal en tot 2 december!!
Groetjes van de Dames
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Elftalfoto’s
In de maanden oktober en november zijn er weer team foto’s
gemaakt bij zowel de jeugd alsook de senioren. Mede met hulp van
Marjorie Steentjes, waarvoor dank. De foto’s zijn al enige tijd te
bewonderen op onze website.
Deze foto’s kunt u, tegen een geringe vergoeding, ook bestellen. Een
afgedrukt exemplaar wel te verstaan. Bestelformulieren worden of
zijn via de leiders verspreid. Tijdens de Mosbokaal, zaterdag 5
januari a.s., worden de foto’s via de leiders bezorgd.
Mocht u geen speler zijn maar wel graag een exemplaar willen
ontvangen van uw favoriete team(s), meld dit dan bij
ondergetekende.
Namens de website commissie,
Ed Stokkentreeff

SV Delden D1
staand v.l.n.r.: Roy Semmekrot (trainer), Hidde Flokstra, Hasan Nuhanovic, Auke
Weenink, Patrick Wolterink en Dinand Lutke Willink (leider)
gehurkt v.l.n.r.: Rick Wassink, Niek Strikker, Twan Eijsink, Sven Wold en Ruben
Diele.
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Uitnodiging
Hierbij wordt iedereen van harte uitgenodigd voor de

Nieuwjaarsreceptie SV Delden
op donderdag 3 januari 2008
Aanvang 20:30 uur
in het clubhuis “Trefhook ’n Mös”
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