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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, 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
wedstrijdsecretaris (wedstrijdzaken, website, clubblad)
Jan Holterman
Ranninkstraat 11
06-23309011
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
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Clubbladcommissie
Henk ter Hofsté
Gerrit Seppenwoolde
Hans Klumpers
Maarten Klumpers

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

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

Aanspreekpunten overige commissies
Jeugdcommissie
Jos Eijsink
Wedstrijdsecretariaat
Jan Holterman
senioren
Henk ter Hofsté
jeugd
Barcommissie
Hans van Laarhoven
Websitecommissie
Ed Stokkentreeff

Schoolstraat 2c
074-3764433
7495 TC Ambt Delden j.eijsink@hetnet.nl
Ranninkstraat 11
7491 ZP Delden
Wilhelminastraat 6
7491 EG Delden

06-23309011
wedstrijdsecretaris@svdelden.nl
074-3762539 / 06-12600183
secretaris-jeugd@svdelden.nl

Vossenbrinkweg 85
7491 DC Delden

074-3766353
h.vanlaarhoven@gmail.com

Eekmolen 16
S491 HN Delden

074-3767623
ed.ilona@tiscali.nl

Maandagochtendploeg
Gerrit Seppenwoolde Rijnstraat 40
7555 WK Hengelo
Activiteitencommissie
Dick ter Kulve
Cuba 5
7622 LS Borne
Sponsorcommissie
Jan Brinkcate
Sperwerstraat 9
7491 ZN Delden
Raad van Advies
Gerrit Seppenwoolde Rijnstraat 40
7555 WK Hengelo

074-2423827
gseppenwoolde@home.nl
074-2671860
d.ter.kulve1@kpnplanet.nl
074-3761900
j.brinkcate@kpnplanet.nl
074-2423827
gseppenwoolde@home.nl
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Van de Redactie ,
Het nieuwe jaar 2008 werd op donderdag 3 januari ingeluid door onze
voorzitter Hans van Laarhoven tijdens de gezellige en drukbezochte
nieuwjaarsbijeenkomst in ons clubhuis.
De eerste echte activiteiten vonden plaats op zaterdag 5 januari:
junioren , senioren en dames speelden ons jaarlijks zaalvoetbaltoernooi
in Sporthal de Reiger.
Van beide evenementen vinden jullie een verslag in het clubblad.
Het bestuur doet mededelingen over allerlei toch wel belangrijke
beslissingen en plannen.
Gezien de winterpauze is er weinig te melden over onze elftallen.
Ons nieuwe redactielid (welkom!) Maarten Klumpers heeft een gesprek
met Timo Braakhuis, onze nog jeugdige middenvelder van ons eerste
elftal.
Verder vinden jullie in deze uitgave:
- verslag kerstmarkt
- herinnering opgave Play Backavond
- ander verenigingsnieuws.
- verslag nieuwjaarsbijeenkomst en niet te vergeten:
- uit de bestuurskamer.
We wensen jullie een sportieve voortzetting van het seizoen 2007/2008.
De Redactie

Inleveren kopie voor het clubblad van april voor 15 maart 2008 bij:
Henk ter Hofsté, Wilhelminastraat 6, 7491 EG Delden
E-mail: clubblad@svdelden.nl.
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Uit de bestuurskamer
Voor de buitenwereld lijkt de winterstop wellicht een rustige periode,
maar insiders in de voetballerij weten wel beter. De winterstop is bij
uitstek een periode waarin veel voorbereidingen en veel overleggen
plaatsvinden.
Dit geldt ook voor het bestuur van SV Delden, dat de afgelopen periode
op tal van terreinen actief is geweest. In dit clubblad kunnen we onze
leden bijpraten over de volgende onderwerpen:
- Compensatie buitensportverenigingen i.v.m. privatisering
- Nieuwe huurovereenkomst voetbalvelden
- Het hekwerk
-Ontwikkelingen in Hof van Twente op het gebied van kunstgrasvelden
-Kader selectie seizoen 2008-2009
-Levering nieuwe tenues vertraagd
- Scheidsrechterszaken
- Scorebord op sportpark de Mors
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Compensatie buitensportverenigingen i.v.m. privatisering
Een vijftal buitensportverenigingen (SV Delden, VV Rood Zwart, VV
Twenthe Goor,
DKV Zwart Wit en Minkjan DHV) die in het verleden al geprivatiseerd
zijn hebben van de gemeente Hof van Twente een aanbod gehad ter
compensatie van het bedrag wat de buitensportverenigingen binnen de
Hof van Twente, die onlangs zijn geprivatiseerd, van de gemeente Hof
van Twente hebben ontvangen.
De Deldense buitensportverenigingen en VV Twenthe Goor zijn van
mening dat het aanbod van de gemeente Hof van Twente onvoldoende
is. Er is al zeer lang sprake van een ongelijke situatie en deze ongelijke
situatie is middels het aangeboden voorstel niet voldoende
gecompenseerd. Om deze reden is er een gesprek geweest met de
verschillende raadsleden van de Hof van Twente om de raadsleden te
informeren over de standpunten van de genoemde vijf
buitensportverenigingen m.b.t. het aangeboden voorstel. Het overleg
met de raadsleden is constructief en in een prettige sfeer verlopen. De
raadsleden zullen de ontwikkelingen kritisch volgen en de vijf
buitensportverenigingen hiervan op de hoogte houden.

Huurovereenkomst velden
Op 17 januari 2008 is er opnieuw een bijeenkomst geweest met de Hof
van Twente, SV Delden en het Aparthotel. Aanleiding hiervoor is het
feit dat SV Delden de huurovereenkomst voor de huur van het
hoofdveld en het trainingsveld (zonder daar in opgenomen een clausule
over medegebruik van veld 2) nog niet heeft ondertekend. De reden
hiervoor is dat SV Delden in de nabije toekomst (korte termijn)
capaciteitsproblemen voorziet m.b.t. de beschikbare voetbalvelden.
Door de groei van zowel de jeugd als seniorenafdeling is één
wedstrijdveld niet voldoende.
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Daarom is door het bestuur van SV Delden tijdens dit gesprek
aangegeven dat zij graag de afspraken m.b.t. het gebruik van veld 2 (die
mondeling zijn overeengekomen met het Aparthotel en ook zo worden
uitgevoerd) graag toegevoegd zien worden in een bijlage van de
huurovereenkomst zoals voorheen ook was afgesproken. Dit om
mogelijke onduidelijkheden in de toekomst te voorkomen.
Belangrijk is dat alle drie belanghebbenden deze bijlage bij de
huurovereenkomst accorderen. Eind januari zal hierover een
vervolggesprek zijn.
Het hekwerk
Een heikel punt van discussie tijdens de jaarvergadering van november
2007 was het hek tussen het eerste en het tweede veld. Dit hek is in
eerste instantie geplaatst op verzoek van het Aparthotel als onderdeel
van de huurovereenkomst met betrekking tot het tweede veld tussen de
gemeente Hof van Twente en het Aparthotel. Het hek dient
onduidelijkheden te voorkomen, met betrekking tot beide velden, bij de
gasten van het Aparthotel.
Naar de mening van SV Delden is het hek tussen het eerste en tweede
veld niet functioneel en past het niet in het beeld van het sportcomplex.
Het doet afbreuk aan de omgeving. In de ledenvergadering is het
bestuur van SV Delden gevraagd, om bij de gemeente Hof van Twente
te verzoeken dit hek te verwijderen.
In reactie op dit verzoek is voorgesteld om, nu het hek eenmaal
geplaatst is, de rest van dit seizoen de functionaliteit van dit hek nader te
beoordelen. Dit voornamelijk in de periode februari – maart 2008. Dan
zijn er immers veel voetbalploegen te gast bij het Aparthotel.
Daarna zal de noodzaak en het nut van het geplaatste hek tussen het
eerste en tweede voetbalveld op het sportcomplex de Mors worden
geëvalueerd.
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Ontwikkelingen in Hof van Twente betreffende kunstgrasvelden
Het bestuur van SV Delden heeft zich bij verschillende bijeenkomsten
met de Hof van Twente laten informeren over de mogelijkheden van
kunstgras op het sportcomplex De Mors. Middels een startnotitie
kunstgras heeft de gemeente Hof van Twente kenbaar gemaakt op welke
wijze en met welke criteria zij werken om te beoordelen of een club in
aanmerking kan komen voor kunstgras en op wat voor termijn dit dan
aan de orde is. Het uitrollen van kunstgras in de gemeente Hof van
Twente is een zeer actueel onderwerp zeker gezien de sterk
verbeterende kunstgrasvelden die hedentendage worden aangelegd
In dit kader is het bestuur van SVDelden te gast geweest bij TVC’28
(Tubbergen), om daar het recent neergelegde kunstgras te bekijken
tijdens een minicongres. Zelfs de spelers van FC Twente waren zeer te
spreken over dit kunstgrasveld nadat zij hierop tijdens de winterstop een
oefenduel hadden gespeeld.
Kader selectie seizoen 2008-2009
Hoofdtrainer Ronald Dams is bereid gevonden volgend seizoen niet
alleen Delden 1, maar ook Delden 2 te begeleiden. Ronald wordt hierbij
terzijde gestaan door Wim Wold, die de functie van assistent-trainer zal
vervullen.
Praktisch betekent dit voor Delden 2 dat Wim veelal de doordeweekse
trainingen zal verzorgen, en dat Ronald op zondag verantwoordelijk zal
zijn voor de coaching bij de wedstrijden.
Tijdens de winterstop is bovendien met Bert Morsink, Raymond
Halenbeek en Hans \van Laarhoven overeengekomen dat zij volgend
seizoen verbonden zullen blijven aan SV Delden, respectievelijk als
keeperstrainer, fysiotherapeut en verzorger. Hiermee is voor 2008-2009
het technisch en verzorgend kader voor de selectie-elftallen compleet.
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Levering nieuwe tenues vertraagd
In het vorige clubblad werd gemeld dat naar verwachting in de laatste
maanden van 2007 diverse elftallen van SV Delden in het nieuw
gestoken zouden worden. Vanwege het feit dat dit echt “nieuwe” shirts
zijn (de traditionele brede gele baan komt terug) die we betrekken van
een nieuwe leverancier, heeft het ontwerp (m.n. het verkrijgen van de
juiste kleuren blauw en geel) langer op zich laten wachten dan gehoopt.
Als gevolg hiervan worden de nieuwe shirts nu in het voorjaar
verwacht.
Scheidsrechterszaken
Tot onze spijt heeft Dennis van Otten besloten, vanwege een
rugblessure en een veranderende gezinssituatie, met ingang van 2008 te
stoppen als scheidsrechterscoördinator. Wedstrijdsecretaris Jan
Holterman zal voorlopig de taken van Dennis overnemen.
Scorebord op sportpark De Mors
In de winterstop is het tweede conceptontwerp van het scorebord
afgerond. Dit ontwerp ligt op dit moment ter bespreking en afronding
klaar. Wel dient er nog een keuze gemaakt te worden welk bedrijf het
SV Delden scorebord gaat leveren. Het scorebord is gesponsord door
drankenhandel Berghorst en Grolsch.

Bestuur SV Delden
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Nieuwe wijze om te zien welke wedstrijden zijn afgelast
Vanaf nu biedt de KNVB amateurverenigingen de mogelijkheid hun
afgelaste wedstrijden op www.knvb.nl te plaatsen. Spelers en
toeschouwers zien dan direct op de site van de KNVB of individuele
wedstrijden doorgaan. Afgelastingen op landelijk en districtsniveau
worden daar ook gemeld.
Hoe werkt het:
Je gaat naar de web-site van S.V. Delden en klikt daar “programma”aan.
Nu ‘deze week’ aanklikken en je wordt verbonden met het
wedstrijdprogramma van S.V. Delden op de K.N.V.B.-site. Daar kan
men dan zien of de wedstrijden door gaan of niet.
Wel is het zo dat het slagen valt of staat met de inzet van de
verenigingen. Na een succesvolle pilot in district Oost voert de KNVB
de afgelastingenservice landelijk in. Bruijnis: ,,Het vermelden van de
afgelastingen op de site kost de vereniging een paar minuten en het
huidige papierwerk vervalt. Als uiteindelijk alle clubs hun afgelastingen
digitaal doorgeven dan bespaart het leden, toeschouwers en
verenigingen veel werk. Dit past in het streven van de KNVB naar meer
service en meer gemak."
Let er wel op, zolang niet alle verenigingen hun afgelastingen digitaal
doorgeven dan geldt dat op www.knvb.nl vermelde wedstrijden waarbij
afgelast staat ook daadwerkelijk zijn afgelast. Wedstrijden die volgens
www.knvb.nl doorgaan kunnen toch afgelast zijn tot het moment
dat iedere club de afgelastingen digitaal invoert.
Wanneer het totale amateurvoetbalprogramma door de K.N.V.B. wordt
afgelast, is dat te zien op Teletekst pagina 603.
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SV DELDEN: VEEL BEZOEKERS OP KERSTMARKT
De S.V. Delden – stand op de kerstmarkt is weer druk bezocht.
De kraam was mooi versierd met slingers en veel groen. Het was een en
al kerstsfeer bij S.V. Delden. Natuurlijk stond er een grote vuurkorf en
dat was gelet op de lage temperatuur wel nodig.

Menig bezoeker aan de kerstmarkt zocht dan ook de warmte van de
vuurkorf op die midden op het Ressingplein stond. Het ballenbord en
een verloting trokken veel bezoekers. Met deelname steunde men de
activiteiten van de S.V. Delden jeugd. Een groot compliment voor de
leden die er ook nu voor zorgden dat SV Delden op de kerstmarkt
stond!
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De winnaars waren:
Erik Mulder won de bal en
Frank Tuitert won de taart door de hoogste scores te halen bij het
ballenbord.
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Dankbetuiging.
De Fam Temmink bedankt alle mensen van SV Delden voor de
aandacht en het medeleven getoond in welke vorm dan ook na het
overlijden van Robin.
Dit blijft een fijne herinnering.
Hartelijk bedankt
Fam. Temmink
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Postbus 105, 7550 AC Hengelo
Tel. 074-2918568, Fax 074-2438328
Website: www.berghorstdranken.nl

18

Nieuwjaarsbijeenkomst
Donderdagavond 3 januari hield SV Delden de traditionele
Nieuwjaarsbijeenkomst.
De barcommissie had speciaal voor deze avond gezorgd voor een
passende aankleding van het clubhuis. ]
En niet voor niets, want het werd een druk bezochte, en daardoor zeer
gezellige avond.
Bijzonder aardig was de grote opkomst van de vrouwelijke leden van de
vereniging, die niet alleen Marianne Wold en Jannie Luttke Willink –zij
hadden hiertoe een oproep op de website geplaatst– maar ook de
aanwezige heren zeer tevreden stemde.
Vanzelf dat voorzitter Hans van Laarhoven in zijn toespraakje een
speciaal woord van welkom richtte tot de afvaardiging van het
dameselftal van de vereniging, om zich even later –zichtbaar in zijn
nopjes– te laten kieken temidden van dit vrouwelijk schoon.
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Mede doordat Herman Hietbrink de beschikking had over Cd’s met een
sfeervol repertoire, door de aanwezigheid van Berry –Daddy Cool–
Koens, en doordat later op de avond met name de A-jeugd zeer goed bij
stem bleek, bleef het lang zeer gezellig in het clubhuis, getuige ook de
volgende foto-impressie.
Jan Holterman
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Nieuwe sponsorkleding voor SV Delden 4
De firma Ottenschot Letselschadespecialisten uit Hengevelde heeft het
vierde elftal van SV Delden voorzien van een compleet nieuw tenue. De
tassen zijn gesponsord door webwinkel Audiomusic.nl.

Staand v.l.n.r.:
Ralph Hoentjen, Roy Semmekrot, Niels Westerhof, Ronnie Vossebeld,
Wouter Kamp, Richard de Vetter, Jaap Smit, Christiaan Ottenschot,
dhr. Ottenschot (sponsor)
Gehurkt v.l.n.r.: Rob Wijsbeek, Maarten Klumpers, Jarno Wesselink,
Roy Poelman, Ronny Kollen, Jeroen Snel, Renzo Wassing, Ivo Poelman.
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Uit de oude doos...
... of liever:

uit het Panini voetbal-plakplaatjes-boek – eredivisie seizoen 1986-1987.
Twee bekende figuren op de elftalfoto van SC Heracles ’74. Helaas had
Panini voor een van beide geen ruimte gereserveerd voor de portretfoto.

Voor de ander wel, maar blijkbaar is diens portretfoto ruim twintig jaar
geleden geruild voor die van een andere eredivisiespeler.

Jan Holterman
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Jubileum Mösbokaal S.V.Delden
De S.V.Delden bestaat dit jaar 85 jaar.
Een dubbel jubileum want voor de 25e keer werd zaterdag 5 januari j.l.
het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi georganiseerd.
Vanaf 9 uur ’s ochtends werd er volop gevoetbald in sporthal De
Reiger. Eerst was het de beurt aan de F-jes , daarna werd een leuk Etoernooi gespeeld tussen enkele verenigingen uit de Hof van Twente,
waarna andere S.V.Delden jeugdteams speelden.
Om 18.30 uur waren de A-jeugd , de senioren heren en de dames aan de
beurt , totaal ongeveer 75 deelnemers.
De wedstrijden werden gespeeld in twee poules van vier teams. Voor
het eerste in een periode van 25 jaar werden deze wedstrijden
afgewisseld met wedstrijden tussen een paar damesteams. Onder luide
aanmoedigingen van het publiek werd er enthousiast gestreden om de
punten. Het was spannend en de beslissing viel dan ook pas na
strafschoppen.
Ook bij de heren was de spanning tot op het laatste moment aanwezig.
Uiteindelijk versloeg team 6 verrassend team 2 in de verlenging en
kwam zo voor een jaar in het bezit van de Mösbokaal. Ook voor het
winnende damesteam was er een beker.
Voorzitter Hans van Laarhoven was blij dat voor her eerst in de
S.V.Delden historie dames aan dit jaarlijkse toernooi deelnamen. Hans
maakte melding van een gezellig sportief en bovendien blessurevrij
toernooi. Hij bedankte de toernooileiding bestaande uit Jan Holterman,
Henk ter Hofsté,Gerrit Seppenwoolde en Kevin Otten , evenals de
scheidsrechters Martin Wardenburg en Arjan Laarhuis.
Tot nog in de kleine uurtjes was het bijzonder gezellig bij Willem.
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De winnaars: staand v.l.n.r. Colin Neuber, Jeroen Kooij, Bob ter Horst, Erwin
Hoving, Wim ter Keurs, Johan Holterman
Gehurkt v.l.n.r. Timo Gerritsjans, Maarten Vunderink
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Douchen na de training en de wedstrijd.
Tijdens de rondvraag van de algemene ledenvergadering merkte Dhr.
Ronald Dams (hoofdtrainer en trainer van de C1) op, dat het hem opviel
dat er spelers zijn die na de training zonder te douchen en zelfs zonder
jas huiswaarts keren. Het zou zowel om jeugdspelers als om senioren
gaan. Hij voegde er terecht aan toe dit het uit oogpunt van hygiëne en
gezondheid niet verantwoord is.
Reactie van het (jeugd)bestuur:
Zoals iedereen inmiddels al wel gezien heeft zijn de kleedkamers klaar;
ze zijn prachtig geworden. De doucheruimtes zijn heel royaal en de
douches werken uitstekend. Wat ons betreft geen enkele reden om niet
te douchen.
Douchen na de wedstrijd:
Bij SV Delden is het voor alle spelers verplicht douchen na de
wedstrijd. Als een speler, om wat voor reden dan ook, meent niet te
hoeven of te kunnen douchen na de wedstrijd neemt hij of zij (of ouder
of verzorger) contact op met de trainer of de leider.
Douchen na de training:
Het jeugdbestuur gaat er van uit, dat iedereen vanaf de D-pupillen
douchet. Ook bevelen we het douchen voor de jongere jeugd van harte
aan. In verband met de eigen hygiëne en die van anderen is het dragen
van badslippers tijdens het douchen sterk aan te raden.
Vanzelfsprekend houden we de kleedkamer en de doucheruimte netjes;
schoenen buiten afkloppen/ borstelen, afval in de afvalbak, na afloop de
kleedkamer droog maken met vloerwisser. De leider/trainer ziet er op
toe dat een en ander naar behoren gebeurt.
Zeker deze tijd van het jaar is het belangrijk dat je na de training of
wedstrijd met droge warme kleren (jas) huiswaarts keert.
Namens het (jeugd)bestuur,
Jos Eijsink
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De welpen van Delden gaan wedstrijden 4 tegen 4 spelen.
Het gaat gebeuren. Na een voorbereiding van voor sommigen anderhalf
jaar en voor anderen een half jaar gaan de jongste voetballertjes van
Delden wedstrijden spelen tegen buurverenigingen. De jongens en
meisjes trainen elke zaterdagmorgen om 10.00 en in de wintermaanden
in de sportzaal "Raesfelt". We hebben elf welpen voetballers waarvan
de gemiddelde leeftijd vijfenhalf jaar oud is. 9 februari gaan er elke
week vijf tot zes welpen op stap naar Bentelo, Hengevelde,
Bornerbroek, Zenderen en Beckum om de kleuren van SV Delden te
verdedigen. De competitie duurt elf speelronden en duurt tot eind april.
Hier in het kort een kleine uitleg over de spelregels. Het veld is tussen
de 30 en 40 meter lang en 20 en 30 meter breed. De speelduur is 2 keer
vijftien minuten. Het spel is met vier spelers zonder keeper. Er mag
doorlopend gewisseld worden. Aftrap in het midden van het veld met
een tegenstander op vijf meter afstand. Als de bal de zijlijn heeft
gepasseerd word het spel hervat met een ingooi. Als de bal de achterlijn
passeert dan een doeltrap. Na de wedstrijd strafschoppen nemen met een
keeper. Na de strafschoppen elkaar een hand geven en gezamenlijk naar
de kleedkamer.
Voor alle spelers van ons een geheel nieuwe ervaring omdat alle spelers
gewend zijn te spelen met boarding in onze "Gerrit Seppenwoolde
Arena". Als je zin hebt om te komen kijken naar een wedstrijd van onze
nieuwe voetbalhelden we spelen op 9 februari onze eerste wedstrijd
tegen WVV '34 thuis om 11.00. De rest van het programma kun je
vinden op het wedstrijdprogramma van SV Delden F4. We blijven
zaterdagmorgen ook trainen kom gerust meedoen we starten om 10.00.
Richard Brunnekreef.
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SV DELDEN: JEUGDAFDELING SLUIT JAAR AF

Met een gezellig samenzijn van onder meer leiders, trainers en leden
van de jeugdcommissie van S.V .Delden is het voetbaljaar 2007
afgesloten.
De aanwezigen konden zich warmen aan twee vuurkorven en
heerlijke glühwein. Het clubhuis was toepasselijk versierd. De
oliebollen ontbraken natuurlijk ook niet.

Het jeugdkader kan terugkijken op een geslaagd jaar. De groei zette zich
door, mede door de aanwas van meisjes die zich nadrukkelijk hebben
gemeld.
De verwachting is dat deze tendens zich voortzet. De jeugdcommissie is
zeer verheugd over deze ontwikkeling en zal ook in 2008 op de nu
ingeslagen weg doorgaan.
Vooral de goede communicatie binnen S.V. Delden wordt door een
ieder geprezen, zo bleek tijdens de bijeenkomst in het clubhuis.
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Jeugd in de selectie
Sinds enige tijd stromen er steeds meer jeugdige spelers door naar de
senioren. Zo ook Timo Braakhuis die vanaf dit seizoen een basisplaats
heeft veroverd in het eerste elftal en daar de linkshalf positie bespeelt.
Timo is begonnen met voetballen bij Roodzwart. Toen hij in de E
speelde is hij naar S.V. Delden gegaan, waar hij nu in het eerste speelt.
Reden genoeg om Timo is een beetje beter te leren kennen en hem een
aantal vragen te stellen.
Wat is je indruk van het eerste elftal?
Mijn indruk is erg positief. Het voetbal dat het elftal speelt spreekt me
erg aan. Naast het voetbal vind ik de sfeer minstens zo belangrijk.
Gelukkig is die zowel in als buiten het veld erg goed. Ook vind ik de
trainingen van het eerste elftal van goede kwaliteit. Hierin is plaats voor
serieuze fanatieke wedstrijdgerichte spelvormen, maar ook voor een
dolletje op zijn tijd.
Wat vind je van je positie als linkshalf?
De linkshalf positie past goed bij mij. Naast het feit dat ik een linkspoot
ben heb ik al enige jaren ervaring opgedaan op deze positie in de
jeugdteams. Nu ik deze positie in het eerste elftal bespeel heb ik al drie
keer weten te scoren.
Mis je het A team van vorig jaar niet?
Ja een beetje wel. Ik heb lang met dezelfde jongens in een team
gevoetbald en we hebben veel successen en hoogtepunten gehad. Om
maar eens met het kampioenschap, dat onder leiding van Harold Oude
Velthuis in het seizoen 2003-2004 werd behaald, te beginnen. Verder
vond ik de uitstapjes naar Duitsland ook om nooit te vergeten. Ook
super waren, buiten de voetbal om, de vakanties met een groot gedeelte
van de A naar Ter Schelling en Blanes. Ik vind het terugkijkend wel
jammer dat het team uit elkaar is gevallen, maar ik zie de meeste
jongens nog genoeg in de kantine of daarbuiten.
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Wat vind je van S.V. Delden in het algemeen?
Ik vind het een mooie club, omdat er naast het voetbal ook veel andere
dingen georganiseerd worden. Voorbeelden hiervan zijn het jaarlijks
terugkerende dart toernooi en het pokertoernooi van nog niet zo lang
geleden. Ook vind ik het goed dat wanneer er niet gevoetbald wordt, de
kantine toch open gaat om gezellig wat te gaan drinken.
Wat zou je het liefst veranderd zien bij S.V. Delden?
Ik zou de klasse waarin het eerste elftal speelt het liefst zien veranderen.
Ik vind dat het eerste van Delden dan ook in de vijfde klasse thuis hoort.
Ik ben ervan overtuigd dat, gezien de doorstroming van de jeugd die er
aan staat te komen, dit op niet al te lange termijn gaat lukken.
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Wie wordt topscorer van het seizoen 2007 – 2008?
Zoals elk jaar heeft Wim Wold zich weer bezig gehouden met de
topscores binnen onze vereniging.

TOPSCORES SENIOREN 2007/ 2008
bijgewerkt t/m 2511.
t\m
1e Elftal
1 G.NAAFS
13
2 M.BRINKCATE
3
2
3 K.OTTEN
4
5
6
7
8
9
10

T.BRAAKHUIS
C.NEUBER
B.HARFF
R.HOLTKAMP
M.TUITERT
J.KLUMPERS
J.KUIZINGA

3e Elftal
R.OTTEN
M.KOELE
R.ZOMERDIJK
U.POTS
B.KOENS
E.EXTERCATTE
K.vanGEENEN
R.POTS
5e Elftal
1 M.EZENDAM

1
2
3
4
5
6
7
8

2
3
4
5

R.KEMPER
B.LUTTIKHEDE
E.STOKKENTREEFF
H.BRANDT

15-12008

2
1
2
1
1
1
1

4
5

2e Elftal
M.ter HORST
B.SEMMEKROT
B.STEENTJES
D.de
VOS
I. SHAMBO

1
1
5
4
1
1
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8

4e Elftal
I.POELMAN
J.SMIT
M.VOSSEBELD
M.SCHUTTE
R.WIJSBEEK
J.WESSELINK
G.KOOIKER
R.WASSINK

1
2
3

1
3
12
5
2

1e
DAMES
Oef.
1 F.SUETERS
2 M.OTTEN
3 M.ROESCHER
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6
7
8
9
10
11

W.WOLD
R.ter BRAAK
S.PELLE
R.STREUTKER
R.SCHUTTE
A.te MORSCHE

22
4
2
3
2
1

4
5
6
7

I. HEUTINK
N.HEUTINK
K.van DIGGELE
B.SIEGERINK
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Trainingsweekend Delden 4
BISPINGEN, DUITSLAND 11 t/m 14 januari 2008
Het was weer zover. Een trainingsweekend met Delden 4. De locatie die
al geboekt was, bleek tijdens deze periode ineens gesloten te zijn. Een
wijziging van de boeking was dus noodzakelijk. De organisatie heeft 3
luxe bungalows + een aantal voordeeltjes weten te boeken op Center
Parcs Bispingen. De huisjes hadden onder meer een stoomcabine, 2
douches en een sauna. Bispingen ligt op ongeveer 320 km van Delden
en is een klein plaatsje (5000 inwoners) tussen Bremen en Hamburg.
Vrijdagmorgen om 9:30 werd er verzameld bij café De Harlekijn
Smitties. De organisatie had een klein ontbijtje voorbereid om de reis
van ongeveer 3 uur zonder problemen door te kunnen komen.

Tegen 13 uur was de eerste auto in Bispingen aangekomen en waren de
sleutels van de huisjes in ontvangst genomen. Kort erna kwam de
tweede auto aan, dit was de belangrijkste auto.
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De auto had namelijk de mobiele tap en de etens- en drinkwaren voor
het gehele weekend aanboord. Het belangrijkste gebeurde uiteraard
eerst. Het installeren van de mobiele tap en de etens- en drinkwaren in
de (koel)kasten leggen. Een van de huisjes werd aangewezen als
hoofdkwartier. Vanuit daar werden alle activiteiten gestart.
Na een uurtje kwamen de 2 andere auto’s aan en waren we bijna
compleet. Om 15 uur waren er 3 tennisbanen gereserveerd voor een
toernooitje tennisvoetbal. De organisatie had de teams al ingedeeld en al
vlot werden de wedstrijdjes vol energie en enthousiasme afgewerkt. Het
eerste zweet van het weekend kwam los in de warme tennishal.

De meest onmogelijke combinaties kwamen van de voetjes, waarom
gaat dat op het veld dan zo moeilijk vraag je dan af. Na de wedstrijden
bleken de combinaties Dennis-Vincent en Tom S-Ramon de meeste
punten te hebben verzameld.
’s Avonds kwamen er nog een aantal jongens na, deze hebben
verantwoordelijke banen en dienden de werktijd vol te maken. De eerste
avond stond er nog niet veel op het programma. Om 19 uur eten en
omstreeks half 11 een Delden 4-quiz.
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Tussentijds moesten de gehuurde fietsen nog worden opgehaald. De
sauna en de stoomcabine werden gedurende het weekend volop
gebruikt.
Het eten werd, zoals gewoonlijk, bereid door Kokkie, een gewaardeerd
Delden 4-speler annex kok. Ook in zijn vrije tijd is hij nog in de keuken
te vinden. Het menu bestond uit een schnitzel met zigeunersaus,
gebakken aardappelen met stukjes spek en een heerlijke salade. Na het
eten werd er volop gepokerd (de hype is ook in Delden doorgedrongen).

De drankjes vloeiden volop en de hitjes stonden vol aan. Intussen werd
er contact gelegd met het jungs die nog na moesten komen. Ook voor
hen werd het avondeten bereid.
Nu iedereen voldaan was, werd de tijd voor de Delden 4-quiz. Wie o
wie weet er de meeste Delden 4-feiten te herinneren tussen dit
trainingskamp en het vorige in Wintersberg. Ook moest de meest
gewaardeerde speler worden gekozen en de nominatie voor de lekke bal
(een aanmoedigingsprijs voor de betreffende speler). Een aantal vragen
is onder meer:
Welke Delden 4-speler fietst net zo makkelijk vooruit als achteruit?
Welke Delden 4-speler was het slachtoffer van het niet nader te noemen
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poepincident? Welke Delden-spelers delen alles, inclusief een Spaanse
schone? De antwoorden laat ik maar achterwege.
Na beoordeling van de antwoorden bleek dat Jaap Smit en Ronnie
Vossebeld het meeste weten over de gevraagde gebeurtenissen. De
lekke bal ging dit jaar naar Jeroen Snel, waarom weet ik eigenlijk niet.
De meeste gewaardeerde speler van het jaar is Ralf Hoentjen. De
organisatie had dit jaar ook een nieuwe trofee om uit te reiken en dat
was: “De Gouden Poepvinger”. Deze trofee is voor de speler die
grootste naaistreek heeft uitgehaald in het afgelopen jaar.
Uiteraard ging deze trofee naar Tommie “Poepvinger” Sueters. Voor
meer uitleg kunt u hem daar gerust over aanspreken.

Nadat de prijzen werden uitgereikt kon het feest worden voortgezet.
Omstreeks half 3 vond Christian (vanaf zaterdagavond ook genoemd
Gunther) het tijd om op een tafel te gaan dansen. Het duurde maar even
en het shirt ging uit, al snel ging de broek open en omdat hij niet in de
gaten had dat een andere speler zijn broek naar beneden trok stond hij
volledig naakt zijn act te doen. Ondanks dat we toch liever een mooie
vrouw uit de kleren zien gaan, was de lol er niet minder om. Omstreeks
5 uur gingen de laatste spelers naar bed.
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Tegen half 11 stond er een volledig Engels ontbijt (bacon, scrambled
eggs, tomaten, toast, witte bonen in tomatensaus en worst) op het
programma, maar voor er ontbeten kon worden moest de zooi van de
eerste avond opgeruimd worden. Een helse klus kan ik je wel vertellen.
Iedereen wist op tijd het ontbijt te halen, maar de fitheid was bij
sommige spelers ver te zoeken.
Om 13 uur stond er een bowlingtoernooi op het programma. Op 2 banen
werd er strijd geleverd. Terwijl de eerste groep al stond te gooien, had
de tweede groep startproblemen. Na eerst een tijd met een niet
werkende baan te hebben geklooid, kon op een andere baan alsnog
gegooid worden. Na een hevige strijd, niet alleen onderling, maar ook
tussen de 2 banen, bleek Ronnie V. het best met de spanning overweg te
kunnen en werd met 164 punten winnaar van de bowlingbokaal.
Sommige spelers gingen na het bowlen een bezoek brengen aan het
tropisch zwembad, terwijl anderen bij de bowlingbaan bleven om nog
een aantal drankjes te nuttigen.
Tegen 17 uur werden er een aantal gehaktballen met satésaus
klaargemaakt. Dit om de tijd tot het eten te overbruggen. Een broodje
bal met saté en/of mayo doet het altijd goed! Als avondeten hadden we
stamppot zuurkool of boerenkool met worst of een karbonade. Een
goede bodem voor de stapavond is natuurlijk van groot belang. Er werd
afgesproken om tegen half 11 het dorp in te fietsen (zo’n 3 km) om een
Irish-pub en eventueel daarna de Ski-dome (nog eens 4 km) te
bezoeken.
Omdat Roy S. net aan zijn knieën geopereerd is en daarom nog op
krukken loopt, werd het een zware klus om hem mee te krijgen op de
fiets. Roy S. en Gunther gingen met 2 fietsen naar het verhuurpunt om
een tandem op te halen. Helaas bleek deze gesloten en als oplossing
werd er maar een fietswagentje “geleend”. Hier kun je met 3 personen
op terecht, waarvan er dan 2 moesten fietsen. Toen we tegen half 11
gereed waren om te vertrekken, leek het toch geen goed idee om met
een “geleende” fietswagen van het park naar het dorp te gaan. Roy zal
moeten worden gedrukt. Zo kon hij toch mee naar het dorp (een
makkelijker optie, zoals een taxi bestellen kwam niet in ons op, oorzaak
drank wellicht).
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Al gauw bleek dat Center Parcs boven op een heuvel gebouwd is, de
weg naar het dorp was dus makkelijk te doen. 3 Km aaneen naar
beneden is natuurlijk geen probleem, de terugweg zou natuurlijk wel
wat problemen op kunnen leveren. Voor ons leek het wel een berg van
de buitencategorie te zijn. Wel een voordeel is dat Roy voor een deel
van de reis niet gedrukt hoefde te worden.
De Irish-pub bleek zeer gezellig te zijn. Een kleine, maar leuke kroeg.
Christian maakte al snel vrienden en stelde zich aan de Duitsers voor als
Gunther. Tom S. werd omgedoopt tot Tommie Torwart. Deze namen
blijven de jongens voorlopig wel achtervolgen. Zowel de lokale jeugd
als de wat oudere bewoners van dit dorp waren in de kroeg te vinden.
Gunther leek het wel een goed idee om een van de jongens uit te dagen
voor een potje handje-drukken. Vol overtuiging dat het geen probleem
zou zijn om deze jongen te verslaan. Helaas moest Gunther het afleggen
tegen deze Duitser, die toch wel enige uurtjes in een fitnesszaal moet
hedden doorgebracht. Trainingskamp Delden 4: Delden 4-Duitsers 0-1.
Na een uurtje in het café te hebben doorgebracht vonden we het tijd om
naar de ski-dome te gaan. In deze enorme skihal bleek een disco/bar te
zitten die zeer populair onder de jeugd blijkt te zijn. Er gaan ook
discobussen naar toe. Wederom een fietstochtje voor de boeg. Gelukkig
waren geen enorme heuvels onderweg. Onderweg bleek Tom G. een
stoeprandje te missen en ging onderuit. Hij bleef gelukkig ongedeerd.
Gunther blijkt het fietsen een saaie bedoeling te vinden en heeft daarop
wat gevonden. Het achteruit fietsen. Andersom zittend op zijn fiets haalt
hij dezelfde snelheid die menigeen normaal haalt. Vooral Tom S. blijkt
het enorm hilarisch te vinden en hij lacht dan ook de longen uit zijn lijf.
Daar de weg ietwat naar beneden liep, haalde hij een enorme snelheid.
Remmen blijkt dan toch een probleem te zijn. Omdat er een auto op zijn
route lag, was er nog maar één ding te doen. Gewoon laten vallen en
hopen dat het goed gaat. En jawel, vlak voor de auto kwamen hij en de
fiets stil te liggen en zonder noemenswaardige schade kon hij de fiets
parkeren en konden we de ski-dome binnen gaan.
Eenmaal binnen bleek het al aardig druk te zijn. De disco/bar was
ongeveer net zo groot als de Harlekijn Smitties en was goed vol. Meteen
werden er drankjes besteld. Een koud biertje (uit de fles) blijkt voor de
Duitsers een probleem te zijn.
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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
Turbinestraat 63, 7556 RB Hengelo
Tel : 074 – 2505379
www.uitvaarthengelo.nl

BORNE

06 22336634

DELDEN

06 51838208
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Na enige biertjes te hebben besteld, leek het toch een beter idee om
tapbiertjes te bestellen. Ook deze waren soms niet op de juiste
temperatuur. Omdat we niet zo moeilijk zijn, gingen de biertjes toch wel
op. Sommige spelers van Delden 4 begaven zich al gauw tussen het
vrouwelijk schoon. Een dame liet haar tattoo zien. Deze tattoo bleek
zich onder de navel te bevinden. Er stond “lick mich” getatoeëerd. Er
hebben echter geen checks plaatsgevonden (naar mijn beste mening).
Tegen half 4 waren de meeste spelers het wel een beetje zat en werd er
een eind aan de avond bij de ski-dome gemaakt. Buiten aangekomen
bleek er een kleine ijsbaan van zo’n 200m2 naast de ski-dome te liggen.
Erg uitnodigend voor aantal spelers. Ook van deze faciliteit diende er
gebruik gemaakt te worden. Binnen no-time werden onder meer
Gunther en Renzo gevloerd. Na enig aandringen kon er toch een begin
aan de terugreis gemaakt worden. Roy gelukte het niet op om de fiets te
stappen. Zelfs verdoving door veel alcoholische versnaperingen te
verwerken, bleek niet te werken. Op dat moment kwam er net een taxi
aan. Roy hoefde daarom als enige speler die ontzettende heuvel
(ongeveer Herikerberg tussen Markelo en Goor) niet op. De fiets moest
dus aan de hand worden meegenomen. Ramon nam het eerste deel op
zich, Gerbrand het tweede deel en Ronnie mocht het werk afmaken.
Alleen die heuvel opfietsen bleek al een hels karwei, laat staan met een
fiets aan de hand. Iedereen haalde toch het park en de warming-up voor
de geplande wedstrijd was bij deze al gedaan. Opnieuw werden er
gehaktballen opgewarmd en nog even een laatste drankje ingeschonken
en de avond nabesproken. Tegen half 6 gingen de laatste spelers naar
hun nest. Sommigen waren na de fietstocht hun bed al ingedoken. Er
moest natuurlijk wel een belangrijke wedstrijd om 13 uur worden
gespeeld.
‘s Ochtends bleek dat Wouter een deel van de nacht in de sauna heeft
doorgebracht omdat zijn kamergenoot Ralf voor de tweede nacht
achtereen de houtzagerij Twickel aan het helpen was. Wouter besloot de
volgende nacht in een ander huisje door te brengen. Dit kon omdat
zondagavond een aantal spelers weer naar huis gingen. Na het ontbijt
werd tegen kwart voor 12 de fiets weer aangetrapt. Met uitzondering
van Marcel (veel tassen en voetbalspullen en vervoer voor Roy) en Roy.
Wederom moesten we de heuvel af en onder aan de heuvel lag het veld
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van MTV (nee geen MSV) Bispingen. We zouden tegen het tweede
elftal van de club spelen. Deze club bestond uit 2 seniorenelftallen, een
veteranenelftal, een dameselftal en 5-tal jeugdteams. Het elftal had de
zaterdag al tegen het eerste van de club gespeeld en met 12-2 verloren.
Dit deed ons zelfvertrouwen nog meer groeien. De dames die we
zaterdagavond hadden uitgenodigd om de wedstrijd te bezoeken
kwamen helaas niet opdagen.

Tijdens de uitzonderlijk serieuze warming-up bleek dat de leider van het
elftal zelf de lijnen had getrokken. De 16-meter van onze helft bleek op
sommige punten 15- en andere punten 17-meter te zijn.
De ene helft was ongeveer 50 passen en de andere 57 (na de wedstrijd
nagemeten door Gunther en Renzo). Deze ongelijkheden zou onze winst
niet in de weg liggen. Omdat we zo gastvrij waren ontvangen hadden
we een vaantje van SV Delden en een fles Deldense kruidenbitter
meegenomen. Deze geschenken werden hartelijk in ontvangst genomen.
De wedstrijd kon beginnen.
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De onderlaag van het veld was bevroren en de staat van het veld werd
gedurende de wedstrijd steeds minder. Beide teams zouden daar hinder
van ondervinden.
In de eerste helft had de tegenstander het betere van het spel en kwam
door 2 geplaatste schoten op 2-0. De prestatie van ons was echter zeer
bedroevend te noemen. Geen bal werd goed ingepasst, de spitsen
werden niet bereikt en het positiespel was zeer matig. Welgeteld 1 kans
voor Renzo was het resultaat van het magere spel in de eerste helft.
De tweede helft echter werd aanzienlijk beter. De tegenstander werd
onder druk gezet, er werd redelijk goed gevoetbald en er kwamen ook
kansen om de achterstand in te lopen. Het waren echter de Duitsers die
uit hun eerste kans in de tweede helft wisten te scoren uit een
scrimmage. Ook deze goal bracht ons niet van de wijs. De kansjes
bleven komen. Echter het vizier stond niet scherp, dit gooien we maar
op de 2 zware avonden daarvoor. De tegenstander scoorde ook nog eens
een vierde en vijfde goal. Intussen had de reserve van MTV Bispringen
een tweetal kratjes bier opgehaald en aan de zijlijn werden de eerste
biertjes al genuttigd
Na enige aanmoedigingen van de zijlijn gooide Ronnie er een
fantastische Schwalbe in de 16-meter uit. Dit tot grote hilariteit van de
aanwezigen. Helaas had de scheidsrechter dit in de gaten en zat er niet
meer als een corner in. In de laatste minuut van de wedstrijd werd er ons
toch een eretreffer gegund.
Uit een scrimmage scoorde Jaap de 5-1. Dus, trainingsweekend Delden
4, Delden 4-Duitsers 0-2. Uiteraard mag dit de pret van het weekend
niet drukken.

Daar de club niet over een kantine beschikt, waren we genoodzaakt de
biertjes in de kou buiten de kleedkamers op te drinken.
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Ook werd de fles kruidenbitter meester gemaakt. Na ongeveer een
uurtje waren de twee kratjes en de fles leeg en kon de terugreis de
heuvel op weer gemaakt worden. Dit ging stukken makkelijk als een
paar uur daarvoor. Terug in het huisje werd er wederom gekaart, een
aantal spelers kozen ervoor om na het eten even rust te pakken. Een
aantal spelers ging na het eten op weg naar huis.
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Om 19 uur werd er naar het eredivisievoetbal gekeken. Na de voetbal
werd er besloten om met de nog aanwezigen om een aantal drankjes te
nuttigen op het park. Tegen 23 uur ging daar de bar dicht en waren we
genoodzaakt om tegen half 12 het huisje weer op te zoeken. Binnen 5
minuten werden twee zakken naturel chips met joppie-saus glad
gemaakt. Het blijkt een geweldig lekkere combinatie te zijn !!!
Wederom werden de nodige alcoholische versnaperingen genuttigd.
Wouter lag lekker in het andere huisje en dacht een rustige nacht
tegemoet te gaan. Niets is minder waar. Wouter werd gedurende de
nacht meerdere malen telefonisch uitgenodigd om deel te nemen aan het
pokeren. Daarom is ook de derde nacht voor hem niet geheel soepel
verlopen. Omdat het volume een zeer hoog niveau haalde kregen de
spelers uit hoofdkwartier, die van plan waren om te gaan slapen, alsnog
geen rust. Ondertussen was de chaos niet te overzien werd er tot kwart
over zes gekaart, gefeest en gezopen door de nog wakkere personen.
Om half 11 moesten we de huisjes geheel schoon achterlaten. Dit bleek
nog een superkarwei te worden. Er waren namelijk niet veel spelers
vooruit te branden en net als na de eerste nacht moest er heel wat
gebeuren om de boel een beetje netjes achter te laten. Dit betekende
voor sommige spelers dat ze geen ontbijt konden nemen. De geleende
spullen uit de andere huisjes werden teruggebracht. Of dit geheel goed
is gebeurt, zal nog blijken wanneer Center Parcs de huisjes nagekeken
heeft. We zijn benieuwd. Het trainingsweekend was dan toch bijna
voorbij. De fietsen en sleutels werden ingeleverd en we konden op weg
naar huis. Na ongeveer een uurtje rijden werd er een wegrestaurant
opgezocht om te ontbijten of te lunchen. Om 15 uur waren we terug in
Delden. Daar werd onder genot van een pilsje het weekend nog eens
nabesproken en tegen 16 uur was iedereen op weg naar huis.
Hierbij wil ik de organisatie bedanken voor een fantastisch
trainingsweekend en de chauffeurs voor het rijden naar Bispingen.
Wederom kan een geslaagd weekend worden bijgeschreven. Op naar het
volgende…….
Groeten
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Geboren:
Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van onze zoon en broertje:

RENS
Henrick
Rens is geboren op 17 januari van dit jaar.
Hij woog 3260 gram en was 50 cm. lang.
De trotse ouders en broertje zijn:
Erwin, Wencke en Mart Geerdink,
Jan van der Nootstraat 17,
7552 XA Hengelo.
Tel. 074 2592728

57

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
DE JONG
DE JONG VOLVO
DE RUSTENDE
JAGER
DE SPAR
DE STROOKAPPE
DE VOSSENBRINK

KOZIJNEN
AUTO - MOBIELEN
AUTO - VERHUUR
ELECTRA
CARROSSERIE - BEDRIJF
MECHANISERING
MAKELAARDIJ
INTERIEUR - VERZORGERS
RIJSCHOOL

HENGELO
HENGELO
HENGELO
DELDEN
DELDEN
HENGELO
GOOR
DELDEN
DELDEN

STRAATWERKEN
RECYCLING
GOUDSMEDEN
GRONDVERZET - BEDRIJF
MACHINEFABRIEK
DANCING PARTYCENTRUM
TAXI - BEDRIJF

DELDEN
DELDEN
DELDEN
HAAKSBERGEN
HENGELO

FAM. BEUMER
HOVENIERS - BEDRIJF
GELUIDSTECHNIEK
AUTO - MATERIALEN

DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN

LOODGIETERS

DELDEN

SPORT CAFÉ
CAFÉ - RESTAURANT
DAKBEDEKKINGEN /
KLUSSEN
GARAGE - BEDRIJF

DELDEN
BENTELO

RESTAURANT
SPAR - PRODUCTEN
AANHANGER VERKOOP/HUUR
GARAGE - BEDRIJF

SAASVELD
DELDEN

DELDEN
DELDEN
BENTELO
BORNERBROEK
DELDEN
DELDEN
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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
KEIZER
KOLENBRANDER
KROOSHOOP
LAMERS
LAMMERSEN
LANGENBERG
LEFERINK
LENFERINK
MEEN
MELLAU
MOEKOTTE
MORSSINK
MUTA SPORT
NECO
NEW YORK
NOBBENHUIS
OTTEN VAN
OTTENSCHOT
OUDE NIJHUIS

CULTUURTECHNIEK
GRONDVERZET - BEDRIJF
BOUW - MATERIALEN
AUTOBEDRIJF - VOLVO
RESTAURANT

HENGELO
BORNE
HENGELO
DELDEN
DELDEN

MAKELAARDIJ
CHINEES - RESTAURANT
SPORTVELDEN - RECLAME
KOZIJNEN
ASSURANTIE
PROFESSIONALS
HANDELS - ONDERNEMING
KANTOOR - MEUBELEN
VERKEERS - SCHOOL
SCHILDERS - WINKEL
RESTAURANT
CAFÉ - RESTAURANT
BOUW - BEDRIJF
SCHILDERS - BEDRIJF
GRONDVERZET - BEDRIJF
BLOEMEN - CENTRUM
HUISHOUD - ARTIKELEN
BOUW - BEDRIJF
ESSTAURANT
SCHOENEN
CAFETARIA
BROOD - BANKET
HAARMODE
ELECTRO - TECH - BURO
BOUW - MATERIALEN
TEAMSPORT - SPECIALIST
KRAAN - VERHUUR
DISCO
TEXTIEL - HANDEL
TIMMER - BEDRIJF
LETSELSCHADE
BILJART - HANDEL

DELDEN
DELDEN
HENGEVELDE
HENGEVELDE
DELDEN
BORNE
HENGELO
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
HENGELO
HENGEVELDE
ZENDEREN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
GRONAU - EPE
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
ENSCHEDE
DELDEN
ALMELO
NEEDE
HENGELO
DELDEN
DELDEN
HENGEVELDE
DELDEN
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OUDE WESSELINK
PEPER JOHN
RABO
ROKRAMIX
RUESINK
RUPERT
SCHOLTEN
SIEMAR
SMITTIES
SPECKMANN
TEN DAM
TEN VREGELAAR
TER AVEST
TER BRAAK
TER HORST
TSN THUISZORG
HOF WEEK BLAD
UNIVÉ OOST
VAN LOON
VANEKER
VEHOF
VINCENT
VOS
WAPEN VAN
BECKUM
WAPEN VAN
DELDEN
WESTERHOF
WOLD
WONING VAN DER
WORKEL
ZIEL

RIETDEKKERS - BEDRIJF
INSTALLATIE - BEDRIJF
BANK - ZAKEN
BETON - CENTRALE
PEUGEOT DEALER
ACCOUNTANCY
CONSTRUCTIE - BEDRIJF
ZONWERING
DE HARLEKIJN EETCAFÉ
KAPSALON
INSTALLATIE - BEDRIJF
AANNEMER - BOUWBEDRIJF
BROOD - BANKET
OPTIEK
SCHILDERS - BEDRIJF
THUISZORG SERVICE
NEDERLAND
DRUKKERIJ / WEEKBLAD
VERZEKERINGEN
MANNEN - MODE
SPORT - ARTIKELEN
SANITAIR
ZON - WERING
BOUW - AANNEMINGSMIJ

AMBT - DELDEN
DELDEN
DELDEN
ENSCHEDE
GOOR
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
HENGELO
DELDEN

RESTAURANT

BECKUM

HOTEL
KAAS - HANDEL
INSTALLATIE - BEDRIJF
FIETSEN - HANDEL
DIEPVRIES PRODUKTEN
SCHILDERS - BEDRIJF

DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
HENGEVELDE
DIEPENHEIM

ALMELO
DELDEN
DELDEN
DELDEN
HENGELO
DELDEN
HENGELO
DELDEN
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