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Van de voorzitter
Het seizoen 2007-2008 zit er bijna op. Nog een onderling toernooi (25
mei) en het ouder-kind-toernooi (31 mei), en de kicksen kunnen een poosje
in het vet.
We kunnen terugkijken op een seizoen met wisselend succes, waarin ons 1e
elftal uiteindelijk geen rol van betekenis heeft kunnen spelen in de derde
periode. Over de hele competitie was een teleurstellende 8e plaats ons deel.
Volgend seizoen zal er toch uit een ander vaatje moeten worden getapt om
wél mee te kunnen doen om de prijzen.
Het strijden om de prijzen zal volgend seizoen moeten gebeuren zonder
Gerrit Naafs, de topscorer van het afgelopen seizoen. Gerrit heeft afscheid
genomen als speler van SV Delden 1 in de wedstrijd tegen oud-Heracles,
die op 14 mei werd georganiseerd in het kader van het 85-jarig
verenigingsjubileum. Na 19 seizoenen en meer dan 400 wedstrijden voor
SV Delden 1 werd het een memorabele avond voor allen die Gerrit en SV
Delden een warm hart toedragen (met dank aan de uitstekende organisatie
van deze avond). Gerrit bedankt voor al die jaren!!!
Tevens werden na de wedstrijd tegen oud-Heracles nog drie andere spelers
in het zonnetje gezet. Frank Tuitert, Rene Holtkamp en Marthijn Zweepe
werden gehuldigd voor 250 wedstrijden SV Delden 1. Proficiat heren!
Tot slot is er na afloop stil gestaan bij de laatste wedstrijd van Jesper
Kuizenga voor SV Delden 1. Jesper gaat zich concentreren op zijn studie,
maar sluit in de toekomst een terugkeer bij Delden zeker niet uit. Jesper
succes!!
Ons 2e elftal heeft een moeizaam seizoen achter de rug en is uiteindelijk op
de laatste plaats geëindigd. Wel is er tot de laatste wedstrijd gestreden voor
een beter resultaat, dit alles onder de bezielende leiding van trainer John ter
Mors. Een trainer die door velen zeer gewaardeerd werd om zijn
benadering, humor en manier van trainen, ondanks de moeilijke
privéomstandigheden waarin hijzelf diende te functioneren. Respect
hiervoor John, we wensen jou en je gezin veel sterkte in de toekomst en
danken je voor je inzet voor SV Delden.
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Voor SV Delden 3 en 4 kunnen we opmerken dat de competitie voor hen te
kort heeft geduurd, want beide elftallen zijn al weken in de winningmood
en behalen resultaten die voor de winterstop bijna niet voor mogelijk
werden gehouden (of zijn het toch mooi weer voetballers!). SV Delden 3 is
geëindigd op plaats 12 en SV Delden 4 eindigde op plaats 7.
SV Delden 5 heeft als enige seniorenelftal meegestreden om het
kampioenschap. Helaas is dit niet gelukt; de 2e plaats bleek het hoogst
haalbare. Volgend jaar dan maar heren!!
Het dameselftal, dat halverwege het afgelopen seizoen is begonnen met
officiële KNVB-wedstrijden, heeft op de valreep nog voor een stuntje
gezorgd. In de laatste wedstrijd van het seizoen, tegen het
hooggeklasseerde Mariënheem, werd het allereerste puntje van de
competitie gepakt. SV Delden kan hiermee terugzien op een zeer geslaagd
seizoen damesvoetbal.
Voor het seizoen 2008 – 2009 zal SV Delden zes seniorenteams en één
dameselftal inschrijven bij de KNVB. Doordat ons huidige A1-elftal bijna
geheel doorstroomt naar de senioren is het mogelijk om een 6e elftal te
formeren. De huidige A1-spelers zullen bij aanvang van het seizoen, in de
voorbereiding, een kans krijgen een plekje te veroveren in de selectie van
SV Delden. Doe je best hiervoor en veel succes!!!
Ik wil bij dezen een ieder oproepen om eventuele vrienden en of kennissen
te enthousiasmeren om te gaan voetballen bij SV Delden, zodat elk elftal
volgend jaar over voldoende spelers beschikt (nu is het nog wat aan de
krappe kant). Wel is het een zeer positief signaal dat, behalve bij de jongste
jeugd, ook bij de senioren er een duidelijke groeitendens is waar te nemen.
Belangrijk voor de uitstraling van SV Delden, niet in het minst om als
vereniging toekomstgericht weer voor twee voetbalvelden (en een
trainingsveld) in aanmerking te komen.
Terugkomend op de huidige A1-spelers, kan ik vermelden dat zij op
zaterdag 3 mei
kampioen zijn geworden van de voorjaarscompetitie in de 3e klasse E. Een
felicitatie is hier op zijn plaats, zowel voor de trainer en de begeleiders als
voor de spelers zelf. Een prestatie van formaat, zeker gezien de vele
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dubbele programma’s voor velen van jullie in de laatste weken van de
competitie (op zaterdag spelen bij de A1 en op zondag in een
seniorenelftal).
Na deze terugblik op het voetbalseizoen 2007–2008, en ook een beetje een
vooruitblik, wil ik u nog graag attent maken op een aantal mededelingen /
ontwikkelingen op bestuurlijk niveau:
1. Op 27 mei zal het compensatievoorstel i.v.m. de privatisering voor
de Deldense buitensportverenigingen en vv Twenthe Goor tijdens
de raadsvergadering worden besproken. Behalve vv Twenthe Goor
is er geen vereniging akkoord met het voorstel gedaan door de
gemeente Hof van Twente. Er is een tegenvoorstel gedaan en per
brief zullen de fractievoorzitters worden geïnformeerd waarom de
Deldense buitensportverenigingen het compensatievoorstel niet
kunnen accorderen.
2. SV Delden heeft aan de projectleider kunstgras van de gemeente
Hof van Twente kenbaar gemaakt graag in aanmerking te komen
voor de aanleg van een kunstgrasveld. Hiervoor zal op korte termijn
(vóór de zomerperiode 2008) een projectplan worden opgesteld en
worden verzonden aan de gemeente Hof van Twente.
3. Zoals inmiddels alom bekend is gemaakt, zal per 1 juli 2008 de
hele sportsector rookvrij worden – tegelijk met de horeca, kunst- en
cultuursector. Roken in sportaccommodaties wordt vanaf die datum
door de overheid niet meer toegestaan. Dat betekent dat ook in ons
clubhuis volgend seizoen niet meer gerookt mag worden.
Het bestuur van SV Delden heeft besloten dat er binnen de muren
van ons clubhuis geen aparte rookruimte gecreëerd zal worden. Met
ingang van 1 juli 2008 mag daarom enkel buiten het clubhuis
gerookt worden.
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4. Ten aanzien van het groot onderhoud van onze velden zijn met de
gemeente de volgende afspraken gemaakt:
- trainingsveld + terrein voor de kleedkamers: vrijdag 16 mei tot
begin augustus
- veld 1: maandag 2 juni tot half augustus
In bovengenoemde periodes mogen we dus niet op de velden.
Bovendien is het Aparthotel eind april al begonnen met het groot
onderhoud van veld 2, zodat dit veld naar verwachting medio juli
weer bespeelbaar zal zijn.
5. Bij de start van het nieuwe seizoen zal SV Delden voor wat betreft
de frisdrank overstappen naar kleine flesjes i.p.v. literflessen
(prijzen veranderen niet). De houdbaarheid van de producten
(vooral de prik) is zo beter te garanderen en ook zal er minder afval
(plastic flesjes, blikjes) over de accommodatie zwerven. Om de
capaciteit qua koeling te vergroten is er door de firma Friesland
Foods kosteloos een koelkast beschikbaar gesteld. Deze zal onder
de bar worden geïnstalleerd.
Tot besluit wil ik vanaf deze plaats iedereen een goede zomerstop
toewensen. Ik vertrouw erop dat we elkaar in augustus weer uitgerust en
vol energie terug zullen zien op onze “Trefhook ’n Mös”!
Hans van Laarhoven.
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NIEUW ……..!
Wellicht hebben sommigen met enige verbazing gekeken naar de geheel
nieuwe omslag van ons clubblad.
De vorige buitenkant van ons cluborgaan bleek niet meer up-to-date en was
aan vervanging toe. René Streutker heeft er naar onze mening iets
bijzonder moois van gemaakt.
Bedankt René!
Onze nieuwe drukker Unaniem heeft in samenwerking met Jan Brinkcate
een nieuwe opzet van advertenties gemaakt. Bovendien hebben we nu wat
meer mogelijkheden voor extra of bijzondere clubblad uitgave(n).
In dit nummer geven we aandacht aan het afscheid van 1e elftalspeler
Gerrit Naafs. Deze sympathieke speler speelde zijn laatste wedstrijd in het
hoogste elftal in een jubileumwedstrijd tegen Oud Heracles en wist daarin
zijn naam als goaltjesdief waar te maken. Gerrit scoorde namelijk de twee
tegendoelpunten.
Felicitaties gaan naar ons A-elftal dat onder grote belangstelling tegen
Victoria uit Enschede kampioen werd. Ook feliciteren we de trainer/coach
Wim Wold. Een mooie prestatie Wim!
Ons bestuur en jeugdbestuur geven informatie over allerlei bestuurszaken.
Ook vinden jullie een bijdrage van ons dameselftal over een jaar voetballen
bij S.V.Delden.
Verder staan in dit nummer verslagen van de jubileum Dart wedstrijden en
een lijst met topscorers van het seizoen 2007/2008.
Het volgende nummer van ons clubblad zal een bijzondere uitgave worden
en zal begin augustus verschijnen.
We wensen iedereen alvast een prettige vakantie. De redactie
Inleveren kopij voor clubblad oktober: Voor 1 september bij: Henk ter
Hofsté, Wilhelminastraat 6. E-mail: clubblad@svdelden.nl
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Afscheid John ter Mors
(10 mei 2008)
Delden 2 heeft zaterdag 10 mei "in stijl" afscheid genomen van trainer
John ter Mors. Hoewel Delden 2 tegen TVV 3 negentig minuten lang
volop in de aanval was, werd de wedstrijd toch met 0-2 verloren. Een
knullige en onnodige nederlaag, representatief voor het hele voorbije
seizoen. Na afloop van de wedstrijd werd de scheidende trainer nog even in
de bloemetjes gezet, zowel door het bestuur van SV Delden als door de
spelersgroep.

John ter Mors weet zich, na afloop van de wedstrijd, omringd door de spelers uit zijn elftal.
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Jan Holterman, namens het bestuur van SV Delden, biedt het bloemetje (van de
spelersgroep) aan.

De welgemeende handdrukken, ook van de spelersgroep, ...
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...evenals een envelop en een aardigheidje vallen John ten deel.

John neemt - als vanzelf - als laatste zelf het woord.
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Ook hij heeft nog een aardigheidje voor de spelersgroep.

John, bedankt!
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De barbecue na afloop werd gecombineerd met de wedstrijd FC Twente - Ajax (2
- 1). Ook daarna bleef het nog lang gezellig in het clubhuis.
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AFSCHEID VAN GERRIT NAAFS IN SV DELDEN 1
Het was een aardig decor om afscheid te nemen, de oud-profs van
Heracles. Nou ja, oud waren ze niet echt en voetbal blijk niet zo maar te
verleren. Vooral Henry Krüzen, speelt natuurlijk nog dagelijks zijn
partijtjes, liet zien hoe simpel het spelletje kan zijn. Je moet dan natuurlijk
wel de taal van de bal spreken. Het had zo maar gekund dat Gerrit Naafs
bij de andere partij had gespeeld. “ Had zo maar gekund”, en “als” tellen
natuurlijk niet. Wat wel duidelijk is dat Gerrit Naafs veel meer in zijn mars
had als SV Delden 1. Waar Marco Dijkman het wel bij Heracles probeerde,
Marc Brinkcate een paar jaar bij HSC ’21 zijn sportieve lat wat hoger wist
te leggen. Gerrit bleef bij SV Delden en daar is natuurlijk niks mis mee.
Marco en Marc keerden ook weer snel terug. Met elkaar vormden zij de
gouden groep van 1998 onder leiding van René Belt. Natuurlijk met
Patrick Brinkcate, Harrie Kornet, René Streutker, Bert Luttikhedde, Erwin
Geerdink, Marco Witten, Remco Bakhuis, Wim ter Keurs, natuurlijk de
man die met de promotie afscheid nam, Willie de Graaf en de ‘jonkies’
Frank Tuitert, René Holtkamp en Martijn Zweepe. Een team om van te
genieten en de derde klasse werd op een haar na gemist. Natuurlijk werd er
ook gemopperd, want Gerrit wilde het altijd mooi, technisch perfect en fair
doen. “Buitenkantje voet”, “kappen en draaien”, was niet altijd effectief en
dodelijk. Als supporters mogen wij blij zijn dat Gerrit SV Delden trouw
bleef. Zo’n 450 wedstrijden hebben wij kunnen genieten van zijn spel en
soms fraaie treffers en op vele plekken in het team. In Beltrum tegen Vios
werd hij zelfs gebombardeerd tot doelman. Gerrit was dan niet direct een
goalgetter. Zo rond de 140 doelpunten staan op zijn naam, met als
uitschieter het afgelopen seizoen. Met 21 treffers behoorde hij tot de
Twentse top. Gerrit gaat met de jeugd het 2e elftal op hoger plan proberen
te brengen en wij wensen hem daarbij veel succes. Tegen de ‘jonkies’ zou
ik willen zeggen, “Laat je niet door die oude Naafs eruit lopen”.
Gerrit bedankt, wij hebben van je spel genoten.
Een liefhebber.
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Gerrit op de schouders van zijn medespelers.
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250 WEDSTRIJDEN ZIJN NIET NIKS
Waar Gerrit Naafs het een treetje lager doet, zijn René Holtkamp, Frank
Tuitert en Marthijn Zweepe half koers. Zo’n 250 wedstrijden waren zij van
de partij, en dat is niet niks. Zij ontvingen daarvoor de bloemen van het
bestuur tijdens de jubileumwedstrijd tegen Heracles. Jongens van harte en
wij hopen nog lang van jullie spel te mogen genieten.

v.l.n.r.: Rene Holtkamp, Marthijn Zweepe en Frank Tuitert.
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Ook werd er afscheid genomen van Jesper Kuizinga. Jesper was net na een
lange en slepende blessure weer terug op zijn oude nivo maar is
gedwongen door een stageplaats afscheid te nemen van zijn cluppie: S.V.
Delden. Jesper, het ga je goed.
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SV Delden 1
Na 15 van de 22 wedstrijden was er voor SV Delden nog één kans om nog
een rol van betekenis te spelen in het seizoen 2007 / 2008 en dat was de
kans op periodekampioen in de derde periode. De eerste twee wedstrijden
van de derde periode werden winnend afgesloten en we stonden gedeeld
bovenaan met BSC Unisson en Mediterraneo.
De 16e wedstrijd was een wedstrijd om snel te vergeten, zowel door het
vertoonde spel als door het weer van die dag. Op een ijskoude
zaterdagmiddag werd thuis met 1-2 verloren van hekkensluiter Rijssen
Vooruit. In één van onze slechtste wedstrijden kwamen de gasten terecht
op een 2-0 voorsprong. Aan onze kant lukte in de gehele wedstrijd bijna
niets en ook de inzet was ver onder de maat. In de laatste paar minuten
konen we nog iets terug doen door de 2-1 te scoren, maar meer zat er dan
ook niet in. Het geluk voor Delden was dat het een inhaalwedstrijd voor de
tweede periode betrof en dus stonden we nog steeds ongeslagen bovenaan
in de derde periode.
De volgende wedstrijd, weer een wedstrijd voor de derde periode, kon en
moest Delden de miskleun van de week er voor recht zetten. Zuid –
Eschmarke kwam in Delden op bezoek en deze ploeg stond op dat moment
derde. Vanaf het begin waren we de betere en fellere ploeg. We kregen een
aantal goede kansen, maar gescoord werd er in de eerste helft niet. De
tweede helft begonnen we nog harder aan te dringen en dit resulteerde al
snel in een 2-0 voorsprong. Hierna werd ons spel wat minder en kwam
Zuid – Eschmarke terug in de wedstrijd door de 2-1 te scoren. We waren
echter snel weer bij de les en kon in het laatste kwartier uit lopen naar een
terechte 5-1 overwinning.
In de vierde wedstrijd van de derde periode moesten we in Almelo
aantreden tegen avc Heracles. Voor ons een zeer belangrijke wedstrijd om
mee te blijven doen in die derde periode. Voor ons een zeer belangrijke
wedstrijd om mee te blijven doen in die derde. We creëerden enkele goede
kansen en de 0-1 was dan ook terecht. De 0-1 was dan ook terecht.
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Heracles kreeg in de eerste helft geen kansen, maar kwam door een
communicatiefout in de onze achterhoede voor rust nog op gelijke hoogte.
Na de rust veranderde het spelbeeld, Delden leek aangeslagen door de 1-1
vlak voor rust en kwam niet meer aan voetballen toe. Door wederom een
blunder achterin bij Delden kwam Heracles zelfs op een 2-1 voorsprong.
We kregen nog wel wat kansen, maar het vizier stond niet op scherp. Bij
Heracles gingen ze heel wat efficiënter met de kansen om en zo kon
Delden huiswaarts met een 5-1 nederlaag. Dit betekende tevens een zware
tegenvaller in de strijd om de derde periode.
De donderdag hierna werd in en tegen Manderveen de laatste wedstrijd van
de tweede periode ingehaald. Manderveen kon eigenlijk niets meer
bereiken in de competitie en dit was ook lichtelijk te merken. Delden was
veel fanatieker en ook qua voetbal was het een klasse beter. Na enkele
kansen gemist te hebben werd halverwege de eerste helft de 0-1 binnen
geschoten door ons. Hierna bleven we druk houden op het doel van
Manderveen en dit resulteerde in nog twee doelpunten voor de rust,
waarmee de ruststand 0-3 was. In de tweede helft hetzelfde spelbeeld,
Manderveen kon niet zo veel en wij probeerden de score verder uit te
breiden. Dit lukte, want gelegenheidsspits Mark Tuitert scoorde met
“buitenkantje links” de 0-4. Dit was tevens de eindstand.
In de laatste drie wedstrijden van de derde periode moesten we nog
aantreden tegen Zenderen Vooruit, Mediterraneo en DTC ’07. Bij winst in
alle drie de wedstrijden zat er eventueel nog een kans in voor het behalen
van de derde periode, hierbij waren we echter wel afhankelijk van andere
teams.
Ondanks de goede bedoelingen en de wil om de derde periode binnen te
slepen ging het direct in de wedstrijd tegen Zenderen al fout. Vlak voor
rust kwamen we met 1-0 achter door een terecht gegeven strafschop. Na
rust gingen we op zoek naar de gelijkmaker en die viel ook vroeg in de
tweede helft. De gelijke stand was echter van korte duur, want een minuut
later stonden we al weer met 2-1 achter. Hierna gingen we nog
nadrukkelijker op zoek naar de gelijkmaker, maar door de ruimte die we
achterin weg gaven kon Zenderen uitlopen naar een veilige 4-1
voorsprong.
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In de laatste minuut scoorden we nog wel de 4-2, maar dit was helaas te
laat. De wedstrijd ging verloren en de kans om periode kampioen te
worden was verkeken.
In onze voorlaatste wedstrijd moesten we aantreden tegen de koploper,
namelijk Mediterraneo. Bij puntverlies van BSC Unisson en een driepunter
van hun zelf, konden ze zelfs tegen ons al kampioen worden. Dit was
duidelijk te merken aan hun wedstrijdinstelling, want Mediterraneo ging
fel van start en kreeg enkele zeer goede kansen. Wij kwamen niet aan
voetballen toe en de 0-1 ruststand in het voordeel van Mediterraneo was
terecht. De tweede helft verliep hetzelfde als de eerste helft en de 2-0
overwinning van Mediterraneo was dan ook een dikverdiende
overwinning. Omdat BSC Unisson in Vroomshoop niet verder kwam als
een gelijkspel was Mediterraneo kampioen en zijn ze dus gepromoveerd
naar de vijfde klasse.
De laatste wedstrijd van de competitie werd gespeeld tegen DTC ’07. Voor
ons stond er niets meer op het spel en DTC ’07 was zich aan het
voorbereiden op de nacompetitie, want zij hadden de eerste periode weten
binnen te slepen. Door de afwezigheid van Ronald ( die lag ergens op een
Turks strand te “bakken”), was Wim Wold deze wedstrijd onze trainer. Hij
wilde het seizoen goed afsluiten en dat hadden we ons goed in de oren
geknoopt. Van begin af aan waren we de bovenliggende partij en we
creëerden voldoende kansen. Eén kans werd benut door ons in de eerste
helft en dus gingen we rusten met een 0-1 voorsprong. In de tweede helft
bleven we goed en geconcentreerd voetballen en dit resulteerde in de
verdiende 0-2. Vlak voor tijd kon DTC ’07 nog iets terug doen door de 1-2
binnen te schieten, maar de overwinning kwam niet meer in gevaar.
Een mooie afsluiting van een zeer wisselvallig seizoen. Volgend seizoen
zullen we er voor moeten zorgen dat we elke wedstrijd strijd en inzet
leveren, want anders lukt het gewoonweg niet om uit de zesde klasse te
komen. Een belangrijk punt hierbij is de trainingsopkomst, die dit jaar
nogal eens onder de maat was.
Wel ben ik heel erg blij dat het huidige A – elftal volgend seizoen in zijn
geheel over gaat naar de senioren.
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Hierin spelen goede voetballers, die zeker in de selectie van SV Delden
kunnen. Reden te meer om vol goede moed naar het nieuwe seizoen toe te
werken!
Bij deze wil ik iedereen een prettige vakantie toe wensen en tot volgend
seizoen!!!
Groeten een linkspoot uit Delden 1
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Een terugblik op het seizoen 2007 – 2008.
Hoopvol gestart om met zijn allen er een mooi seizoen van te maken. Een
selectie van in totaal een 35-tal spelers.. En voor het eerst weer een tweede
elftal, dat meer prestatiegericht bezig zou zijn. Dus: 2 x in de week ook
trainen.
Om aan de wensen van de spelers te voldoen, werd dus ook een trainer
voor het tweed aangesteld: John ter Mors.
28 Juli zijn we gestart met elkaar. Vakanties waren er nog dus we startten
met een niet volledige selectie. Desondanks hebben we toch een goede
voorbereiding gehad met een trainingskamp in Buurse. Mijns inziens een
geslaagd kamp, waar hard getraind is en veel plezier werd beleefd met
elkaar.
Een voorbereiding met drie bekerwedstrijden waarmee we de volgende
ronde gehaald hebben. Een goed begin dus wat ons veel vertrouwen gaf
voor de startende competitie.
We begonnen de competitie tegen BSC/Unisson. Het pakte iets anders uit.
We verloren de eerste wedstrijd met 4-2 en verloren ook Tom Sueters, die
met rood van het veld moest. Dus moesten we de volgende wedstrijd thuis
tegen Manderveen wat recht zetten, winnen dus Het werd 3-0, een goede
opsteker.
Daarna hebben we een goede serie neergezet, waar we uit vijf wedstrijden
13 punten pakten zonder echter goed en overtuigend te spelen. Daarna liep
het minder. Spelers, die geblesseerd raakten en rode kaarten.
Daar waar we begonnen met ca. 35 spelers moesten we wekelijks zien of
we genoeg spelers ter beschikking hadden voor het eerste en dat ging dan
ook doorwerken naar het tweede, want die hadden ook net genoeg spelers
om zondags te starten. Erg blij en verheugd was ik dan ook dat eigenlijk
vanaf de start van de voorbereiding we terug konden vallen op onze A31

jeugd, die zaterdags hun wedstrijden speelden en zondags, hetzij bij het
eerste en/of bij het tweede ons voorthielpen.
Met de wekelijkse hulp, waar Wim Wold een grote inbreng in had de
jongens te motiveren om er zondags ook bij te zijn. Ook de jeugd er zo
vroeg in het seizoen bij de senioren te betrekken met in het achterhoofd de
gedachte, dat ongeveer zes spelers hun laatste seizoen bij de A-jeugd
speelden om het volgende seizoen bij de senioren te spelen. Zo konden zij
ook gaandeweg wennen hoe het er bij het eerste en tweede aan toe gaat wat
betreft het fysieke, de handelingssnelheid, dat men senioren niet kan
vergelijken met junioren; dus meer van hen gevraagd wordt. KLASSE,
jongens.!
Bij welke vereniging maak je het nog mee dat er zoveel bereidheid is het
weekend op te offeren aan voetbal? Hier dus bij Delden!
Na de wedstrijd tegen Zenderen Vooruit ( 1-1 ) hebben we een slechte serie
van maar liefst vijf opeenvolgende nederlagen geleleden. Het beste van
onze, soms onnodige nederlagen, hebben we dan wel laten zien tegen
DTC’07, die we dan wel verloren maar met de inbreng van maar liefst zes
jeugdspelers misschien wel een van onze betere wedstrijden van dit
seizoen hebben gespeeld.
De winterstop kwam eraan waardoor diverse wedstrijden werden afgelast.
Zo tot drie maal toe de uitwedstrijd tegen Manderveenj.
Op 10 februari gingen we weer verder. Verlies thuis tegen BSC/Unisson.
De week erop werd de volgende wedstrijd weer afgelast. Optimaal
voorbereiden voor een wedstrijd was voor de jongens niet makkelijk. Het
gaat toch niet door, hoorde je dan donderdags na de training. Jongnes,
bereid je voor alsof je wel moet spelen, Geef je dan aan!!.
Op 24 februari ging het dan toch weer door. De winterstop zat erop. RKSV
was de tegenstander. Gewonnen met 1-9, een goede opsteker. Daarna uit
vier wedstrijden tien punten gehaald. Het leek de goede kant op te gaan
met Delden met in ons achterhoofd het halen van toch nog een periode, de
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derde! Drie gespeeld: 9 punten. Het gaat volgens schema. Hoeveel
wedstrijden nog?
Van die even drie punten pakken, dat gaat wel lukken, hoorde ikher en der
roepen. Ik gaf de groep al aan niet te hard van stapel te lopen en je te
richten op de eerstvolgende wedstrijd, die komen gaat en je daar volledig
voor in te zetten alsof je een finale speelt.
Gemakzucht, laksheid, een gebrek aan inzet, er niet ervoor willen gaan:
alles wat je hebt eruit halen!~Uitgaan, terwijl je de dag erop moet spelen!
Je wilt graag in het eerste spelen, nou dan moet je er ook alles aan doen om
te laten zien, dat je er in hoort! Dat miste ik bij een groot deel van de
groep. Als je prestatie gericht bezig wil zijn dan zul je iedere wedstrijd
voor moeten gaan!!! Laat dit ook een goede leer zijn voor het komend
seizoen. Dat er van jullie meer gevraagd en verwacht mag worden om
wekelijks een goede prestatie neer te zetten, ook op de training.
Afsluitend wil ik nog zeggen, dat ik het hier als trainer goed naar de zin
heb, Delden een leuke vereniging is met heel veel leuke en gezellige
mensen. Dat ik blij ben dat er volgend seizoen een weg ingeslagen gaat
worden met talentvolleA-jeugd. Jongens, laat het maar zien.
Wim Wold, gefeliciteerd met het behalen van het kampioenschap met de
A-jeugd.
Ook Gerrit Naafs, bedankt voor je inzet en je goals, 21 dit seizoen toch
maar weer!
Ik hoop jullie allen in goede gezondheid weer terug te zien in het nieuwe
seizoen.
Trainer Ronald Dams.
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In gesprek met John ter Mors
Aan het begin van het vorige seizoen kampte het tweede, wat weer een
prestatie elftal zou moeten worden, met een trainersprobleem.
Nadat Wim Wold, trainer van het A-elftal op dat moment, het tweede
enkele weken uit de brand had geholpen bleek John ter Mors een oplossing
te bieden. Ondanks het feit dat hij slechts een jaar trainer van het tweede is
geweest heeft hij een zeer positieve indruk achtergelaten bij de club. Ter
gelegenheid van zijn afscheid vinden we een interview met John dan ook
op zijn plaats.
John ter Mors, geboren in 1961 te Enschede, was al van kinds af aan met
voetbal bezig. Tot zijn tweede woonde hij in Enschede, waarna hij tot zijn
tiende levensjaar in Den Haag verbleef.
In die tijd was hij alleen in de weekenden in Enschede te vinden. In de
weekenden voetbalde hij dan bij het door zijn opa opgerichte Victoria ’28.
Toen John weer terugkeerde naar Enschede bleef hij tot zijn zeventiende
bij Victoria in de B1 voetballen.
Hierna werd John geselecteerd voor de jeugd van Sportclub Enschede.
Daar volgde hij de niet onverdienstelijke voetballer Jan Jeuring op. In 1983
toonde Heracles belangstelling en de keuze was snel gemaakt. Daar
speelde hij tot 1986 als aanvaller met als favoriete positie rechtsbuiten.
Aan zijn tijd bij Heracles koestert John nog vele mooie herinneringen. John
werd in ‘86 voor zijn gevoel gedwongen Heracles te verlaten. Nadat de
oude garde Heracles verlaten had verkoos John de zekerheid van zijn werk
boven de op dat moment onzekere toekomst van Heracles. John keerde
weer terug naar Sportclub Enschede.
Rond zijn dertigste is hij kampioen geworden met de plaatselijke
concurrent van Sportclub Enschede namelijk de Enschedese Boys.
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Vanaf dat moment begon een langdurige knieblessure op te spelen. De
laatste club waarbij hij zowel als speler en als spelertrainer actief is
geweest is Vorwärts Epe. Hier is John zeven jaar actief gebleven.
Terugkijkend op zijn voetbalcarrière stelt hij dat hij er nooit het maximale
uit heeft kunnen halen. De combinatie werk en voetbal is volgens John
geen ideale combinatie. Vanuit zijn verantwoordelijkheidsgevoel heeft
John moeten kiezen voor de zekerheid van zijn werk bij de post ten koste
van zijn voetbalcarrière. Daar baalt hij nog wel eens van.
Zijn trainingscarrière is vergeleken met zijn voetbalcarrière nog jong.
Nadat John zijn trainersdiploma heeft gehaald is hij trainer geworden van
OSV’31 in Overdinkel. Hiermee is John in het tweede jaar kampioen
geworden in de 6e klasse. Vervolgens heeft John stage gelopen bij Vogido
en is hij daarop een jaar lang werkzaam geweest als assistent-trainer bij
HSC onder leiding van Paul Krabbe.
Nu ligt het niet echt voor de hand dat iemand met een dergelijke carrière
als John het tweede van Delden gaat trainen. Als reactie hierop stelt John
dat hij zich nergens te goed voor voelt.
John komt via Ronald Dams, die hij nog kent uit zijn Heracles tijd, in
contact met Delden. Wanneer hij het tweede voor het eerst ziet spelen
besluit hij de uitdaging aan te gaan. Hij dacht dat er met de relatief jonge
groep nog wel het een en ander viel te bereiken. Ook kon hij zich vinden in
de doelstellingen die hij met het bestuur overeen was gekomen. De ploeg
moest discipline worden bijgebracht en de trainingsopkomsten moesten
omhoog.
Dat de resultaten ondanks de ambitieuze doelstellingen te wensen over
lieten blijkt in de loop van het seizoen. Puur naar de resultaten kijkend
noemt John het een dramatisch seizoen. De slechte resultaten zijn echter
niet aan de instelling van de ploeg te wijten. Het tweede typeert John als
een enthousiaste groep bestaande uit veel verschillende karakters met een
helaas beperkt tactisch en technisch vermogen.
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Dat het tweede het niet mee zat dit seizoen blijkt uit de vele langdurige
blessures. Ondanks het feit dat het tweede zijn enthousiasme niet in goede
resultaten heeft weten om te zetten kijkt John toch positief terug op het
afgelopen seizoen.
Er is wel degelijk wat bereikt. Wanneer hij de laatste wedstrijd van het
tweede analyseert en deze vergelijkt met de eerste wedstrijden komt hij tot
de conclusie dat het tweede vooruitgang heeft geboekt. Tijdens de laatste
wedstrijd heeft de ploeg laten zien dat ze een goede wedstrijd kunnen
spelen. Dat de kansen uiteindelijk niet zijn benut vindt John minder
belangrijk dan de tijdens die wedstrijd getoonde inzet. “Ze gingen ervoor
en dat is hoopgevend”.
Over de club in het algemeen is John ook positief. Hij vindt SV Delden een
kleine en gezellige club waar iedereen er voor elkaar is. Wel is hij van
mening dat een echte winnaresmentaliteit ontbreekt. Dat is inherent aan
kleine clubs waarin de gezelligheid hoog in het vaandel staat vindt John.
Een eventuele terugkomst van John naar SV Delden behoort niet tot het
onmogelijke. “Ik sluit niets uit, ik heb in ieder geval niet het idee dat ik
hier nooit meer terug hoef te komen”.
Tot slot willen we mede namens het tweede John bedanken voor het
interview en zijn enthousiaste motiverende aanpak gedurende het
afgelopen seizoen.

Maarten Klumpers
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Eerste seizoen SV Delden Dames 1
Afgelopen december was het zover, wij dames van SV Delden, mochten
mee spelen in de competitie. De eerste wedstrijd die we voetbalden werd
thuis gespeeld. De Witkampers waren onze tegenstanders. Deze stonden op
dat moment op de 3e plaats. En wat werden we zenuwachtig toen we ze
langs het raam van de bestuurskamer zagen lopen…
Ja, we hebben het zwaar gehad die eerste wedstrijd. Veel regen. Goede,
maar vooral snelle tegenstanders. Het viel ons vooral op dat onze conditie
nog niet op het niveau was waar het zou moeten zijn.
Het werd uiteindelijk ook een nederlaag van 1 – 7.
Er volgden meer wedstrijden en uiteindelijk hebben we ze allemaal
verloren. Er werd geen doelpunt meer gescoord.
De laatste wedstrijd werd zondag 4 mei gespeeld. We moesten tegen
Mariënheem Da2. om 9.30. Dat wil zeggen dat we ineens om 7.45
aanwezig moesten zijn in plaats van 10.30. En dat na Koninginnedag,
Hemelvaart, het tentfeest in Delden en zomerfeesten Hoeve. We moeten
eerlijk zeggen dat ons dit nogal zwaar viel. De stemming was ’s ochtends
in de kantine ook iets anders dan normaal.
Maar goed, er moest gevoetbald worden, dus allemaal in de auto richting
de nummer 2 in de competitie.
Toen we daar aankwamen scheen het zonnetje en we werden allemaal een
beetje wakker. Mariënheem had ook feest gehad en lieten behoorlijk
opvallend merken dat ze dachten dat winnen van ons, een eitje zou
worden. We staan immers ook helemaal onder aan en we hebben nog geen
punt gehaald in de competitie. (we nemen ze deze gedachte dus niet
kwalijk)
Maar goed, De dames van Delden zouden de dames van Delden niet zijn
om zich dat zomaar op hun kop te laten zitten. Zo makkelijk is het niet om
van ons te winnen! Na het eerste doelpunt tegen hebben we allemaal de
knop even omgezet en zijn we met z’n allen maar eens gaan voetballen!
Karlin v. Diggele heeft daarom even een gelijkmakend doelpunt gemaakt.
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Vervolgens hebben we deze stand aangehouden. Het was namelijk zo, hoe
langer het gelijk stond, hoe gefrustreerder de tegenstander werd, hoe meer
gemotiveerd wij werden om het zo te laten.
En ja hoor!! In de allerlaatste wedstrijd van dit seizoen hebben we ons
doelsaldo verdubbeld (van 1 naar 2) en met een gelijke stand hebben we
dus eindelijk ons eerste punt binnen de competitie behaald!!
Een geweldige afsluiter vonden we zelf!! Op naar het volgende seizoen!!

Groetjes van de Dames!
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Terugblik jeugd seizoen 2007-2008
Het seizoen 2007-2008 zit er ook voor de jeugd weer bijna op. Op het
moment dat ik dit schrijf staat het kind-ouder toernooi en het jeugdkamp
nog op het programma.
Het is een goed seizoen geweest; een kleine 100 jeugdleden waren een of
meerdere keren per week actief.
De welpen trainden en namen deel aan een 4 tegen 4 competitie. De
tegenstand was af en toe wel heel erg groot, met name doordat onze
kinderen een stuk jonger waren dan hun tegenstanders. Volgend seizoen
zal dat wellicht beter gaan, ze zijn dan wat ouder en er is de mogelijkheid
om met de nieuwe F2 mee te trainen.
De jongens van de F1 waren hoog ingedeeld (2e klasse), maar hebben zich
uitstekend geweerd in hun competitie. Tijden het toernooi bij Rood Zwart
werd zelfs een 2e plaats behaald.
Ook de mannen van de F2 hadden het moeilijk, maar hebben het uitstekend
gedaan. Het seizoen werd afgesloten met een knappe 3e plek op het
toernooi bij Rood Zwart.
De meiden van de F3 hebben een uitstekend seizoen gedraaid. Het was een
spannende competitie die een verdiende 4e plek opleverde en daarnaast nog
een 2e en een 1e prijs tijdens de toernooien bij Hengelo en Rood Zwart.
Hoewel sommigen nog wat jong zijn gaat de hele groep volgend seizoen
naar de E. Waarschijnlijk zal er dan een meidencompetitie starten.
De E1 is in de middenmoot geëindigd, prima gedaan. Tijdens het toernooi
bij onze buren werd de 1e prijs binnengehaald.
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Onze D eindigde op een prima 4e plek, maar de jongens zijn vast van plan
dit volgend seizoen te verbeteren. Succes! In Rijssen werd nog een knappe
2e plaats gehaald tijden een toernooi.
Het zat de C dit seizoen niet helemaal mee. Ze eindigden op plaats 9, maar
de jongens hebben vertrouwen in het komende seizoen wanneer ze met z’n
allen in de B zullen zitten. Sommige jongens zijn nog wel erg jong, maar
bang zijn ze geen van allen. Ook de ouders hebben tijdens een, door de
nieuwe trainer, georganiseerde ouderavond aangegeven dat ze alle
vertrouwen hebben in hun voetballende kinderen. Tijdens deze ouderavond
gaven twee ouders aan de groep van nieuwe trainingspakken te willen
voorzien, waarvoor dank.
De A gaf zichzelf wel een heel mooi afscheidscadeau, namelijk het
kampioenschap. Vrijwel de gehele groep gaat over naar de senioren. Een
groot aantal jongens zal proberen een plek in het 1e of 2e elftal af te
dwingen. Er tegen aan, veel succes!.
Voor volgend seizoen hebben we:
trainende welpen, een 4 tegen 4 team, 2 F-teams, 3 E-teams,een D-team en
een B team. De begeleiding (trainers en leiders) voor volgend seizoen is
bijna rond, maar extra hulp kunnen we altijd gebruiken. Lijkt het je wat om
met een van bovenstaande teams wat te doen, meld je dan bij Mark Tuitert
of Rene Holtkamp.
Namens alle voetballende jongens en meisjes wil ik alle leiders, trainers,
ouders en alle anderen die hun steentje hebben bijgedragen, bedanken voor
de bijdrage gedurende het afgelopen seizoen. De jeugd is afhankelijk van
jullie inzet. Ook wil ik iedereen alvast een fantastisch volgend seizoen
toewensen.
Namens de gehele jeugdcommissie wens ik een ieder alvast een heel fijne
vakantie toe en veel plezier tijdens het komende EK.
Jos Eijsink
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SV DELDEN WEER OP BRADERIE
Donderdag 1 mei was het weer Hemelvaart, dus ook de jaarlijks
terugkerende braderie van Delden.

Zoals elk jaar was SV Delden natuurlijk ook weer aanwezig. Het prachtige
weer lokte heel veel mensen richting het mooie Delden en in het bijzonder
naar De Langestraat. Hier stond ook het langzamerhand in heel Twente
beruchte ballenbord met de te kleine gaten.

175 bezoekers hebben geprobeerd zoveel mogelijk punten bij elkaar te
schieten. Voor velen was dit een uitdaging maar ook vaak net iets te
moeilijk.De bal vloog hoog over het bord of de bal belandde in de naburige
kraampjes.
De uiteindelijke prijswinnaars waren:

- Gerwin Pongers, winnaar van de voetbal;

- Bas Lohuis, winnaar van de grote SV Delden paraplu.

Hans Klumpers
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Hieronder een kleine foto-impressie van deze dag.

Scheidsrechter/voorzitter Hans van Laarhoven geeft het startsignaal,
na controle van het speelveld en het ballenbord.
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En toen kon er dus rustig op los geschoten worden.

Af en toe werd er niet zo rustig geschoten en belande de bal aan de andere kant
van de straat.
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Delden A1 kampioen
Delden A1 is zaterdag 3 mei kampioen geworden van de 3e klasse E. In de
laatste wedstrijd, thuis tegen Victoria'28 A2, ging het lange tijd gelijk op.
Vlak voor en vlak na rust wist Frank ten Voorde de bevrijdende 1-0 en 2-0
binnen te tikken. Daarna werd de wedstrijd wat chaotisch, maar het team
van Wim Wold bleef koel en liep beheerst uit naar een klinkende 4-0
overwinning. Naar verluidt bleef het, onder muzikale aanvoering van Frank
van Geenen, nog lang onrustig in het clubhuis op De Mors. Spelers en
begeleiders van Delden A1, van harte proficiat!

Beeldverslag kampioenswedstrijd Delden A1

(3 mei 2008)

Voor aanvang van de wedstrijd tegen Victoria'28 A2 is aanvoerder Frank van Geenen de rust zelve.
Er is zelfs gelegenheid om even de muziekinstallatie beter in te stellen.
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Even later betreedt Frank als eerste Deldenaar het veld. Toch gespannen koppies.
Minimaal één punt is nodig voor het kampioenschap.

Het publiek is in groten getale op deze wedstrijd afgekomen, maar wordt nauwelijks
verwend. Het heerlijke voorjaarszonnetje vergoedt veel.
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In de eerste helft gaat de wedstrijd gelijk op. Delden krijgt slechts sporadisch een kansje.

Na een half uur moet de Victoria-doelman het hoofd toch buigen.
Frank ten Voorde heeft de bal zojuist loepzuiver onder de lat gelepeld: 1-0.
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Ondanks de voorsprong is trainer Wim Wold nog niet gerust op een goede afloop.

Al vroeg in de tweede helft weet Frank ten Voorde de bevrijdende 2-0 binnen te tikken.
De opluchting langs de lijn is groot.
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Victoria'28 blijft gevaarlijk, maar doelman Ivo Otten weet zijn doel schoon te
houden, zij het soms met kunst- en vliegwerk, en met de nodige hulp van de lat.

Aan de andere kant van het veld wordt wel gescoord.
Na de 3-0 is het verzet gebroken, en Delden loopt tenslotte, toch nog eenvoudig, uit naar
4-0.
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Na het laatste fluitsignaal bestormt het publiek het veld om spelers en begeleiders te
feliciteren:Delden A1, de terechte kampioen van de 3e klasse E, voorjaarscompetitie
2008.

De leiders van het A-elftal zien de bui al hangen, en bewaren gepaste afstand.
Voor de winnende coach is er echter geen ontkomen aan.
Vanzelfsprekend moet Wim Wold even bij de spelers op de schouders.
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De jeugdcommissie zet trainer en spelers in de bloemetjes,en zorgt voor de nodige
decoraties.

Een keurige geste van de spelersgroep. De aanvoerder neemt even het woord,
om de waardering uit te spreken voor de uitstekende begeleiding het afgelopen seizoen.
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En daarna is het tijd voor de traditionele uitbundige taferelen.
Spelers en leiders van Delden A1, van harte proficiat met het behaalde
kampioenschap!
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Geboorten
Onderstaande paren werden de afgelopen maanden verblijd met de
geboorte van hun dochter/zoon.

Zo waren de trotse ouders

Jarno Wesselink & Cindy Ottink,
Marijkestraat 22,
7491 XJ Delden.

dolblij met de geboorte op 6 maart om 00,56 uur van dochter ISA.
Isa woog bij haar geboorte 4565 gram en was 52 cm. lang.

Bert, Marjan, Britt en Maud Luttikhedde,
Kanaaldijk40,
7495 WP Ambt Delden
zijn dolgelukkig met de geboorte van hun zoon en broer: LEN.
Len werd geboren op 10 april en woog 4140 gram en was 55 cm. lang.
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Bauke, Rian en Jiske ter Braak,
Weth. Bloemenstraat 4,
7491 GH Delden.
werden op 25 april verblijd met de geboorte van dochter en zusje:
Marre.
Mare kwam ter wereld om 08.27 uur en woog 4240 gram met een lengte
van 55 cm.

Dankbaar zijn de nieuwbakken ouders:
Carmen en Marc Brinkcate,
Boterbloem 13,
7491 LD Delden,
Met de geboorte van hun eerste kind, een meisje
Carmen Anna Maria
Roepnaam: Isis.
Allen van harte gefeliciteerd.
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TOPSCORERSLIJST.
Zoals na het einde van elk seizoen heeft Wim Wold weer zijn
topscorerslijst samengesteld.
De lijst is als volgt:
TOPSCORES SENIOREN 2007/ 2008

1
2
3
4
5
6
7
8
9
#
#

bijgewerkt
1e Elftal
22-wed.
G.NAAFS
M.BRINKCATE
K.OTTEN
T.BRAAKHUIS
C.NEUBER
B.HARFF
R.HOLTKAMP
M.TUITERT
J.KLUMPERS
J.KUIZINGA
C.WITTEVEEN
3e Elftal

1
2
3
4
5
6
7
8
9
#

19-5t\m
2008
2e Elftal 18-wed.
21
5
1 M.ter HORST
3
2 B.SEMMEKROT
4
3 B.STEENTJES
1
4 D.de VOS
1
5 I. SHAMBO
1
6 J.AVERDIJK
1
7 B.HARFF
2
8 R.OTTEN
1
1

22-wed.

J.v BATENBURG
M.KOELE
R.ZOMERDIJK
U.POTS
B.KOENS
E.EXTERCATTE
K.vanGEENEN
R.POTS
B.STEENTJES
Bart STEENTJES

4e Elftal
1
1
14
5
6
1
6
1
6
1

63

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2
1
3
6
1
1
1
1

22-wed.

I.POELMAN
J.SMIT
M.VOSSEBELD
M.SCHUTTE
R.WIJSBEEK
J.WESSELINK
G.KOOIKER
R.WASSINK
J.SNEL
W.KAMP
R.VETTER
R.VOSSEBELD
C.OTTENSCHOT
R.POELMAN

2
6
1
37
9
6
1
1
6
5
3
1
1
1

5e Elftal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
#
#
#
#
#

M.EZENDAM
R.KEMPER
B.LUTTIKHEDE
E.STOKKENTREEFF
H.BRANDT
W.WOLD
R.ter BRAAK
S.PELLE
R.STREUTKER
R.SCHUTTE
A.te MORSCHE
R.BAKHUIS
D.MENGER R 63 jr.
W.ter KEURS

A 1 Elftal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
#
#
#
#
#
#

20-wed.

1e dames
3
6
20
9
2
32
7
2
13
3
2
1
3
2

20-wed.

C.NEUBER
F.van GEENEN
F.ten VOORDE
C.WITTEVEEN
D.HARFF
D.WENDER
H.v/d SPEK
I.SHAMBO
B.ter HORST
M.TEELA
G.o SCHOLTENHUIS
B.OTTEN
R.SPOOLDER
T.GERRITSJANS
K.OTTEN

10
1
23
20
1
2
12
8
1
1
2
1
1
11
3
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1
2
3
4
5
6
7
8

oef/comp.

F.SUETERS
M.OTTEN
M.ROESCHER
I. HEUTINK
N.HEUTINK
K.van DIGGELE
B.SIEGERINK
SUZAN

3
2
6
1
1
3
2
1

Deldens Darts Trophy
Na een lange periode van goedbedoelde activiteiten was het dan eindelijk
weer tijd voor hét evenement van SV Delden, de jaarlijkse Darts Trophy!
Op zaterdag 12 april verzamelden zich 42 enthousiaste darters in het
clubgebouw om te strijden om de bokaal met de drie pijlen. Tussen de
deelnemers ook 10 dames, aangezien de organisatie dit jaar voor het eerst
rekening moest houden met een heus dameselftal. Derhalve werden er twee
poules gereserveerd voor deze positieve ontwikkeling binnen de SVD.
Detail is dat deze poules gespeeld werden op de borden aan de veilige
raamloze rechter achterkant van de kantine.
Dat Delden 85 jaar bestaat mocht iedereen weten dus werd er voor het
openingswoord grof geschut van stal gehaald. Voorzitter Hans van
Laarhoven heette een ieder welkom en gaf de eerste instructies voor de
poulefase, waarna deze aangevangen werd. Verdeeld over de 10 banen
dienden de 8 mannelijke poules en 2 vrouwelijke poules uit te maken wie
goed genoeg waren voor de volgende ronde.
Onder het genot van menig biertje steeg de spanning aangezien het
verschil tussen de volgende ronde al dan niet bepaald kon worden door die
dubbel net wel uit te gooien of net niet. Dit alles neemt niet weg dat er
slechts 16 heren en 4 dames door gingen naar de volgende ronde, wat voor
de dames gelijk de halve finales betekende.
De vier beste dames, Sanne Rodermond, Karlin van Diggele, Annemiek
Pasman en Marlin Otten, vermaakten het publiek met een twee leuke halve
finale partijen waarbij Annemiek en Sanne de sterksten bleken.
De heren moesten eerst nog twee knock-out rondes overleven voordat de
halve finales begonnen. Heel verrassend lukte dit slechts vier spelers.
Hierbij was René Holtkamp te sterk voor Dirk-Jan Vrielink en Ivo Otten te
sterk voor Roy Poelman.
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Een ander ging gepaard met het ludieke commentaar van Ed Stokkentreeff,
welke de avond masterlijk aan elkaar wist te callen. Ook achter de bar
werd hard gewerkt om de sfeer op peil te houden. Robert Baake en Mark
Hofstede tapten er op los als of het de korfbal betrof en de heerlijke hapjes
van Janny Lutke Willink en Marianne Wold werden erg gewaardeerd door
het leeg gespeelde spelersveld en bijbehorend publiek.
De finales leverden een waar spektakel op. In de damesfinale nam Sanne
het op tegen Annemiek en wist de pijlen hierbij het beste uit te gooien,
waardoor de eerste vrouwelijke Darts Trophy winnares in het bestaan van
het toernooi een feit is.
De herenfinale bracht een eenzijdig beeld. Ivo Otten bleek zijn uren achter
het schap van de Harlekijn-Smitties beter besteed te hebben dan René
Holtkamp zijn uren ervoor, want zijn uren oefening betaalden zich uit. In
vijf setwinsten op rij betekende het een eenvoudige overwinning voor Ivo
Otten, waardoor deze zich voor de tweede keer Darts Trophy Champion
mag noemen.
Ook tot in de late uurtjes was het nog erg gezellig, waarbij de organisatie
erg veel moeite had ene J.A. weg te krijgen, wat de feestvreugde uiteraard
niet minder deed worden.
Al met al kan de organisatie terugkijken op een prima geslaagde
jubileumeditie en moet het in beraad over uitbreiding van de kantine om
extra dartstellingen geplaatst te krijgen voor het jaarlijks groeiende
deelnemersveld.
Rest de organisatie nog Jaap Smit van de Harlekijn-Smitties te bedanken
voor de sponsoring van de banen en deelnemers en publiek te bedanken
voor hun inzet en enthousiasme. Tot volgend jaar!
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Onderstaand een foto-impressie.

De belangstelling was groot

Geconcentreerd werd er geworpen
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Onderwijzer tegen leerling

De beide gelukkige winnaars, Sanne en Ivo
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De Agenda
De onderstaande activiteiten staan voor het begin van het volgend seizoen
op de rol:

17-08-2008 10:00 uur

Dames-toernooi SV Delden

19-08-2008 18:30 uur

Start bekertoernooi Delden 1

23-08-2008 00:00 uur

Bekerwedstrijden jeugd

23-08-2008 10:00 uur

Open Dag 2008

06-09-2008 00:00 uur

Begin competitie jeugd

07-09-2008 14:30 uur

Start competitie Delden 1

10-01-2009 10:00 uur Mösbokaal zaalvoetbal-toernooi
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ONZE BORDSPONSOREN
ALU BOUW
AUTO BLEEKER
AUTO RENT TWENTE
BAAKE
BARG VAN DE
BELTMAN
BERENDS - NAAFS
BLEKKENHORST
BOENSMA
BOLTEN - VENNEMAN
BOSCH
BRAAKHUIS
BREUKERS
BREUMAF
BRUINS
C & S
CAMPING MOOI DELDEN
CATTIER
D.A.M.
DAKTECHNIEK TWENTE
DE BOEMEL / LOKATE
DE HAGMOLL
DE JONG
DE JONG THOM
DE RUSTENDE JAGER
DE SPAR
DE STROOKAPPE
DE VOSSENBRINK
DOEST TER
DONKER
DUSSELDORP
ESHUIS
FEIJTEN
FEMI'S
GERRITSJANS & KAMP

KOZIJNEN
AUTO - MOBIELEN
AUTO - VERHUUR
ELECTRA
CARROSSERIE - BEDRIJF
MECHANISERING
MAKELAARDIJ
INTERIEUR - VERZORGERS
RIJSCHOOL
STRAATWERKEN
RECYCLING
JUWELIER & GOUDSMEDEN
GRONDVERZET - BEDRIJF
MACHINEFABRIEK
DANCING - PARTYCENTRUM
GELUIDSTECHNIEK
FAM. BEUMER
HOVENIERS - BEDRIJF
AUTO - MATERIALEN
LOODGIETERS
SPORT CAFÉ
CAFÉ - RESTAURANT
DAKBEDEKKINGEN / KLUSSEN
VOLVO - HYUNDAI GARAGE
RESTAURANT
SPAR - PRODUCTEN
AANHANGER - VERKOOP/HUUR
GARAGE - BEDRIJF
TOURINGCARS
CULTUURTECHNIEK
GRONDVERZET - BEDRIJF
BOUW - MATERIALEN
AUTOBEDRIJF - VOLVO
RESTAURANT
MAKELAARDIJ
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HENGELO
HENGELO
HENGELO
DELDEN
DELDEN
HENGELO
GOOR
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
HAAKSBERGEN
HENGELO
SAASVELD
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
BENTELO
DELDEN
DELDEN
BENTELO
BORNERBROEK
DELDEN
DELDEN
HENGEVELDE
HENGELO
BORNE
HENGELO
DELDEN
DELDEN
DELDEN

GOLDEN - CITY
GRAVUTECH
HEBO
HENGSTMAN &
PARTNERS
HENSEN
HOBBELINK
HOEK / AVERDIJK
HOF WEEK BLAD
HOLTERMAN
HONG - KONG
HOOGSPEL
JANSEN DE JONG
KEIZER
KOLENBRANDER
KROOSHOOP
LAMERS
LAMMERSEN
LANGENBERG
LEFERINK
LENFERINK
MEEN
MOEKOTTE
MORSSINK
MUTA SPORT
NECO
NEW YORK
NOBBENHUIS
OTTEN VAN
OTTENSCHOT
OTTENSCHOT
OUDE NIJHUIS
OUDE WESSELINK
PCH DIENSTENGROEP
PEPER JOHN
RABOBANK CENTRAAL
TWENTE

CHINEES - RESTAURANT
SPORTVELDEN - RECLAME
KOZIJNEN

DELDEN
HENGEVELDE
HENGEVELDE

ASSURANTIE PROFESSIONALS
HANDELS - ONDERNEMING
KANTOOR - MEUBELEN
VERKEERS - SCHOOL
DRUKKERIJ / WEEKBLAD
SCHILDERS - WINKEL
RESTAURANT
CAFÉ - RESTAURANT
BOUW - BEDRIJF
SCHILDERS - BEDRIJF
GRONDVERZET - BEDRIJF
BLOEMEN - CENTRUM
HUISHOUD - ARTIKELEN
BOUW - BEDRIJF
ESSTAURANT
SCHOENEN
CAFETARIA
BROOD - BANKET
ELECTRO - TECH - BURO
BOUW - MATERIALEN
TEAMSPORT - SPECIALIST
KRAAN - VERHUUR
EMPIRE - DISCO
TEXTIEL - HANDEL
TIMMER - BEDRIJF
LETSELSCHADE
STAALBOUW TWENTE
BILJART - HANDEL
RIETDEKKERS - BEDRIJF
PARKEERSERVICES
INSTALLATIE - BEDRIJF

DELDEN
BORNE
HENGELO
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
HENGELO
HENGEVELDE
ZENDEREN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
GRONAU - EPE
DELDEN
DELDEN
DELDEN
ENSCHEDE
DELDEN
ALMELO
NEEDE
HENGELO
DELDEN
DELDEN
HENGEVELDE
DELDEN
DELDEN
AMBT - DELDEN
ARNHEM
DELDEN

BANK - ZAKEN

DELDEN
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ROKRAMIX
RUESINK
RUPERT
SCHOLTEN
SIEMAR
SMITTIES
SPECKMANN
STAALBOUW TWENTE
TEN DAM
TEN VREGELAAR
TER AVEST
TER BRAAK
TER HORST
TSN THUISZORG
UNIVÉ OOST
VAN LOON
VANEKER
VEHOF
VINCENT
VOS
WAPEN VAN BECKUM
WAPEN VAN DELDEN
WESTERHOF
WOLD
WONING VAN DER
WORKEL
ZIEL

BETON - CENTRALE
PEUGEOT DEALER
ACCOUNTANTS & FISCALISTEN
CONSTRUCTIE - BEDRIJF
ZONWERING
DE HARLEKIJN EETCAFÉ
KAPSALON
STAALPRODUCTEN
INSTALLATIE - BEDRIJF
AANNEMER - BOUWBEDRIJF
BROOD - BANKET
OPTIEK
SCHILDERS - BEDRIJF
THUISZORG SERVICE
NEDERLAND
VERZEKERINGEN
MANNEN - MODE
SPORT - ARTIKELEN
INSTALLATIE - BEDRIJF
ZON - WERING
BOUW - AANNEMINGSMIJ
RESTAURANT
HOTEL
KAAS - HANDEL
INSTALLATIE - BEDRIJF
FIETSEN - HANDEL
DIEPVRIES PRODUKTEN
SCHILDERS - BEDRIJF
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ENSCHEDE
GOOR
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
HENGELO
DELDEN
ALMELO
DELDEN
DELDEN
HENGELO
DELDEN
HENGELO
DELDEN
BECKUM
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
HENGEVELDE
DIEPENHEIM

