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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 beheerer)
Erwin Hoving
Bergweg 27
7557 BS Hengelo.
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
7495 TC Ambt Delden

074-3764433
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
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074-2423827
gseppenwoolde@home.nl
074-2671860
d.ter.kulve1@kpnplanet.nl
074-3761900
j.brinkcate@kpnplanet.nl
074-2423827
gseppenwoolde@home.nl

Van de voorzitter
De eerste sneeuw is gevallen. Nog een paar weken voetballen en het
is winterstop. Een drukte van belang in de amateur voetbalwereld,
want het trainersgilde beheerst dagelijks het nieuws i.v.m. transfers
naar een nieuwe vereniging of het continueren van het dienstverband
bij de huidige club. Op het moment dat deze Mösproat uitkomt, zal
ook duidelijk zijn welke keuze SV Delden gemaakt heeft aangaande
de hoofdtrainer Ronald Dams. Als bestuurder van een voetbalclub
blijf ik het een raar fenomeen vinden dat net drie maanden na de start
van het voetbalseizoen die keuzes al gemaakt dienen te worden.
De prestaties van onze voetbalteams zijn nogal wisselend. Bij de
senioren vallen de hoge posities op de ranglijst op van SV Delden 4
en 5 en bij de jeugd doen de F1 en de E1 het enorm goed! (E1 is zelfs
gepromoveerd naar de eerste klasse, gefeliciteerd!).
Ons vlaggenschip SV Delden 1 presteert zeer wisselend met forse
uitslagen in zowel positieve als negatieve zin. Blijf trainen en met
elkaar proberen om als elftal maximaal te presteren voor je club SV
Delden, dan ben ik ervan overtuigd dat we nog een paar plaatsen op
de ranglijst kunnen stijgen!
Hoofdtrainer Ronald Dams zal SV Delden aan het eind van dit
seizoen gaan verlaten. Dit zijn het bestuur en de trainer eind
november in goed overleg overeengekomen. Dams is momenteel
bezig aan het derde seizoen bij SV Delden. Zowel de trainer als het
bestuur zijn van mening dat de jeugdige selectie gebaat is bij 'een
nieuw gezicht voor de groep'.
De SV Delden dames 1 draait moeiteloos mee in de top 5 van de
competitie en wie weet kunnen ze dit jaar al gaan voor een plek in de
top 3.
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Naast al deze voetbalzaken zijn er natuurlijk ook nog andere
aangelegenheden die ons bezighouden. De komende maand is voor
onze club een belangrijke maand, want op 16 december beslist de
gemeenteraad van de Gemeente Hof van Twente welke clubs
het volgende jaar zullen worden voorzien van een kunstgrasveld. Een
positief besluit ten faveure van SV Delden zou een goede keuze zijn
gezien onze capaciteitsproblematiek.
Maar ook maatschappelijk gezien zou de aanleg van een
kunstgrasveld bij SV Delden een toegevoegde waarde hebben voor
de kern Delden als onderdeel van de Gemeente Hof van Twente. Wij
houden u op de hoogte.
Tot slot wil ik iedereen bedanken die heeft meegeholpen om de
medewerkeravond, 21 november jl., wederom tot een groot succes te
maken. Klasse en bedankt!!
Ik wens jullie allen hele fijne kerstdagen en een heel voorspoedig,
gezond en sportief nieuwjaar.

Hans van Laarhoven
Voorzitter SV Delden.
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Van de redactie ,
Jullie ontvangen hierbij al weer de laatste editie van ons clubblad in
2008.
Uiteraard geven we een impressie van onze 85e Jaarvergadering.
Het was de eerste jaarvergadering van onze (volgens TC Tubantia)
tevreden voorzitter Hans van Laarhoven. De kop dekte zoals zo vaak
niet geheel de lading , maar hij loodste ons vakkundig langs een
groot aantal gesprekspunten.
Daarentegen was het de laatste jaarvergadering als penningmeester
van Remco Bakhuis.
Hij kreeg terecht een applaus en een cadeau voor de wijze waarop hij
zes jaar lang prima onze verenigingspenningen beheerde.
Zijn opvolger Erwin Hoving wensen we alle succes voor de
toekomst. In deze uitgave heeft Maarten Klumpers alvast een
gesprek met hem.
Verder vinden jullie o.a. in dit clubblad:
-

Mededelingen van het bestuur
Mededelingen seniorenelftallen
Mededelingen van de jeugdafdeling
Verslagen o.a. van de pokeravond
En agenda met op stapelstaande activiteiten rond Kerst en
Nieuwjaar.

De redactie wenst iedereen fijne feestdagen en een goed en sportief
2009 !
De Redactie.
Inleveren kopij: Voor 15 januari 2009 bij Henk ter Hofsté ,
Wilhelminastraat 6 of per e-mail:clubblad@svdelden.nl
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Geanimeerde 85e Jaarvergadering
SV Delden
Jubileumjaar SV Delden.
De 85e jaarvergadering van SV Delden, seizoen 2007 - 2008 kende
een grote opkomst. Hans van Laarhoven zat voor het eerst de
jaarvergadering van SV Delden voor.
Afscheid werd genomen van penningmeester Remco Bakhuis.
Remco maakte vanaf 2002 deel uit van het Bestuur van SV Delden.
Remco werd gekenmerkt door zijn nauwkeurig en accurate
werkwijze. Hij hield nauwgezet in de gaten wat er financieel
verantwoord mogelijk was. Als dank voor bewezen diensten werd
Remco een dinerbon overhandigd.

9

10

Erwin Hoving is toe getreden tot het Bestuur van SV Delden als de
nieuwe penningmeester, waardoor het bestuur van SV Delden, na het
vertrek van Remco Bakhuis, weer compleet is.
De voorzitter, Hans van Laarhoven, laat op de jaarvergadering een
positief beeld zien van SV Delden. Door de ingrijpende
verbouwingen en renovatie van de accommodatie kunnen de
kleedkamers weer jaren mee. Daarnaast werd een Plan van Aanpak
voor gewenste verbeteringen van de accommodatie gepresenteerd
voor het komende jaar. Met ingang van het seizoen 2007 - 2008
hebben veel teams nieuwe tenues gekregen. Een oude traditie is in
ere hersteld! Deze tenues zijn gedrukt in de oorspronkelijke
clubkleuren: blauw met een gele baan in het midden. Een mooi
gezicht.

In navolging van voorgaande jaren, kon scheidend penningmeester
Remco Bakhuis ook voor volgend jaar een sluitende begroting
presenteren, zonder dat daarvoor een verhoging van de contributie
nodig is.
Jubilarissen.
Op de jaarvergadering van donderdag 30 oktober kon het bestuur een
vijftal jubilarissen in het zonnetje zetten. Rian Pots (25 jaar), Derk
Jan Tuitert en Hans Klumpers (beiden 40 jaar) en Henk ter Hofste en
Dick Menger (beiden maar liefst 50 jaar) kregen allen uit handen van
voorzitter Hans van Laarhoven een bloemetje en een bijpassend
aandenken.
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Rian Pots werd vanwege zijn 25-jarig lidmaatschap gehuldigd met de
SV Delden-speld. Derk Jan Tuitert en Hans Klumpers zijn beiden 40
jaar lid van SV Delden, en zij kregen hiervoor uit handen van Hans
van Laarhoven een schitterende pen met inscriptie. Terecht roemde
de voorzitter beide heren in zijn toespraakje om hun jarenlange inzet
voor de vereniging.

De meeste aandacht ging evenwel uit naar twee leden die beiden 50
jaar lid zijn van SV Delden: Henk ter Hofste en Dick Menger.
Laatstgenoemde bereikte hiermee een wel heel bijzondere mijlpaal,
want Dick is de eerste die de vijftig jaar actief was als speler! Beide
heren werden verrast met een ingelijst SV Delden shirt met daarop
hun naam.
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Groei SV Delden.
SV Delden kende ook het afgelopen jaar een groei, zowel bij de
jeugd als bij de senioren. De positieve trend wat betreft de
ontwikkeling van de elftallen bij SV Delden zet ook dit seizoen door.
In totaal zijn er 15 teams actief in de competentie. Daar komen de
welpen nog bij. Voor het eerst in de historie van SV Delden heeft SV
Delden in 2008 zeven senioren elftallen die actief zijn op de zondag.
Ook de Dames 1 van SV Delden kennen sportief gezien een
uitermate succesvolle start.
Anderzijds levert de toename van elftallen problemen op wat betreft
het aantal beschikbare speelvelden. Een kunstgrasveld zou voor de
lange termijn een goede oplossing kunnen bieden. In de tussentijd
zijn er met het Aparthotel Delden goede afspraken gemaakt over het
gebruik van het tweede veld. Concreet betekent dat SV Delden
gebruik structureel mag maken van het tweede veld tot en met 2010,
zijnde de einddatum van de huurovereenkomst voor het tweede veld
tussen de gemeente Hof van Twente en het Aparthotel Delden.
Activiteiten.
Voorzitter Hans van Laarhoven noemde de vele activiteiten –
playback show, frühshoppen, onderling toernooi Senioren,
Damestoernooi, Dart avond, Mösbokaal, karaoke, pokeravond,
bloembollenactie, open dag SV Delden, Sinterklaas - die dit
jubileumjaar georganiseerd zijn en zo bijzonder prettig en sfeervol
verlopen zijn.
Hij bedankte tot slot de vele vrijwilligers die week in week uit zoveel
werk verrichtten voor hun club.
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SV Delden – agenda
vrijdag 19 december, 20:00 uur
Kerst kaart toernooi - Geen poker, maar wel altijd bere-gezellig.
De laatste vrijdagavond voor de kerst organiseert SV Delden weer
een ouderwets kaart-toernooi. Spelsoorten als vanouds: hartenjagen
en kruisjassen. SV Delden-lid (m/v) of niet, iedereen is van harte
welkom. Noteer dus even in de agenda: vrijdag 19 december,
aanvang 20:00 uur: Kerstkaarten. Meer info bij Gerrit Paskamp.
donderdag 8 januari, 20:30 uur
Nieuwjaarsbijeenkomst - De traditionele nieuwjaarsbijeenkomst
van SV Delden zal in 2009 plaatsvinden op donderdag 8 januari, in
het clubhuis "Trefhook ’n Mös". Iedereen is van harte welkom, vanaf
20:30 uur.
zaterdag 10 januari, 10:00 uur
Mösbokaal zaalvoetbal-toernooi - In 2009 zal Sporthal De Reiger
op de tweede zaterdag van januari worden afgehuurd voor het
jaarlijkse onderlinge zaalvoetbaltoernooi om de Mösbokaal. Overdag
is het de beurt aan de jeugd, 's avonds kunnen de senioren (dames en
herren) hun voetbalkunsten etaleren. Zie ook de aankondiging elders
in dit clubblad.

===================

15

16

Uitnodiging
Hierbij wordt iedereen van harte uitgenodigd voor de

Nieuwjaarsbijeenkomst SV Delden
op donderdag 8 januari 2009
aanvang 20:30 uur
in het clubhuis “Trefhook ’n Mos”

17

18

Hallo allemaal,
Hier de dames weer met een kort stukje over de vorderingen de
laatste tijd!!
Op het moment dat dit stukje wordt geschreven staan de dames
op de 3e plek!
Wie had dat ooit gedacht!!

Vorig seizoen zijn we helemaal onderaan geëindigd. Op zich was dit
geen drama. We voetbalden namelijk tegen dames die vaak al 5 jaar
19

samenspeelden. Het hele seizoen 2007/2008 hebben we uiteindelijk 1
punt gehaald. Een punt waar we erg trots op waren!
Nu zijn we een seizoen verder.
De eerste wedstrijd moesten wij de maandag na de Schuttersfeesten
spelen in Enter. De wedstrijd was verplaatst omdat Enter ook feesten
had. Ondanks de naweeën van onze Schuttersfeesten hebben wij deze
eerste competitiewedstrijd van dit seizoen GEWONNEN!! (3-5)
N.B. Na 1 wedstrijd hadden wij in 1 keer.. meer punten gehaald dan
vorig jaar het hele seizoen!
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Na deze goede 1e aftrap volgden er meer overwinningen!! Na 7
wedstrijden staan we nu 3e!! (van de 12; voor de mensen die
twijfelen aan ons talent) Dit betekent toch dat we beter worden.
We horen vaak van tegenspeelsters, dat ze van tevoren denken: “Een
team dat nog maar een jaar speelt… eitje” Maar daar komen ze snel
op terug. Vaak krijgen we na de wedstrijd reacties als: “Ik geloof
echt niet dat jullie nog maar een jaar spelen!!” of “Dat was een
pittige pot!!” Wij, dames van SV Delden, lachen dan bescheiden
maar zijn stiekem toch wel heel erg trots!!
Tot nu toe gaat het dus heel goed met het damesteam. Hopelijk
houden we dit tot het einde van het seizoen vast.
De Dames.
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Erwin Hoving nieuwe penningmeester
Tijdens de jaarlijkse algemene leden vergadering op 30 oktober
jongstleden is Erwin Hoving gekozen tot nieuwe penningmeester.
Hiermee treedt Erwin in de voetsporen van Remco Bakhuis die deze
functie jarenlang vervulde.
Een kort stukje over Erwin die met het bekleden van het
penningmeesterschap onderdeel uit gaat uitmaken van het bestuur
leek ons dan ook op zijn plaats.
Erwin Hoving, geboren in Leek, getogen in Ommen, begon te
voetballen bij OVC ` 21 te Ommen. Daar is hij zowel bij de jeugd als
bij de senioren actief geweest als voetballer. Bij de senioren heeft hij
in het eerste elftal gespeeld in de 4e klasse.
Toen hij naar Hengelo is verhuisd om daar samen te gaan wonen met
zijn vriendin kwam hij in contact met Björn Semmekrot die hij nog
kende uit zijn studententijd. Via Björn komt hij in contact met SV
Delden. Daar voelt Erwin zich snel thuis en besluit ook naast het
voetbal wat voor de club te gaan doen. Hij wordt leider van het A
team dat hetzelfde jaar kampioen zal worden.
Waarom Erwin na zijn leiderschap van het A team heeft besloten iets
heel anders te doen heeft verschillende redenen. Allereerst ging in
het leiderschap op zaterdag veel tijd zitten. Belangrijker is dat zijn
studie facilitair management goed aansluit bij de functie van
penningmeester.
Verder is Erwin momenteel bezig om leraar economie te worden.
Hiermee kunnen we dus rustig stellen dat het financiële beheer van
de club Erwin wel degelijk is toevertrouwd. Erwin ziet de komende
jaren dan ook vol vertrouwen te gemoed. In zijn functie als
penningmeester zal hij zich ook inzetten om nog meer activisme
23

binnen SV Delden te bewerkstelligen. Dat is hetgeen Erwin typerend
vindt voor SV Delden. Ook de goede sfeer in Delden prijst hij.
Ofschoon Erwin nog maar twee jaar bij Delden betrokken is heeft hij
zowel binnen als buiten het veld al een dusdanige reputatie
opgebouwd dat er regelmatig `We like to Hoving Hoving` gezongen
wordt. Deze parodie op het nummer “I Like to Move It”, geïnitieerd
door Wim Holterman, vindt Erwin kenmerkend voor de gezellige
sfeer binnen de vereniging.
Naast zijn bezigheden in het bestuur heeft Erwin op voetbal gebied
de ambitie om samen met het tweede een goed seizoen neer te zetten.
Tot slot wensen we Erwin veel succes met het vervullen van zijn
functie als penningmeester.
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GEBOORTE.
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Geachte Leden,
Bij aanvang van het voetbalseizoen 2008-2009 is de
spaaractie van Grolsch van start gegaan. Iedereen kan dan
meesparen voor gratis voetballen, zowel thuis als in de
kantine. Bij inlevering van een kilo Grolsch kroonkurken
ontvangt de club een waardecheque van €7,50 welke
ingewisseld kan worden voor Diadora trainings- of
wedstrijdvoetballen.
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Bij deze willen wij iedereen aansporen om zoveel mogelijk
Grolsch kroonkurken te sparen en deze in te leveren bij de
kantine van SV Delden. De kroonkurken kunnen vanaf de
dag na de herfstvakantie worden gedeponeerd in de
hiervoor gemaakte ‘Grolsch Kroonkurken ton’.
Wij willen er alles aan doen om zo veel mogelijk ballen voor
de club te krijgen, dus jonge talenten ga langs de deuren
van je familie, buren en andere en spaar zoveel mogelijk
Grolsch kroonkurken.
De Barcommissie
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Bij deze wil ik een stukje schrijven in het clubblad.
Mijn naam is Gerard Dijk sinds enkele maanden ben ik samen met
mijn schoonzoon Patrick Olthof Leider van het F2 team.
Ik vind het hartstikke leuk om te doen
Het is een leuk team van jongens die een potje willen voetballen,
vroeger ik praat over 50 jaar geleden kon je lekker op straat
voetballen, maar dat is nu uiteraard niet meer mogelijk.
Omdat er gewoon nu geen mogelijkheden meer voor zijn.
Daarom is het zo mooi dat jongens zoals bij ons in het team zich
hebben aangemeld bij S.V. Delden
Om toch hun geliefde sport te kunnen beoefenen ook al zijn ze nog
jong.
Dan is het fijn dat je als leider en trainer deze jongens kunt
begeleiden om voetballen leuk te vinden.
Dat merk ik week op week meer ook tijdens de trainingen zie je toch
dat er jongens bij zijn die het voetbalspel steeds beter gaan beheersen
en dat drukt zich dan weer uit in de wedstrijden van zaterdags.
Ook de jongens die het spel iets minder beheersen, vind ik onze taak
dat zij het spel leuk blijven vinden ook dat drukt zich zaterdags uit.
Wij hebben een leuk F2 team en als het kan lekker doorballen
jongens.

Gerard Dijk
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F2 :
We zijn de competitie begonnen met 8 jongens ,dit is inmiddels
uitgegroeid tot een leuke hechte groep van 12.
Allemaal stuk voor stuk leuke voetballertjes met ieder hun eigen
kwaliteit.
De competitie begon met een aantal bekerwedstrijden .
De competitie begon goed en dit hebben we steeds door kunnen
zetten.
Het waren niet allemaal overwinningen!,maar de inzet was altijd
goed en daar gaat het om!!
De trainingen zijn ook leuk en het wordt steeds fanatieker.
De jongens krijgen steeds meer inzicht in het voetbal en gaan voor
elkaar door het vuur.
Jongens ,als laatste willen wij Gerard en Patrick jullie hartelijk
bedanken voor jullie inzet en we hopen dat we nog lang samen van
het voetballen kunnen genieten!
Nogmaals dank en ga zo door!
Groeten en alvast fijne feestdagen! , Gerard en Patrick
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Keepersdag bij NEO
Woensdag 22 oktober zijn we met 7 jeugdkeepers (Mart, Twan, Pim,
Arielson, Anne, Yourie en Jan Willem) naar de keepersdag bij NEO
geweest.
De keepersdag werd georganiseerd door NEO in samenwerking met
het Keeperscollectief Twente. Het Keeperscollectief Twente is een
initiatief van o.a. Eddie Pasveer en Paul van Leeuwen. Paul van
Leeuwen was keeper en keeperstrainer bij Go Ahead en Eddie
Pasveer was keeper van o.a. FC Twente en tegenwoordig
keeperstrainer bij Heracles. Beiden waren tijdens deze dag aanwezig.
Er deden maar liefst 120 keepers mee. De keepers werden op leeftijd
ingedeeld in groepen van tien. Ieder tiental had een eigen trainer en
een eigen leider. De trainers waren allemaal echte keepertrainers met
minstens hoofdklasse ervaring.
De leiders waren A-junioren van NEO. 's Morgens werd er een
uitgebreide warming-up gedaan, daarna werden diverse
basistechnieken geoefend.
Om 12.00 was er een welverdiende, door NEO verzorgde, lunch.
Direct na de middag verzorgde Eddie Pasveer samen met zijn zoon
Remco (keeper van Go Ahead) en de keeper van NEO (Wietze
Golbach) een fantastische demonstratietraining.
Daarna zelf weer aan de slag met een prima maar zeer vermoeiende
circuittraining. Om 16.00 uur de afsluiting in de kantine, waar
iedereen een diploma en een keepersdagshirt als aandenken kreeg.
Daarna zeer voldaan maar ook behoorlijk vermoeid weer naar huis.
Zie ook bijgaande fotos.
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F1 in het najaar 2008
Voor de start van de compititie is er lang nagedacht of het verstandig
zou zijn F1 in de tweede klasse in te delen, een klasse hoger dan de
F1 van het jaar ervoor en ook nog eens met een nieuw team. Op tijd
werd daarom gestart met trainen. De jongens werden klaargestoomd
voor het grote werk! De basisopstelling werd al snel duidelijk: Jan
Willem Visser op doel, de achterhoede met als vaste kern Doeke
Brandt en Mathijs ter Keurs, wisselend aangevuld met Lars Rouhof
of Julian Schepers, het middenveld met Bent Eijssink en Wout
Zwijnenberg, terwijl Scott Wold de doelpunten voorin moest maken.
De eerste oefenwedstrijd tegen Zenderen Vooruit (in de derde klasse
ingedeeld) zou aantonen of er een goede inschatting was gemaakt om
toch voor de tweede klasse te gaan. Nou, dat was snel helder.
Zenderen Vooruit werd compleet zoek gespeeld met 9-1.
Ook de bekerwedstrijden leverden geen nederlaag op. Tegen die
andere club uit Delden werd gelijk gespeeld en ATC werd met grote
cijfers verslagen. Omdat ATC zich terugtrok, mochten we nog een
keer tegen Rood Zwart. Wederom werd het gelijk en na
strafschoppen (waarover nog steeds wordt nagesproken) werden we
uitgeschakeld.
De competitie begon met een gelijkspel tegen Twenthe, waarna
achtereenvolgens van Bentelo en Rood Zwart werd gewonnen. Tegen
Enter (dat speelde met 2 jongens die daarna bij de E-jeugd opdoken)
was niet iedereen even scherp en werd helaas verloren. De draad
werd echter weer goed opgepakt en er werd gewonnen van NEO en
Achilles 12. Toen stond de topper tegen het ongeslagen
Wilhelminaschool op het programma. Geheel tegen de verhouding in
verloren we met 1-0. Met nog 4 wedstrijden te spelen staan we op
een mooie vierde plaats.
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Met nog wedstrijden tegen de onderste 2 ploegen is een plek bij de
top 3 nog steeds mogelijk.
De trainer en leiders zien de jongens heel erg goed hun best doen.
Het spel wordt met de week beter en we zien vol vertrouwen uit naar
de laatste wedstrijden en de voorjaarscompetitie. Wanneer jullie
nieuwsgierig zijn geworden hoe al die wedstrijden nu precies liepen,
iedere week staat op de site van Delden een wedstrijdverslag.
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Griezelig gezellige
medewerkersavond SV Delden
SV Delden heeft vrijdag 21 november voor al haar vrijwilligers een
heel bijzondere medewerkersavond georganiseerd.
De activiteitencommissie had dit jaar gekozen voor het thema
‘griezelen’. Het sfeervol duister aangeklede clubhuis was deze avond
met een kleine tachtig, meest griezelig verklede vrijwilligers, goed
gevuld. Dat was maar goed ook, want rond half negen werd de
menigte opgeschrikt door een bezoek van hoofdcommissaris van
politie – tevens zesde-elftal-speler – Jeroen van Batenburg.

De hoofdcommissaris deed een beroep op de leden van SV Delden
om te assisteren bij het oplossen van een moord, die even tevoren
was gepleegd op de parkeerplaats bij het clubhuis.
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Besloten werd om in kleine groepjes een aantal duistere figuren te
verhoren, die zich nogal verdacht ophielden rondom sportpark De
Mors. Na afloop van de speurtocht kon de hoofdcommissaris
tevreden zijn, want maarliefst zeven van de acht groepjes konden een
sluitend bewijs overleggen.
Eenmaal weer verenigd in het clubhuis waren de meeste leden de
moord al snel weer vergeten. Dat gaf voorzitter Hans van Laarhoven
de gelegenheid om enkele ras-vrijwilligers van de vereniging even
extra in het zonnetje te zetten: Gerrit en Yvonne Pelle, Hans en
Emmy Pots, Henk en Anke van Geenen, Hans en Marion
Langenberg, Wim en Annet Westerhof en Herman en Dinie de Jong.
Deze dames en heren hebben, na jarenlang bij de thuiswedstrijden
van Delden 1 de bardienst te hebben verzorgd, dit jaar besloten het
stokje over te dragen aan een nieuwe lichting barpersoneel. Dames
en heren, nogmaals dank!
Daarnaast maakte de voorzitter deze avond van de gelegenheid
gebruik om twee nieuwe fotocollages te onthullen, met daarop de
verzamelde elftalfoto’s van alle jeugd- en senioren-teams van SV
Delden. Deze schitterende collages, speciaal vervaardigd door vijfdeelftal-speler René Streutker, zullen binnenkort in de kantine te
bewonderen zijn.
Na deze officiële plichtplegingen bleef het, mede door de perfecte
muzikale omlijsting van de K&N Drive-in Show en met hulp van de
vrijwilligers van korfbalvereniging Zwart Wit achter de bar, nog lang
griezelig gezellig in het clubhuis.
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De inwendige mens werd goed verzorgd...

Enkele ras-vrijwilligers van SV Delden werden tijdens de medewerkersavond extra in het
zonnetje gezet.
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Bloembollenaktie.
De jongste jeugd heeft onlangs mee gedaan aan de grote
bloembollenactie.
De naam zegt het al, maar de jongens en meisjes moesten proberen
zoveel mogelijk bloembollen te verkopen bij de mensen aan de deur
en met succes.
De spelers van het F2-team mochten zich de beste verkopers
noemen, mede door topverkoper Ramon Olthof (verkocht voor €
120.- aan bollen), waren zij het team met de meest verkochte
bloembollen.
Om dit feit te vieren, werden zij getrakteerd op een heerlijke
slagroomtaart, die overigens heerlijk heeft gesmaakt.
Hieronder een kleine impressie van dit smakelijke festijn.

De jongens kunnen niet wachten op het heerlijke stukje taart.
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En eindelijk is het dan zover, de leider van F1, Wim ter Keurs, heeft de eer om de
taart aan te snijden.

Samen met Janny Lutke Willink wordt de taart verdeeld onder de steeds meer
hongerig lijkende spelertjes.]
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!
En dan.....Aaaaaanvallllluh
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KLEURPLAAT
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Ken uw klassiekers
1) Hoe heet het stadion van Go Ahead Deventer?
2) Marc Brinkcate speelde een seizoen bij een andere vereniging.
Wat is de naam van deze vereniging?
3) Wat was de bijnaam van Eddy Achterberg ?.Oud speler van
FC Twente
4) Wat zijn de clubkleuren van FC Zwolle
5) In welk jaar won Feijenoord de europa cup voor
lanskampioenen
6) Wie is ,sinds de laatste jaarvergadering, de nieuwe
penningmeester van SV Delden
7) Wat was de vorige naam van het toernooi om De Mösbokaal
8) Wie was de trainer van het eerste van SV Delden welk team
Naar de eerste klas TVB in 1965 promoveerde
9) Wie maakte de winnende goal voor FC Twente tegen Stade
Rennes UEFA cup
10) Wat betekent de afkorting NEC

(Antwoorden elders in dit onvolprezen blad)

51

52

Pokeravond.
Vrijdagavond 17 november 2008 vond alweer de derde editie van het
Pokertoernooi bij SV Delden plaats. Om 20:00 uur werd begonnen
aan vijf tafels met elk zeven deelnemers. Er was plek voor veertig
pokeraars, maar die werden niet allemaal vergeven. Waarschijnlijk
hadden de prijzen wat eerder bekend gemaakt moeten worden. Want
wie wil er nu niet een avondje kaarten met de mogelijkheid om met
een Xbox 360, Perfect Draft biertap, of een Nobbenhuis ondermode
waardebon van 50 euro naar huis te gaan?

De eerste verrassing vond al na een half uurtje plaats. Toen was het
namelijk Koen van Geenen die als eerste door zijn pokerfiches heen
was. Hij ging all-in tegen Marlin Otten, één van de drie vrouwelijke
deelnemers. En dat was met recht een verrassing, want Koen was
degene die er tijdens de vorige editie met de hoofdprijs vandoor ging.
Dit jaar ging hij ook niet met lege handen naar huis, want hij mocht
als slechtste pokeraar de pokerinstructie dvd in ontvangst nemen.
Gedurende de volgende uren werden de blinds steeds hoger en vielen
er langzaam steeds meer spelers af en. Rond half twaalf waren er nog
8 spelers over. Deze finalisten mochten hun plek aan de met groen
beklede tafels inruilen voor een plek aan de immer beminde
finaletafel, voor de gelegenheid bekleed met innemend rood. Hier
werd het kaf van het koren gescheiden, totdat de uiteindelijke
winnaar bekend was.

Edwin Hietbrink werd derde en kan nu zijn collectie onderbroeken
weer wat uitbreiden met de gewonnen tegoedbon van Nobbenhuis.
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De twee overgebleven spelers, heel verrassend de gebroeders
Klumpers, beslisten de onderlinge titanenstrijd door beide all-in te
gaan al voor de flop. Vlak na deze actie werd bekend dat Ruben
Klumpers de sterkste pokeraar was. Maarten moest genoegen nemen
met de tweede plaats. Saillant detail is dat Maarten er toch met de
eerste prijs (de Xbox) vandoor ging, omdat Ruben het biertapje
verkoos boven de spelcomputer.
Na deze spannende ontknoping werd er nog even gezellig
nageborreld aan de bar. Al met al kan de organisatie terugkijken op
een geslaagde avond.

De organisatoren, Hietje en Nelis, zijn weer klaar voor de 3e editie van het SV Delden Pokertoernooi
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Fanatiek wordt er in de Deldense kantine gekaart.

En als je daar niet aan zit dan moet je toekijken
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Jawel ! Hij doet het, Ruben Klumpers is de poker-kampioen van 2008 !

De nummer twee en drie Maarten en Edwin.
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Verrassing van Sinterklaas.
Dinsdag 18 november j.l. werd de trainende spelers van F-teams
opgeschrikt toen plotseling en tijdens de training, geheel uit het
duister er twee Zwarte Pieten opdoken om de jongens te verrassen.
De jongens wisten natuurlijk van niets en schrokken zich dan ook
wezenloos. Maar na een tijdje hadden de spelertjes praatjes voor
twee. De Pieten gingen eerst even kijken bij de trainer Wim Wold en
gaven hem te kennen dat zij, de Pieten, ook mee wilden doen met de
training van de F1.
Maar dat werd niks. Het F1-team is zo goed op elkaar ingespeeld dat
de Pieten er voor spek en bonen bijliepen. Daarom gingen ze maar
mee doen met de F2 – spelers en de welpen. Dat was natuurlijk een
heel leuk gezicht, die twee puffend in de wei.
De ene Piet beklaagde zich er bij de trainers over dat hij van al dat
lopen honger kreeg. Hij bleek dus de Smulpiet te zijn. De andere
zeurde erover dat hij in zijn leven, ook niet voor Sinterklaas, zoveel
had moeten lopen. Dat was ook logisch want hij was Luiepiet.
Na een klein halfuurtje namen de Pieten afscheid maar moesten eerst
toch nog even keeperstrainer Ivo Otten en keeper Twan Eijssink
begroeten, voordat ze echt vertrokken.
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AANKONDIGING.
Op zaterdag 10 januari 2009 van 18.00 uur tot 23.00 uur is het weer
zover: Dan is er weer het

zaalvoetbaltoernooi
voor senioren (dames en
heren) om de

geef je op tijd op bij je elftalleider
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...of uiterlijk 21 december 2008 bij
Jan Holterman
– 06-23309011 –
wedstrijdsecretaris@svdelden.nl –

ook ‘rustende’ leden kunnen
meedoen!
(kosten 3 euro p.p.)
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Voorlopig programma senioren
winterstop 2009
maandag 12 januari
Delden 1 en 2
eerste training

20:00

woensdag 14 januari
Rood Zwart Da1
Delden Da1

20:00

zondag 18 januari (mogelijk inhaalprogramma)
oefenprogramma:
Delden 1
Diepenheim 1
11:00
Diepenheim 2
Delden 2
11:00
zondag 25 januari (mogelijk inhaalprogramma)
oefenprogramma:
Vasse 1
Delden 1
10:30

zondag 1 februari (mogelijk inhaalprogramma)
oefenprogramma:
Delden 2

Hoeve Vooruit 2

10:00

vrijdag 6 februari – zondag 8 februari
Delden 3 en 6
treeningsweekend
zondag 8 februari (mogelijk inhaalprogramma)
oefenprogramma:
Delden 1
Rietmolen 1
11:00
Rietmolen 2
Delden 2
11:00
zondag 15 februari: hervatting competitie
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Barbaros 1
Delden 1
Wierden 2
Delden 2
Delden 3
Bentelo 4
Delden 4
Haarle 5
Bentelo 6
Delden 5
RKSV 3
Delden 6
schaduwprogramma:
Hoeve Vooruit 1
Delden 1

14:30
10:00
10:00
10:00
09:00
11:45
10:30

zondag 22 februari: geen programma (carnaval)
zondag 1 maart: vervolg competitie
Delden 1
UDI 1
Rood Zwart 3
Delden 2
Delden 3
Bornerbroek 4
Delden 4
De Zweef 11
Tubantia 7
Delden 5
Sportlust Vr. 2
Delden 6

14:30
10:00
10:00
10:00
10:00
12:00

Wijzigingen voorbehouden. Houdt daarom de website goed in de
gaten!
Jan Holterman
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Voorlopig programma voor de jeugd tijdens de winterpauze.
2, 10, 24, 31 januari 2009 ; Hof van Twente zaalvoetbaltoernooi.
14 februari: Finale’s
Hieraan nemen deel: WVV’34, Bentelo, GFC, Twenthe, Hector,
Diepenheim, Rood Zwart en S.V. Delden.
Deelnemende teams: E1, E2 en E3 M(eisjes), F1 en F2.
Het programma is tot op heden nog niet bekend maar zal, na
binnenkomst, zo snel mogelijk aan de leiders worden toegestuurd.
10 januari 2009; Sporthal de Reiger:
09:00 uur tot 15.00 uur: Zaalvoetbaltoernooi Hof van Twente
15.30 uur tot 17.30 uur: Zaalvoetbaltoernooi (onderling) van het Den het B-elftal.
17 januari 2009 (Mogelijk inhaalprogramma)
Bon. Boys F 3- Delden F 1.
Aanvang: 10.00 uur
Delden F2 – Bon. Boys F8:
Aanvang: 10.00 uur. `
Scheidsrechter: Gerrit Pelle.
Delden D1 – Zenderen V. D1:
Aanvang: 11.30 uur.
Scheidsrechter: Johan Laarhuis.
24 januari 2009.(Mogelijk inhaalprogramma)
Delden D1 – Fleringen D1.
Aanvang: 11.30 uur
Scheidsrechter: Johan Laarhuis
Delden B1 – Hengelo B2.
Aanvang: 13.00 uur
Scheidsrechter: Ed Stokkentreeff.
31 januari 2009: Begin competitie.
Dit programma kan natuurlijk nog gewijzigd worden.
Raadpleeg daarom ook steeds de website.
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Ken uw klassiekers
(De antwoorden)

Vraag 1: De Adelaarshorst
Vraag 2: HSC’21
Vraag 3: De Keu
Vraag 4: Blauw en Wit
Vraag 5: 1970
Vraag 6: Erwin Hoving
Vraag 7: De Jan Kempers-bokaal
Vraag 8: R.Denneboom
Vraag 9: Ab Eshuis
Vraag10: Nijmegen Eendracht Combinatie
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AGENDA

9-12-2008 20:00 uur

Kerst- kaart- toernooi

08-01-2009 20:30 uur

Nieuwjaarsbijeenkomst

10-01-2009 18:00 uur

Mösbokaal
zaalvoetbal-toernooi
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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
GERRITSJANS & KAMP

ONZE BORDSPONSOREN
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
INSTALLATIE - BEDRIJF
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
DELDEN

GOLDEN - CITY
GRAVUTECH
HEBO

CHINEES - RESTAURANT
SPORTVELDEN - RECLAME
KOZIJNEN
ASSURANTIE
HENGSTMAN & PARTNERS
PROFESSIONALS
HENSEN
HANDELS - ONDERNEMING
HOBBELINK
KANTOOR - MEUBELEN
HOEK / AVERDIJK
VERKEERS - SCHOOL
HOF WEEK BLAD
DRUKKERIJ / WEEKBLAD
HOLTERMAN
SCHILDERS - WINKEL
HONG - KONG
RESTAURANT
HOOGSPEL
CAFÉ - RESTAURANT
JANSEN DE JONG
BOUW - BEDRIJF
KEIZER
SCHILDERS - BEDRIJF
KOLENBRANDER
GRONDVERZET - BEDRIJF
KROOSHOOP
BLOEMEN - CENTRUM
LAMERS
HUISHOUD - ARTIKELEN
LAMMERSEN
BOUW - BEDRIJF
LEFERINK
SCHOENEN
LENFERINK
CAFETARIA
MEEN
BROOD - BANKET
MOEKOTTE
ELECTRO - TECH - BURO
MORSSINK
BOUW - MATERIALEN
MUTA SPORT
TEAMSPORT - SPECIALIST
NECO
KRAAN - VERHUUR
NEW YORK
EMPIRE NEW YORK
NOBBENHUIS
TEXTIEL - HANDEL
OTTEN VAN
TIMMER - BEDRIJF
OTTENSCHOT
LETSELSCHADE
OTTENSCHOT
STAALBOUW TWENTE
OUDE NIJHUIS
BILJART - HANDEL
OUDE WESSELINK
RIETDEKKERS - BEDRIJF
PCH DIENSTENGROEP
PARKEERSERVICES
PEPER JOHN
INSTALLATIE - BEDRIJF
RABOBANK CENTRAAL
BANK - ZAKEN
TWENTE
ROKRAMIX
BETON - CENTRALE
RUESINK
PEUGEOT DEALER
RUPERT
ACCOUNTANTS &
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DELDEN
HENGEVELDE
HENGEVELDE
DELDEN
BORNE
HENGELO
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
HENGELO
HENGEVELDE
ZENDEREN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
ENSCHEDE
DELDEN
ALMELO
NEEDE
HENGELO
DELDEN
DELDEN
HENGEVELDE
DELDEN
DELDEN
AMBT - DELDEN
ARNHEM
DELDEN
DELDEN
ENSCHEDE
GOOR
DELDEN

SCHOLTEN
SIEMAR
SMITTIES
SPECKMANN
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

FISCALISTEN
CONSTRUCTIE - BEDRIJF
ZONWERING
DE HARLEKIJN EETCAFÉ
KAPSALON
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

72

DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
HENGELO
DELDEN
ALMELO
DELDEN
DELDEN
HENGELO
DELDEN
HENGELO
DELDEN
BECKUM
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
HENGEVELDE
DIEPENHEIM

