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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
06 16148264
7557 BS Hengelo.
penningmeester@svdelden.nl
wedstrijdsecretaris (wedstrijdzaken, website, clubblad)
Jan Holterman
Ranninkstraat 11
06-23309011
7491 XP 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
Maandagochtendploeg
Gerrit Seppenwoolde
Activiteitencommissie
Dick ter Kulve
Sponsorcommissie
Jan Brinkcate
Raad van Advies
Gerrit Seppenwoolde

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

Rijnstraat 40
7555 WK Hengelo

074-2423827
gseppenwoolde@home.nl

Cuba 5
7622 LS Borne

074-2671860
d.ter.kulve1@kpnplanet.nl

Sperwerstraat 9
7491 ZN Delden

074-3761900
j.brinkcate@kpnplanet.nl

Rijnstraat 40
7555 WK Hengelo

074-2423827
gseppenwoolde@home.nl
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Van de voorzitter

V

oetballen doe je bij SV Delden!

Maar............ op dit moment teistert een ware blessuregolf onze
vereniging. Veel seniorenleden -zowel dames als heren- staan niet
*op*, maar *langs* het veld vanwege uiteenlopende blessures. De
medische staf maakt overuren om iedereen weer wedstrijdfit te
krijgen. Voorwaar geen eenvoudige opgave om wekelijks de
bezetting voor alle elftallen te organiseren (succes
gewenst elftalcommissie). Ik wens iedere geblesseerde
voetballer(ster) een spoedig herstel toe!
Gelukkig hebben de jeugdige voetballertjes van SV Delden niet of
nauwelijks last van het fenomeen blessures. Zouden zij vaker en
beter trainen? Of zijn de spiertjes van onze jeugdleden nu eenmaal
soepeler dan die van onze seniorenleden?! Gespreksstof genoeg om
het over te hebben, zo lijkt me.
Waarde jeugdcommissie, samen met een aantal experts, ook veel
over heeft gepraat, is het jeugdvoetbal beleidsplan 2009 - 2013 van
SV Delden. Het bestuur van SV Delden is zeer content met het
uiteindelijke resultaat en wil iedereen die hier aan heeft bijgedragen
hartelijk danken. Inmiddels heeft het voltallige jeugdkader van SV
Delden een exemplaar van dit beleidsplan ontvangen.
Als voorzitter zou je in de rubriek "Van de voorzitter" graag positief
willen berichten over de resultaten van ons vlaggenschip SV Delden
1. Helaas valt het op dit moment allemaal een beetje tegen en worden
sommige wedstrijden ook ongelukkig verloren. Toch wil ik de
selectie van SV Delden oproepen om *samen de schouders eronder
te zetten* en om ook in tijden dat het niet meezit (o.a. de genoemde
blessuregolf), toch *met elkaar te strijden* voor een zo goed
mogelijk resultaat.
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Ook roep ik de supporters op om ons 1e elftal de komende
wedstrijden met veel SV Delden enthousiasme positief te
ondersteunen (of niet Arjan Laarhuis, goed voorbeeld doet goed
volgen). SV Delden 1 heeft ook uw steun nodig!
Nu we het toch over de resultaten hebben: zowel SV Delden 4 als SV
Delden 5 zijn nog in de race voor de titel "beste seniorenteam" van
SV Delden competitie 2008-2009. Delden 4 staat op een derde plek
en Delden 5 op de tweede plek. Succes heren!
Na deze voetbalwetenswaardigheden wil ik u nog informeren over de
voortgang m.b.t. het kunstgrasveld voor SV Delden. Zoals u hebt
kunnen lezen op onze website, is de plek waarop het kunstgrasveld
zal worden aangelegd in principe het huidige hoofdveld.
Inmiddels is er bodemonderzoek gedaan en ook is het veld
ingemeten. Ook zijn er een aantal experts geweest om te bekijken
of er voldoende stroomcapaciteit voorhanden is en, indien dit niet het
geval is, welke acties er dan moeten worden ondernomen. Tevens is
er een bouwvergunning aangevraagd voor het scorebord, dat tegelijk
met de aanleg van het kunstgrasveld geplaatst zal gaan worden.
De komende weken zal duidelijk gaan worden welke leveranciers
van kunstgras een offerte mogen gaan uitbrengen en zal het bestuur
van SV Delden samen met de gemeente Hof van Twente een keuze
moeten gaan maken. Het bestuur van SV Delden zal alles in het werk
stellen, binnen de mogelijkheden die het heeft, om een
kwalitatief goed (duurzaam) en prettig (speelkwaliteit) kunstgrasveld
op sportpark De Mors gelegd te krijgen. Wij houden u op de hoogte.
Hans van Laarhoven
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Van de redactie,

U

it reacties van verschillende leden , sponsoren en anderen
hebben we vernomen dat onze Presentatiegids 2009 positief is
ontvangen.
In een overleg tussen enkele bestuursleden en leden van de redactie
is besloten dat ook in 2010 een presentatiegids , uiteraard in
aangepaste vorm , uitgebracht zal worden.
Mede door het uitkomen van bovenvermelde uitgave is het inmiddels
een paar maanden geleden dat ons reguliere clubblad “Möspraot” is
verschenen.
In deze uitgave deelt onze voorzitter Hans van Laarhoven mee hoe
de huidige stand van zaken is t.a.v. de aanleg van een kunstgrasveld.
Het zou geweldig zijn als dat gerealiseerd zou kunnen worden!
Verder zijn er mededelingen van elftallen en van
verenigingsactiviteiten.
Ons redactielid Maarten Klumpers heeft een gesprek met Nienke
Ruepert over het damesvoetbal bij onze vereniging.
Ook kunnen jullie o.a. kennis nemen van:
-

De pupil van de week
Mededelingen van de voorzitter
De rubriek: “Ken je klassiekers”
Verslag Treeningskamp
Midwinterfeest pupillen
In Memoriam

Lees ze .
Redactie “Möspraot”
Kopie voor het clubblad van juni inleveren bij:
clubblad@svdelden.nl voor uiterlijk 20 mei 2009.
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Morssink Bouwmaterialen steekt SV Delden 2 in het nieuw
Morssink Bouwmaterialen, gevestigd op het industrieterrein te
Delden, is de nieuwe shirtsponsor van het tweede elftal van SV
Delden.
Zondag 22 maart ontving het elftal uit handen van de bedrijfsleiding,
de gebroeders Morssink en de heer Koop, de nieuwe
wedstrijdkleding. Dit betekent dat, na eerder het eerste elftal, het
dameselftal en enkele jeugdteams van SV Delden, nu ook
Delden 2 zijn wedstrijden zal spelen in het nieuwe 'retro-tenue': het
blauwe shirt met de gele baan. Ter gelegenheid van de uitreiking van
het tenue poseerden de spelers afgelopen zondag samen met de heren
Koop en Morssink voor een nieuwe elftalfoto. Hierbij verraste Jan
Brinkcate, namens SV Delden, de sponsoren met een bosje bloemen
en een ludiek aandenken.

Achterste rij v.l.n.r. Wim Wold, Tom Sueters, Marcel Vossebeld, Gerrit Naafs,
Daan Harff, Rian ter Braak, Edwin Hietbrink, Bart Freriksen, Jan Brinkcate
(sponsorcommissie).
Voorste rij v.l.n.r. Bert Morssink (sponsor), dhr. Koop (sponsor), Michel Teela,
Glenn Olde Scholtenhuis, Michel ter Horst, Bjorn Semmekrot, Wim Holterman,
Jorret Averdijk, Tom Goosselink, Rob Morssink (sponsor).
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Verslag Dropping
Vrijdagavond 27 februari organiseerde de activiteitencommissie van
SV Delden voor haar leden een dropping. Een kleine veertig
sportievelingen stapten rond acht uur in een geblindeerde bus, om
vervolgens in vier groepen op verschillende plaatsen in het
pikkedonker gedropt te worden.
Voor de stevige wandeling, terug naar het clubgebouw op De Mors,
kreeg iedere deelnemer een knapzak mee, gevuld met proviand en
enkele dubieuze artikelen, alsmede een formulier met ludieke
opdrachten.
Bij terugkomst op de thuisbasis bleek dat elke groep ‘gedropten’’ op
zijn eigen creatieve manier de opdrachten had uitgevoerd. Stuk voor
stuk was elke groep er van overtuigd de hoofdprijs binnen te kunnen
halen, en het moet gezegd, voor de jury was het geen eenvoudige
opgave om een winnaar aan te wijzen.
Na langdurig beraad bleek, tot ontsteltenis van groep 1 (Frank
Tuitert), dat groep 3 (Ellen Goosselink) de hoofdprijs in ontvangst
mocht nemen. Heel even dacht groep 3 een heuse Wii te hebben
gewonnen, maar met de weegschaal en de springtouwtjes bleken de
winnaars uiteindelijk ook zeer in hun nopjes. Na de prijsuitreiking,
waarbij de organisatie en het barpersoneel bedankt werden met een
daverend applaus, was het vanzelfsprekend nog even erg gezellig in
de kantine.
Voor het beeldverhaal van deze geslaagde avond: zie foto's.
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Om acht uur stapten de deelnemers aan de dropping in een geblindeerde bus.

In het pikkedonker wordt groep 3 gedropt. Onwetend van de droppingslokatie, en
daarmee van de lange wandeling die hen wacht, is iedereen nog goed geluimd.
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De inspanningen onderweg bleken voor groep 3 niet voor niets geweest. De jury
kende dit elftal de hoofdprijs toe.

Om even te benadrukken dat de hoofdprijs binnen is: "De concurrentie je achterste
laten zien.
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Geslaagd.
Na zich in het najaar aangemeld te hebben voor de trainingscursus Dpupillen was het woensdag 1 april j.l. zover:
Mirel Rupert en Nienke Roescher moesten het geleerde in de praktijk
omzetten. Het E-meisjes team fungeerde als het te trainen team.
De K.N.V.B. had de trainer van het dameselftal, de heer P. Holtkamp
aangewezen als examinator.
De heer Holtkamp had, op enige kleine puntjes na, veel lof voor
beide dames en reikte hen het diploma uit, waarmee beide dames
zeer vereerd waren.
De jeugdcommissie is zeer in haar sas met beide gediplomeerde
dames en overhandigde hen een heerlijke fles champagne.
Zie ook bijgaande foto.
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Make A Difference Day (MADD) bij SV Delden
Zaterdag 21 maart was een andere dag bij SV Delden dan de normale
zaterdagen.
Maar liefst 5 vrijwilligers kwamen het eigen vrijwilligersteam
versterken, en dat kwam mooi uit, want er moest die dag een heleboel
gebeuren. Mevr. Gera Vehof, Mevr. Diny Meijer en Dhr. Gerard
Jenneboer, allen in het dagelijks leven bibliotheekmedewerker, Dhr.
Arie Mulder (gemeenteraad) en Mevr. Anja Timmer (lid Tweede
Kamer) hadden de weg naar het clubhuis gevonden.
Afgesproken werd om je en jij en voornamen te gebruiken. Na een
kopje koffie en een korte inleiding over het vrijwilligerswerk bij
SVDelden, zette supervrijwilliger Janny Lutke Willink een ieder aan
het werk. Diny ging met lijnentrekker Gerrit Holterman op pad. Ze
bleek een snelle leerling te zijn, want na een korte cursus van Gerrit,
trok ze geheel zelfstandig de lijnen op het hoofdveld. Helaas werd de
middenlijn en de middencirkel vergeten!
Gera en Arie gingen met Richard Brunnekreef mee om te assistentie te
verlenen bij een wedstrijd van de welpen tegen Bentelo. Omdat
Richard graag de handen vrij wilde houden om te coachen, werd de
wedstrijd gefloten door Arie Mulder. Hij bleek een heel vakkundig
leidsman te zijn.
Gera strikte veters, droogde tranen en moedigde beide teams
hartstochtelijk aan. Anja Timmer runde intussen samen met Dorien
het clubhuis. Er werd ondermeer ranja geschonken, broodjes gesmeerd
en koffie geserveerd. Toen het even niet zo druk was voegde ze zich
bij de vele toeschouwers bij de spannende welpenwedstrijd. Ook zij
bleek een fervent voetballiefhebber te zijn. De wedstrijd eindigde naar
ieders tevredenheid in 6-6.

Intussen trainde Gerard Jenneboer de meiden van de E3. De
wedstrijd was niet doorgegaan omdat er in Rossum (RSC) feest werd
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gevierd. Gerard bleek echt goed te zijn. De meiden schijnen hem
zelfs gevraagd te hebben of hij op maandagavond de training niet
over kan nemen van Jos. De jeugdcommissie heeft nog niets
officieels gehoord.
Na de welpenwedstrijd en de training gingen de dames naar binnen
om de kantine in paassfeer te brengen. Er werden ramen beschilderd
en er werden bloemstukjes gemaakt. De heren namen de bezem ter
hand en veegden al het straatwerk rond het clubgebouw.
Daarna voegden ze zich bij de leiding van de E1 die een
bekerwedstrijd speelden tegen Victoria. Deze wedstrijd ging helaas
in de verlenging verloren.
Inmiddels was het al ver na de middag en tijd om de
gelegenheidsvrijwilligers te bedanken voor hun diensten. Alle
partijen gaven aan dat het een heel geslaagde ochtend was geweest.
De vijf MADD-vrijwilligers kregen de presentatiegids mee en gingen
huiswaarts.
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KEN UW KLASSIEKERS
1)Wie is de reserve keeper van FC.Groningen?
2)Wie is de topscorer aller tijden van SC Heracles?
3)Wat zijn de clubkleuren van voetbalvereniging Veendam?
4)Wie is de trainer van AGOVV?
5)Welk land worden de WK. voetbal in 2010 gespeeld?
6)Hoeveel keer is Brazilië wereld kampioen geworden?
7)Hoe heet het stadion van Feyenoord?
8).Hoe heet de straat waar de Adelaarshorst (Go Ahead) aan ligt?
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Gezellig midwinterfeest pupillen
SV Delden
Vrijdag 23 januari j.l. vierden de pupillen van SV Delden hun
jaarlijks midwinterfeest. Werd er verleden jaar gezwommen, dit jaar
werden de festiviteiten in en rond het clubhuis gehouden. Om 18.15
uur werd de eerste groep losgelaten. Zij moesten, evenals de
volgende groepen, een wandeling aan de hand van een
routebeschrijving afleggen.
Onderweg werden ze getrakteerd op een natje en een droogje. Ook
moest er een vragenlijst worden ingevuld en worden geraden wie
toch de mysterie-guest was, die hier en daar en steeds onverwacht
opdook. Bij het nakijken van de antwoorden bleek wel dat alle
deelnemers veel van het voetbal afwisten.
Bij terugkeer in het clubhuis stond er drinken voor de jongens en
meisjes gereed. Door de wandeltocht en het gure weer waren de
spelertjes en spelertjes erg hongerig geworden en kwam natuurlijk de
onvermijdelijke patat met frikadel op tafel. Het ging erin als koek.
Nadat door de trainsters van het E-meisjesteam Nienke en Mirel de
winnaars van de prijsvraag bekend waren gemaakt ging men moe en
voldaan huiswaarts want het was al ver over bedtijd.
Hieronder nog een sfeerimpressie van deze avond.
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Pupil van de week van 21 maart
Nou, eindelijk was het zover. Na een week dikke zenuwen en heel
vroeg wakker ben ik vanaf vandaag PUPIL VAN DE WEEK!
YES!!!
Na een bekertje ranja mocht ik de scheidsrechter een handje geven.
Daarna gauw het veld op en lekker meedoen met de warming-up.
Tussen de grote mannen van het eerste elftal…Dit vond ik harstikke
leuk. En warm kreeg ik het er wel van. Rekken en strekken moesten
we ook.
Toen mocht ik overschieten met een reserve-speler. Ging best goed.
Hij vond het knap dat ik met beide benen kon schieten.
Hierna moest ik de keeper warm maken. Lekker op doel schieten. Er
gingen er wel een paar in! Af en toe mochten de grote jongens ook
een keer schieten.
Vlak voor half 3 mocht ik van Janny naar de kleedkamer…Janny
moest buiten blijven wachten. Met de scheidsrechter en de spelers
ging ik om half 3 het veld op.
Na een minuut stilte kwamen de tegenspelers mij allemaal een
handje geven, aardige jongens.
Toen kwam het spannendste…de aftrap.
Ik mocht de aftrap nemen met een speler van SV Delden. Na een
gave solo, om een aantal spelers van Unison heen, schoot ik de bal
tussen de benen van de keeper door! 1-0 voor SV Delden. In de
pauze kreeg ik een bakje patat en drinken. Dat was lekker. Mijn
zusjes, papa en mama en opa en oma ook.
In de Dug-out zat ik tussen de spelers van het eerste.
Jammer dat het op het laatst nog 1-1 werd…nou ja…0-1 dan, want
die van mij telde jammer genoeg niet.
Na de wedstrijd kreeg ik een hele leuke verassing.
Ik vond het een supergave middag!!!
Bedankt SV Delden. Met name de spelers van het eerste.
Veel sportieve groetjes van Gijs de Boer
25

26

Gijs aan strekken en rekken

Gijs bezig met de warming-up
27
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SV Delden Darts Trophy 2009
Vrijdag 20 maart was het weer tijd voor de alweer 7e editie van de
SV Delden Darts Trophy.
Verdeeld over 10 borden, die beschikbaar werden gesteltd door Jaap
Smit (Harlekijn-Smitties), speelden 36 heren en 5 dames om een zo
hoog mogelijke eindranking.
Bij de dames bleek Femke Sueters de beste dartster ten koste van
Naomi Heutink. Bij de heren sneuvelden Edwin Hietbrink en Frank
Tuitert in de halve finales, waardoor Dirk-Jan Vrielink en Michiel
Borgeling mochten strijden om de titel 'SV Delden Darts Champion
2009'.
Ondanks dat beide heren erg aan elkaar gewaagd waren, gooide
Michiel de laatste dubbel van het toernooi en leverde dit een terechte
winnaar op van dit weer zeer geslaagde evenement.

Laatste controle of alles goed staat en dan is het tijd....
Let's Play Darts !
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Femke en Wilfried in actie

Lekker bijkletsen hoort er ook bij...
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Gezellige drukte aan de bar.

In spanning kijkt Femke toe wat Evelien gooit.
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En de eerste ging tussen Edwin en Michiel.

Voor de tweede wedstrijd traden Dirk-Jan en Frank aan.
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De nummer 2 en 1 Naomi en Femke, bij gestaan door het charmante
duo Edwin en Marthijn.

Dan is het tijd voor de echte prijzen, de nummer 1 en 2.
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Niemand minder dan Hans van Laarhoven, verzorgde de prijsuitreiking.
Dirk-Jan Vrielink mag als eerste zijn 2e prijs op komen halen.

Een klein geldbedrag en een leuke beker mag hij meenemen.
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En dan de nummer 1 van de SVD Darts Trophy 2009,
Michiel Borgelink !

De prijswinnaars in volle glorie!
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In gesprek met Nienke Rupert

Deze keer is de keuze in de rubriek “In gesprek met” op een van
onze vrouwelijke collega voetballers gevallen te weten Nienke
Rupert.
Zij maakt onderdeel uit van het goed lopende dameselftal van SV
Delden dat ondanks haar korte bestaan al ruim twintig dames telt.
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Nienke vervult in dit team de positie van de laatste man, of in dit
geval laatste vrouw. Het is een positie die ze met plezier en fanatisme
bespeelt.
Nienke, geboren en getogen in Bentelo, werd al weer enige tijd
geleden door haar vriendin Mirel Roescher enthousiast gemaakt om
bij SV Delden te komen voetballen. Ze besloot het te proberen en
mee te spelen. Een beslissing waar ze geen moment spijt van heeft
gehad.
Ze is samen met haar vriendin ook trainster geworden van het
meiden E-team. En ze wil zich in het trainersvak zich verder
bekwamen want zij heeft zich ingeschreven, samen met Mirel, voor
de trainerscursus D-pupillen.
Ondanks het feit dat ze daarvoor alleen thuis maar een beetje
voetbalde, wist ze al snel een aardig potje mee te ballen. Een
voordeel hierbij was dat ze de spelregels al kende en enkele
familieleden ook al bekend waren met het voetbalspelletje.
Door een combinatie van fanatisme en een frequente aanwezigheid
op trainingen draagt ze haar steentje bij aan het succes van het
damesteam.
Naast het voetbalspel vindt Nienke de sfeer minstens zo belangrijk.
Dat die goed is kan ze zeker bevestigen en refereert hierbij aan
enkele teamuitjes en ook aan de derde helft waarin er vaak gezellig
wordt nagepraat in de kantine.
Verder vindt ze dat Paul Holtkamp en Henk van Geenen het super
doen als leiding van het damesteam. Zij hebben een belangrijke
bijdrage geleverd aan het succes van het dameselftal, zo stelt Nienke.
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Wat ze verder ook goed vindt aan SV Delden is dat de dames als
volwaardig team worden aangezien. Het absolute hoogtepunt voor
Nienke was de eerste competitiewedstrijd van dit seizoen. Deze
wedstrijd werd gewonnen en kon daarmee als eerste driepunter in de
competitie voor de dames van dit seizoen de boeken in gaan.
Dat deze overwinning bepaald geen incident is, blijkt wel uit het feit
dat ze leuk meedraaien bovenin de middenmoot van de competitie.
Nienke hoopt met het team dit seizoen dan ook bij de eerste drie te
eindigen.
Dat het damesteam goed bij SV Delden past blijkt dus wel uit het feit
dat plezier en sportieve prestaties hand in hand gaan.
Op de vraag of ze bij SV Delden nog bepaalde dingen zou willen
zien veranderen antwoordt ze dat een tweede damesteam in de
toekomst een mooi streven is.
Tot slot van dit gesprek wensen we Nienke en haar team veel succes
in de verdere competitie.
Maarten Klumpers
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Treeningskamp Delden 3 en 6
"Manege Gasselte is gelegen aan de rand van het Drentse dorp
Gasselte, boven op de Hondsrug, in de driehoek Assen-HoogeveenEmmen. Gasselte maakt deel uit van de gemeente Aa en Hunze en is
zo'n echt typisch Drents dorp, met ongeveer 1000 inwoners en is
bovendien gelegen in de beroemde Drentse Staatsbossen, een van de
weinige gebieden in Nederland met nog zeer veel natuur. Je kunt er
uren doorbrengen zonder in steden of industriegebieden terecht te
komen. Mede door het uitgebreide netwerk van fiets-, wandel- en
ruiterpaden is Drenthe een ideale plek voor een sportieve vakantie."
Me dunkt... de perfecte locatie voor de zevende editie van het
treeningskamp van Delden 3. Nieuw dit jaar: Delden 6 mocht ook
mee. Voor een sfeerimpressie van dit treeningskamp -volgens
beproefd concept en dus wederom zeer geslaagd- zie onderstaande
fotoreportage.

Vrijdagavond 6 februari 2009. Een twintigtal spelers van Delden 3 en Delden 6 arriveert
goed geluimd in "Manege Gasselte".
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Zurück von weggewesen: Matthias von Schweppes zum Feldhausen

Een van de foto's waar Teela (links) nog een beetje fatsoenlijk op staat...
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Delden 3 en Delden 6. En in welk team speel jij?

De organisaasiej heeft voor de vrijdagavond het "Ik hou van Apfelkorn"-spel bedacht. Team
2 is vol vertrouwen.
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De organisaasiej heeft voor de vrijdagavond het "Ik hou van Apfelkorn"-spel bedacht. Team
2 is vol vertrouwen.

Team 4 bestaat uit enthousiaste spelers, maar van enig samenspel is geen

sprake. Kansloos.
.
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Op naar de treening. Maar waar was het nu ook weer?

Uiteindelijk toch gevonden: het sportcomplex van de VV GKC
(voetbalvereniging Gasselte Kostvlies Combinatie)
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...alvorens afscheid te nemen van deze fraaie lokatie:
"Manege Gasselte is gelegen aan de rand van het Drentse dorp Gasselte, boven op de
Hondsrug...

... Mede door de vele fiets-, wandel- en ruiterpaden een ideale plek voor een
sportieve vakantie." Maar je kunt zo'n weekendje weg natuurlijk ook anders
invullen...Heren Steentjes, bedankt voor de organisaasiej.
Op naar februari 2010
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Hier een verslag voor de Mösproat van Bram.
Zondag 8 maart was ik pupil van de week.
Delden 1 moest die middag tegen de Zuid-Eschmarke.
Die middag werd ik om half twee welkom geheten door Janny.
Nadat ik een glaasje cola had gekregen legde Janny mij uit wat er die
middag ging gebeuren.
Ik mocht daarna met Delden 1 warm lopen.
Vervolgens ging ik met de jongens de kleedkamer in , waar de laatste
dingen over de wedstrijd werden besproken.
Met de scheidsrechter en de voetballers kwam ik het veld op gelopen
(onderluid applaus van alle toeschouwers).
Daarna mocht ik proberen bij de tegenstander een doelpunt te maken,
hij was bijna raak !!
Samen met de reserve spelers mocht ik vanuit de dug out de
wedstrijd bekijken.
In de rust kreeg ik samen met mijn ouders , zus , broertje , opa en
oma een patatje met wat drinken, lekker hoor.
De tweede helft mocht ik weer met de reserve spelers in de dug out
zitten , helaas werd de wedstrijd door SV Delden verloren.
Na afloop kreeg ik van Janny ook nog een aantal leuke kadootjes
waaronder een voetbal met de namen van alle spelers van Delden 1.
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Ik heb een ontzettende leuke middag gehad en ik bedank hierbij
Janny en alle
voetballers van Delden 1 voor de fantastische middag !!!
GEWELDIG !!!

Bram Horstman
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Winterstop / Winterberg
Even een berichtje van de dames!
Zo’n winterstop duurt best heel lang…
Dus moeten we andere dingen bedenken om sportief bezig te
zijn.
In januari hebben we daarom besloten een dagje met z’n allen
naar Winterberg te gaan.
En aangezien foto’s meer zeggen dan een erg lang verhaal:

De ski’s zijn gehuurd en
ondergebonden…
Hele sportieve
onderneming. Een half uur
wachtten vereist wel wat
van je lichamelijke
conditie.
We zijn er helemaal klaar
voor
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Skipasje halen.
Onder begeleiding van
Dickie.
Wij dames zijn erg
voorzichtig in het
buitenland.
Nu de skipas binnen was
konden we beginnen met
ons sportieve dagje uit.

Femke bezig
met haar pushups
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Rek en strek
oefeningen door
Kim en Sanne

Hooghouden !
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Ondanks de zware trainingen van vandaag konden we nog wel
lachen aan het einde van de dag.

Na zo’n sportieve
dag kun je natuurlijk
wel raden welke partij
het minste
uithoudingsvermogen
heeft.

Groetjes van de
Dames
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Antwoorden van ken uw klassiekers

1) Brian van Loo

2) Joop Schuman

3) Geel Zwart

4) John van den Brom
5) Zuid - Africa
6) Vijf keer
7) Stadion Feijenoord
8) Vetkampstraat

61

62

In Memoriam

Begin maart overleden twee oud spelers van de SV Delden tw. Jan
ter Maat en Herman Verdriet. Beiden hadden in het verleden
betekenis voor onze vereniging.
Jan speelde in een moeilijke tijd direct na de 2e wereldoorlog in het
eerste elftal en vervolgens ook in andere teams. Hij was elftalleider
en hielp bij het organiseren van festiviteiten van jubilea.
De laatste jaren legde Jan op zondagochtend nog wel eens een kaartje
aan de “ronde tafel” in ons clubhuis.
Herman Verdriet was in de vijftiger jaren onze “linkspoot” van het 1e
elftal.
Je ziet ze tegenwoordig niet veel meer; een “balverliefde”pingelaar
met een mooi schot.

In zijn tijd was hij een plaag voor elke verdediging.
Later maakte Herman deel uit van het bestuur van onze vereniging en
hij speelde nog in verschillende lagere elftallen.
Na zijn voetbalcarrière begon Herman te tennissen. Het bleek al
gauw dat hij ook in deze sport goed uit de voeten kon.
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Wij zijn Jan en Herman erkentelijk voor hun bijdragen aan
activiteiten in onze vereniging en wensen de nabestaanden alle
sterkte toe in de komende tijd.
Bestuur SV Delden

Het eerste elftal in 1956
Hurkend geheel links: Herman Verdriet
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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

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
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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
ACCOUNTANTS &
RUPERT
FISCALISTEN

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
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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

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

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