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Van de redactie, 
 
De laatste ‘Möspraot’ editie van dit voetbalseizoen is bij u in de bus 

dan wel op de deurmat gevallen. 

 

De kompetitie 2008/2009 is teneinde met toch nog een verrassend 

slot nl. de kampioenschappen van zowel het 4
e
 als het 5

e
 elftal; niet 

bepaald een jaarlijks gebeuren in de geschiedenis van onze 86 jarige 

club!  U leest er veel over in deze uitgave.  

 

Afscheid werd genomen van twee 1
e
 elftalspelers nl. Marc Brinkcate 

en René Holtkamp. René volgend jaar bij Rood Zwart en Marc kiest 

voor een lager elftal.  

 

Ook werd afscheid genomen van onze trainer Ronald Dams, 

scheidsrechter Martin Wardenburg en keeperstrainer Bert Morsink. 

 

Onze voorzitter meldt in zijn bestuursbijdrage de voortgang van de 

aanleg van ons nieuwe hoofdveld en over andere bestuurszaken. 

 

Verder vindt u in deze uitgave: 

 

- verslag inloopmorgen en toernooi van de jeugdafdeling. 

- excursie Hart van Delden naar de Grolsch Veste 

 

 

Veel leesplezier. 

 

 

De Redactie 
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Aanleg kunstgrasveld door Oranjewoud 

Het kunstgrasveld bij SV Delden zal worden aangelegd door 

ingenieursbureau Oranjewoud. Dit heeft de gemeente Hof van 

Twente eind mei bekend gemaakt.  

In de aanbesteding is de aanleg van het kunstgras op De Mors 

gecombineerd met de aanleg van drie kunstgrasvelden in Goor, te 

weten het hoofdveld van VV Twenthe en twee velden bij 

hockeyvereniging GMHC.  

In het bestek voor de aanleg van deze vier velden is door de 

gemeente extra nadruk gelegd op de kwaliteit van het kunstgras. Het 

veld dat Oranjewoud bij SV Delden gaat aanleggen, zal dan ook 

ruimschoots aan de huidige KNVB - normen voldoen. Bovendien is 

in het bestek de realisatie van een zestal lichtmasten opgenomen, 

zodat het hoofdveld van SV Delden vanaf volgend seizoen ook 's 

avonds, voor de doordeweekse trainingen gebruikt kan worden. 

 

De oplettende bezoeker van ons sportcomplex heeft de afgelopen weken al kunnen zien dat 

er een voortvarende start is gemaakt met de ontmanteling van de omheining van het 

hoofdveld. Alle reclameborden zijn verwijderd en ook van het oude vertrouwde hekwerk is 

niet veel meer over. De betonnen palen staan er verloren bij... 
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Een prachtige dag op “de Mors” bij SV Delden 
 

Het was een prachtige dag, de 30
e
 mei. Er was dan ook van alles te 

doen; zo was er de welpeninloop, het meiden E toernooi, het 

ouderkind toernooi en er werd officieel afscheid genomen van het 

echte gras op het hoofdveld. Daarbij was het ook nog eens stralend 

weer. 

 

Om 10.00 was het al behoorlijk druk op “de Mors”. De welpen en 

hun trainers stonden klaar voor hun demonstratietraining en de 

meiden van het E-toernooi waren allemaal gearriveerd. De welpen 

werkten enthousiast en onder grote belangstelling het uitgezette 

circuit af. De welpen zijn de 4, 5 en 6 jarige voetballertjes bij SV 

Delden. De oudsten hebben al een heuse competitie en voetballen 

wekelijks 4 tegen 4 tegen verenigingen in de buurt. De jongste 

welpen trainen op de zaterdagochtend en maken vooral veel plezier.  

 

Na de inspannende demonstratie was er natuurlijk ranja voor alle 

kinderen en koffie voor de ouders. Daarna vermaakten de kinderen 

zich op het grote springkussen. Er is een flink aantal 

inschrijfformulieren meegenomen en de eerste nieuwe welpen 

hebben zich al weer aangemeld.  

 

Tegelijkertijd met de welpentraining startte ook het meiden E 

toernooi. Maar liefst 8 meidenteams; GFC, PH, Wilhelminaschool, 

BWO, Fleringen, SVZW, Rood Zwart en SV Delden, streden om de 

grote beker. Wilhelminaschool was huizenhoog favoriet; de meiden 

uit Hengelo waren immers al ongeslagen kampioen geworden in de 

competitie. En inderdaad wonnen ze de beker, maar het ging ze niet 

makkelijk af! In de poule was het al heel lastig, samen met GFC en 

Fleringen behaalden ze 6 punten. Wilhelminaschool ging op 

doelsaldo als 1
e
 door.  

De finale ging tegen de winnaar van de andere poule; BWO. Ook 

deze wedstrijd was heel spannend en eindigde gelijk.  
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Penalty’s moesten uitkomst brengen en daar bleek Wilhelminaschool 

net wat beter in te zijn. Op de tweede plaats eindigde dus BWO, 

derde werden de meiden uit Fleringen en als vierde eindigde PH. Dat 

het een spannend toernooi was blijkt wel uit het feit dat alle vier 

finalewedstrijden in een gelijkspel eindigden en penalty’s uitkomst 

moesten brengen.  

 

De Deldense meiden van Rood Zwart en SV Delden vielen net buiten 

de prijzen, maar dat geeft niet, want het was vooral een sportief en 

heel gezellig toernooi dat zeker voor herhaling vatbaar is.  

 

Na de prijsuitreiking was het al weer tijd voor het ouderkind 

toernooi. Dit toernooi is inmiddels de traditionele afsluiting van het 

voetbalseizoen bij SV Delden. Vooral de jongens van de E hadden 

met veel bravoure te kennen gegeven, de ouders wel even in de pan 

te zullen hakken. De ouders dachten daar echter anders over. Wat de 

uitslag precies is geworden is de schrijver van dit artikel niet bekend.  

 

Ook de andere wedstrijden waren heel sportief en vooral heel 

gezellig, maar er was voor de ouders weinig eer te behalen. De 

kinderen waren te goed en vooral veel te snel. 

 

Na het ouderkind toernooi werd afscheid genomen van drie 

jeugdleiders. Wim Holterman, Ronnie Hendrikse en Wim Mensink 

keren volgend seizoen niet als leider terug. Jeugdvoorzitter Jos 

Eijsink bedankte de drie hartelijk voor alles wat ze de afgelopen 

jaren voor de jeugd hebben betekend en gaf ze een aandenken van de 

club.  

Alle jeugdleden kregen de officiële SV Delden Oorkonde voor 

getoonde inzet en sportiviteit uitgereikt.  

 

Daarna werd officieel afscheid genomen van het echte gras, dat meer 

dan 35 jaar dienst had gedaan, van het hoofdveld. Alle aanwezigen 

verzamelden zich in en rond de middencirkel alwaar voorzitter Hans 

van Laarhoven de middenstip er uitstak.  
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De komende weken zal de Mors vooral het toneel zijn van zware 

machines en grote tractoren. Voor de aanvang van het nieuwe 

seizoen zal er een prachtige kunstgrasmat liggen. Op de site 

www.svdelden.nl kunnen de ontwikkelingen op de voet worden 

gevolgd. Ook de foto’s van deze heel geslaagde dag zijn er heel 

binnenkort op terug te vinden. 

 

 

 
Het uitzwaaien van het gras en van het seizoen 2008-2009 

 

 

 



 

12 

 
 



 

13 

Hallo voetballiefhebbers, 
  

Op zaterdag 26 april mocht ik pupil van de week zijn. 

Dat leek mij erg leuk. Toen ik die dag bij de kantine kwam was  

Janny er al. Janny vertelde precies wat er allemaal ging gebeuren. 

Hans hielp ook mee want Janny moest ook nog biertjes tappen. 

 

Ik heb de voetbalkleding van SV Delden aangetrokken en mocht  

kennismaken met de scheidsrechter en de grensrechters. Vervolgens  

hebben we wat gedronken in de kantine en mocht ik met de 

voetballers van het 1e meedoen aan de warming-up.  

 

Toen de wedstrijd begon mocht ik samen met de voetballers het veld 

op komen, aftrappen en met de bal op de goal schieten. De keeper 

deed volgens mij niet zo goed zijn best want de bal rolde tussen zijn 

benen door de goal in.  
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In de rust hebben we in de kantine weer wat gedronken en na de 

wedstrijd heb ik en mijn papa en mama een lekker patatje gekregen. 

Ook kreeg ik een ontzettend leuk aandenken. Heel gaaf! Het was wel 

jammer dat SV Delden had verloren. 

 

Janny, Hans, spelers van het 1e en SV Delden ontzettend bedankt 

voor de  

supergafe middag!!! 

  

Groetjes van Teun Zwiers, F2 
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“DELDEN – VIJF”  KAMPIOEN  !! 

 

 
 

 
Het zat er al enkele jaren aan te komen. Immers ,al een paar jaar 

waren onze “Alte Hernn” bijna kampioen ….. Net niet dus! 

Zondag 16 mei was de heuglijke dag dat dit wel lukte. Bij winst in 

Bentelo kon de kampioensvlag gehesen worden.  

Vijfde elftalvrouwen(al vele weken druk met voorbereidingen), 

kinderen en vele blauw/gele fans omzoomden het Bentelose 

voetbalveld. 

Ook in en rond de Deldense dug-out was het een drukte van belang, 

liefst 18 spelers (fit en minder fit) stonden trappelend van ongeduld 

langs de lijn om door leider Wim Mensink het veld ingestuurd te 

worden. 

Aanvankelijk waren de heren best zenuwachtig vooral toen de 

Bentelose gastheren brutaal het doel van keeper Richard bestookten. 
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De ban brak toen Ed Stokkentreeff de eerste Deldense goal  

liet aantekenen,de 100
e
  treffer van het seizoen! 

Bert Luttikhedde pingelde er ouderwets op los en kon even  

later de 0-2 scoren en nog wel met een gave kopbal.  

Voor de rust werd het nog 0-3 door een geweldige volley  

van René Streutker. 

Na de rust bleek de tegenstand van de Benteloërs gereduceerd  

te zijn tot “aanwezig zijn”. 

Leider Wim had opdracht gegeven de bal het werk te laten doen  

en het doelsaldo onfatsoenlijk op te schroeven.  

Dat was niet tegen dovemansoren gezegd! Het grootste probleem  

was een administratief probleem: Hoe geef je alle 18 spelers een  

invalbeurt? 

Het werd inderdaad een doelpuntenfestijn.  

Vooral Wim Wold bewees weer zijn meesterschap met 5 doelpunten.  

Sander Pelle toonde dat hij naast buitenspel staan ook  

doelpunten kon maken. Ook de niet geheel fitte  

Ronnie Schutte kwam zijn opwachting maken.  

Onder groot applaus scoorde good old Dick Menger een mooie  

ouderwetse frommelgoal! 

 

Uiteindelijk lieten de Deldenaren het bij 0-11  …………..   

 

 

De goed leidende Bentelose scheidsrechter vond het welletjes  

en het feest kon losbarsten met bloemen, medailles en een originele 

kampioensonderbroek. 

 

 

De sportieve Benteloërs hadden voor een lekker biertje gezorgd  

en een prachtige versierde wagen bracht de heren naar Delden  

voor een verdiende grandioze intocht. 
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Kampioen, ongeslagen en liefst 110 treffers voor, zoiets overkomt  

niet iedere voetballer   ….Mooi toch! 

Proficiat !! 

 

Gerrit 

De eindstand. 
# Elftal G W GL V P DPV DPT  

1. Delden 5  22 18 4 0 58 110 39  

2. Hector 6  22 18 2 2 56 117 46  

3. Enter 5  22 17 2 3 53 114 36  

4. Twenthe 5  22 10 3 9 33 82 80  

5. Rood Zwart 6  22 9 4 9 31 70 73  

6. Markelo 5  22 9 3 10 30 50 58  

7. Diepenheim 3  22 9 2 11 29 60 68  

8. Holten 5  22 7 4 11 25 58 87  

9. Tubantia 7  22 5 7 10 22 62 75  

10. WVV '34 7  22 5 5 12 20 53 76  

11. Bentelo 6  22 3 2 17 11 40 109  
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Seizoen Delden 4. 
 

De competitie heeft dit seizoen voor ons de spannendste 

ontknoping sinds jaren gehad. Na 21 speelronden voor het einde 

van de competitie hadden Haarle, wij  en Heracles nog uitzicht 

op de titel. Haarle verspeelde de beste uitgangspositie tijdens de 

wedstrijden tegen ons en De Zweef. Heracles, alleen verslagen 

door Haarle, deelde tot twee keer toe de punten met ons.  

 

Het seizoen begon met de groepsfase van het bekertoernooi. In de 

groepsfase haalde wij tegen WVV’34, Bon Boys en Hoeve Vooruit 

het maximaal aantal punten en gingen we verder naar de eerste 

ronde.  

 

Bij de start van de competitie waren wij in vorm. Wierden 5 werd 

thuis met maar liefst met 11-3 “van de mat getikt” en gingen we op 

zoek naar een platte wagen voor de feestvreugde aan het einde van 

het seizoen. De week erop konden de plannen echter meteen weer in 

de ijskast. 

De eerste problemen voor ons begonnen in de kleedkamer op het 

Sportpark Gagelman van De Zweef. Door gebrek aan zitplaatsen in 

de kleedkamer besloten Roy en Cristiaan zich om te kleden onder de 

douches. Echter op sportpark Gagelman zijn de douches uitgerust 

met sensoren. Roy en Cristiaan begonnen dan ook doorweekt aan de 

wedstrijd. Delden 4 speelde bij De Zweef 11 tegen zichzelf, de drie 

punten gingen niet mee naar Delden. Weg ambities, hoop en geloof 

op een eventuele mooie eindklassering.  

Uit de twee volgende wedstrijden werden er slechts 4 punten gepakt 

en dus besloot Niels in te grijpen. Het boetebeleid werd aangescherpt 

en op basis van inzet werden de basisplaatsen verdeeld. Het nieuwe 

beleid van Niels had als resultaat dat Delden 4 zich volledig kon 

richten op de competitie, we verloren namelijk thuis met 2-4 van 

AJC’96 4 (Losser) in de eerste ronde van het bekertoernooi (zoals het 

gezegde al voorspelde ‘hoe losser hoe better’). 
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Dat Delden 4 zich nu volledig kon richten op de competitie 

resulteerden in 3 magere overwinningen (1-6, 2-3 en 5-0) en een 

ruime zege tegen Rijssen Vooruit 2. Dat maar liefst met 12-2 

opgerold werd. 

 

De ambities waren weer terug en we moesten aantreden tegen 

angstgegner Heracles. Heracles 6 was samen met Haarle 5 de 

onverslagen ploeg en door meerdere elftallen werd bevestigd dat 

Heracles 6 het beste voetbal van de competitie speelde.  

 

Aangemoedigd door het dameselftal van SV Delden en Jan 

Holterman werd in een zinderend slot een 2-2 uit het vuur gesleept. 

Na de onderlinge krachtmeting voelde het gelijkspel in Almelo als 

een overwinning. Iedereen was het na de wedstrijd met elkaar eens, 

“dit was de beste wedstrijd van het seizoen, we spelen in een mooie 

competitie en… wie regelt de platte wagen?”. De laatste wedstrijd 

voor de winterstop tegen Holten werd er gewonnen met 1-4. Geen 

Herbstmeister, maar wel meespelend in de top van de competitie.  

 

Door het puntenverlies aan het begin van de competitie, waren we 

voorzichtig met uitspraken over het kampioenschap en Niels behoede 

ons dan ook om rustig te blijven en om ons op de achtergrond te 

houden.  

 

Dit werd wat letterlijk opgevat door het organisatieduo van het 

trainingskamp. Ergens in Duitsland ver van de Autobahn aan een 

meer tussen de bergen, was een villa gehuurd. Het was er zó koud dat 

er ‘s nachts geen ijsberen te bekennen waren op het bevroren meer. 

Wel Delden 4 spelers, onderweg naar de dichtstbijzijnde 

eetgelegenheid.  

Wat een uur lang -17°C en krakend ijs met een mens doet is niet te 

beschrijven. Wel geeft het een voetbalteam het gevoel alles en 

iedereen aan te kunnen.  
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De Zweef kwam naar Trefhook ’n Mös. Het elftal dat ons, mede door 

de luxe uitgeruste kleedkamers, van 3 punten had ontdaan, stond oog 

in oog met een heel ander elftal. Met de erbarmelijke 

omstandigheden nog in het achterhoofd werd De Zweef helemaal 

zoek gespeeld. Wij vergaten het goede spel uit te drukken in cijfers, 

maar wonnen wel bescheiden met 2-1. Geen dubbele cijfers, wel 

geloof op een eventuele mooie eindklassering.  

 

Het lukte om na de winterstop zonder verliespunten naar Haarle af te 

reizen. De wedstrijd tegen de koploper was tot tweemaal toe afgelast, 

waardoor iedereen bijzonder scherp was. Al om 8 uur s’ochtends zat 

de kantine van Haarle vol met het elftal van Delden 4 en haar vaste 

supportersgroep. De dienstdoende kantinebeheerder brak in de 

vroege morgen uit van het zweet en de capaciteit van het 

koffieapparaat werd volledig benut.  

 

Bij winst konden wij op basis van doelsaldo koploper zijn van de 

reserve zevende klasse BO. In de zinderende wedstrijd, waarin veel 

passie en strijd werd geleverd, kwam Delden 4 als winnaar uit de 

koker. Vijf minuten voor het einde leidde wij met 2-3. We wisten de 

voorsprong, verkregen door een eigen doelpunt, vast te houden en 

het eerste verlies van Haarle was een feit. 

De ontknoping van de competitie bestond voor ons uit een zwaar 

programma. De laatste drie wedstrijden bestonden voor ons uit een 

onderling treffen met de top vier (Heracles, Wierden en Haarle). Met 

nog drie wedstrijden op het programma kwam eerst Heracles op 

bezoek. Met één punt meer als Heracles, moesten wij winnen of 

gelijkspelen. Bij verlies werd de kans op het kampioensschap wel 

heel klein. Heracles had met het resterende competitieprogramma de 

beste papieren voor de titel. 

Bij aankomst in de kantine, merkte je direct dat het vandaag om het 

kampioensschap ging. Zowel bij de Delden aanhang als bij de 

Heracles aanhang hing een gespannen sfeer.  



 

28 

 
 

 

 



 

29 

Vanaf het eerste fluitsignaal was Heracles de bovenliggende partij. 

Door het verlies van de toss door aanvoerder Jaap, werd het slappe 

spel ingeleid. Ondanks de slechte vertoning gingen we met een 1-1 

gelijkspel de kleedkamers in.  

 

Na een donderspeech van Niels en de verontschuldiging van Jaap 

voor het verliezen van de toss, kwam er een sterker Delden uit de 

kleedkamers. Dit resulteerde na 10 minuten in een 2-1 voorsprong. 

De voorsprong was echter geheel tegen de verhouding in. Heracles 

stelde zaken op orde door binnen vijf minuten een 2-4 op het score 

bord te zetten. De vermoeidheid en gebrek aan concentratie sloegen 

als een bom in bij Delden 4. Rob kon zijn frustraties niet in bedwang 

houden wat leidde tot een tweede gele kaart.  

 

Met tien man en een onmogelijke uitgangspositie rechtte Delden de 

rug. Ondanks het betere spel van Heracles werd het door een 

snoeiharde pegel á la Epi Drost 3-4. Vanaf dit moment speelde 

Heracles tegen zichzelf, wij nog steeds met 10 man.  

 

De scheidsrechter gaf aan dat er nog 1 minuut te spelen was en 

enkele seconden later kende hij Delden een vrije trap toe net buiten 

de 16. Jaap nam zijn verantwoording, zoals hij dit ook bij de toss 

doet, en ging achter de bal staan. Met een snoeiharde indraaide vrije 

trap gericht op de keeper was het laatste kruit voor Delden 

verschoten. Als een kamikaze piloot en met gevaar voor eigen leven, 

was het Renzo die voor de keeper kwam en de bal knetterhard 

beroerde en de bal tegen het net werkte. 4-4. Als dolle koeien in de 

wei werd het gelijkspel als een overwinning gevierd.  

Het kampioensschap was dichterbij dan ooit. Alleen van Wierden en 

Haarle moest nog gewonnen worden. Om van de spanning te 

ontkomen was voor de wedstrijd tegen Wierden een oldtimer 

toertocht georganiseerd. Met een pindakaas gele en roest bruine 

delegatie van oldtimers werd de toer ingezet met als eindpunt 

Wierden.  
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De wedstrijd werd moeizaam gewonnen, dus de omkooppogingen 

van Niels bleken overbodig te zijn geweest (het Turkse elftal was 

niet onder de indruk van een kratje bier).  

 

Alvorens de laatste wedstrijd van het seizoen van start gaat, is het 

Haarle met de beste uitgangspositie, gevolgd door Delden 4 met één 

punt achterstand. De nummer drie Heracles, heeft op dat moment 

twee punten minder dan de nummer één. Een ongekende ontknoping 

in de zevende klasse BO. Met deze ontknoping in het achterhoofd, 

besluit leider Niels eerder die week in samenspraak met de lokale 

burgervader tot een noodverordening waarbij een avondklok is 

ingesteld. 

 

Zondagmorgen 17 mei, D-DAY! 

 

8.15 uur verzamelen in de kantine, nog nooit in de historie van 

Delden 4 was het zo stil in zowel de kantine als de kleedkamer. Het 

was enkel de geur van tijgerbalsem en scheendekkerzweet, dat deed 

vermoeden dat het ging om een recreatieve hobby.  

 

De Ultra’s bereiden de sfeeracties voor, grote supportersgroepen 

stroomden toe en achter de schermen werd hard gewerkt aan de 

huldiging die bij winst zou plaatsvinden. De laatste toss van het 

seizoen werd opgegooid door de arbitrale leiding. Dit onder toeziend 

oog van de verantwoordelijke aan Delden zijde Jaap, die voor het 

eerst dit seizoen de toss wist te winnen.  

 

Over de eerste helft  kunnen we kort zijn, het was een spel van 

aftasten waarbij beide teams weinig tot geen risico’s namen. Dit 

resulteerde in een 0-0 ruststand. Aangekomen in de kleedkamer 

wacht ons een ware verassing, wij konden ons tegoed doen aan 

bananen en sportdrank(Lotte Bedankt).  

 

Nog 45 minuten om het kampioenschap binnen te slepen, een ieder 

wist wat hem te doen stond.  
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Het is nu of nooit, de dood of kampioen, erop of eronder, niet 

geschoten is altijd mis, wie het laatst lacht, lacht het best, als er twee 

vechten om een bal gaat het vierde er mee vandoor, je moet het 

kampioenschap grijpen als het dichtbij is, liever één schaal in Delden 

dan één in Haarle of Almelo en zoals de schaal in Delden glimt, 

glimt hij nergens, aldus een alles behalve spraakzame Niels.  

 

Vanaf het eerste moment van de tweede helft leek Delden 4 de 

schroom van zich af te hebben gegooid en leek klaar voor een 

ongekend feest. Dit in tegenstelling tot de tegenstander. Het was 

Martin, die het goede spel van Delden omzette in het eerste doelpunt. 

Dolle vreugde en totale gekte barste los op Trefhook ’n Mös en was 

in de wijde omtrek te horen.  

 

Concentratie werd vereist om een snelle tegentreffer te voorkomen. 

De druk lag op dat moment bij Haarle waardoor er veel ruimte 

ontstond. Delden maakte hier gretig gebruik van en de arrogantie 

sloeg toe bij Ivo. Met een fraaie lob zette Ivo de keeper te kijk 

(wederom dolle vreugde).  

 

Met een 2-0 voorsprong en 20 minuten te gaan leek het 

kampioensschap binnen. Iedereen bleef zijn taak geconcentreerd 

uitvoeren. Haarle bezweek onder het goede spel en het duurde niet 

lang en de 3-0 was een feit.  

 

Met een 3-0 voorsprong mocht dan eindelijk Richard het veld in. 

Ondanks zijn blessure sloot ook hij het seizoen af met een treffer. Tot 

aan het laatste fluitsignaal bleef het bij een 4-0 overwinning. Het 

kampioensschap is binnen! De champagnekurken vlogen in het rond 

en de platte wagen werd voor gereden. Het elftal beleefde een week 

van festiviteiten. Zoals het een goede leider betaamd, was Niels al 

vol op bezig met de voorbereiding voor het aankomende seizoen. Om 

zo ook in de reserve zesde klasse een nieuw hoofdstuk aan dit 

sprookje toe te voegen.  
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Ralf, Renzo, Jarno, Cristiaan, Jeroen, Gerbrand, Dennis, Jules, 

Wouter, Jaap, Ramon, Martin, Richard, Peter, Ivo, Rob W, Ronnie, 

Niels, Roy S. (Interim: Jordy, Michel tH, Michel T, Marcel, Erwin, 

Roy P, Jesper, Tom G, Tom S, Rob Z)      

 

De eindstand:  

 
# Elftal G W GL V P DPV DPT PM 

1. Delden 4  22 17 4 1 55 98 32   

2. Heracles avc 6  22 17 3 2 54 110 31   

3. Haarle 5  22 17 2 3 53 83 36   

4. Wierden 5  22 11 3 8 36 76 64   

5. Zweef De 11  21 11 1 9 34 46 41   

6. Rood Zwart 7  21 9 4 8 30 59 65 1  

7. RKSV 2  22 9 2 11 29 46 61   

8. Rijssen Vooruit 2  22 6 3 13 20 48 81 1  

9. Omhoog 4  22 6 1 15 19 40 73   

10. Holten 6  21 5 3 13 18 41 75   

11. Nijverdal sv 3  21 5 0 16 15 28 73   

12. Twenthe 6  22 3 2 17 11 49 92   
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SV Delden 4 en 5 Kampioen! 
 

Op de kampioenenreceptie die op 24 mei plaatsvond is Delden er in 

geslaagd twee beroemdheden te strikken. Gedacht werd om alle 

spelers even te belichten. Wie kan dat beter als oud voetbal coach 

Rinus Michels. Er is echter een probleem. Rinus is al geruime tijd 

overleden.  

 
Geen nood, het medium Shar werd ingevlogen. Ze helpt Rinus met 

het oproepen van de spelers en Rinus weet als engel de spelers op 

geheel eigen wijze neer te zetten.  

 

Hieronder een bloemlezing. 

 

DELDEN 4 

 

Chris Ottenschot (Otterschop) 

Twee seizoenen Delden 4, in het veld maar vooral daarbuiten altijd 

opvallend positief aanwezig.(misschien wil hij de mop m/d kip met 3 

poten wel vertolken.)  

 

2 Gebrand Kooiker (Koikarper) 

Met stip koning onder het veroorzaken van penalty's. 
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3 Wouter Kamp(uit het Kamp) 

Grote man achter het kapitaal krachtige Delden 4, door wekelijks bij 

Rob, Chris en Jeroen aan te kloppen. 

  

4 Ivo Poelman (Poedelman)  

Altijd positief "coachen" met als uiteindelijk resultaat een grote 

inbreng in het kampioenschap. 

 

5 Jeroen Snel  

Groot investeerder in de Delden 4 boetepot. 

 

6 Ronnie Vossebeld Vos in't Veld 

Binnen de lijnen dit seizoen door blessures de grote afwezige, buiten 

de lijnen echter niet minder aanwezig. 

 

7 Peter Naafs 

Samen met Rob de meest creatieve man aan Delden zijde, zeer 

bewegelijk zoekend naar een juiste oplossing.  

 

8 Richard de Vette (de Vedette) 

Het verlies van NAC Breda heeft hem dit seizoen drie kratjes bier 

aan Wouter gekost.  

 

9 Renzo Wassing (Wasjes)  

De angst van elke spits; snel, hard en het juiste moment pakken om 

te scoren. Man achter het belangrijkste doelpunt dit seizoen.(de 4-4 

92e minuut Heracles) 

 

10 Rob Wijsbeek (Wijsneus)  

Verschenen er vorig seizoen wekelijks wisselende vrouwelijke 

verschijningen langs de lijn, dit jaar lijkt Rob serieus te hebben 

ingezet op een kampioenschap.  

11 Jarno Wesselink 

De Erwin Koeman van Delden 4, maakt puin van elk goed 

opgestelde muur. 
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12 Jaap Smit 

Aanvoerder Jaap wint voor het eerst dit seizoen toss in laatste 

wedstrijd 

 

13 Niels Westerhof  (Pesterhof) 

Het brein achter het grote omkoop schandaal, echter blijkt een Turks 

elftal niet onder de indruk van een kratje bier. 

 

14 Martin Schutte (Schutter) 

Topscorer van het seizoen 2008/2009, tevens winnaar v/d gouden 

schoen. 

 

15 Dennis de Vos (Voske) 

heeft zich afgelopen zondag in ere hersteld na eerder dit seizoen 

Haarle een doelpunt cadeau te doen. 

 

16 Ramon van het Bolscher (Bosker) 

Trainingsdier in hart en nieren, echter alleen als de zon schijnt. 

 

17. Ralf Hoentjen (op z'n hondjes)  

Sluitpost, Elftal kok maar vooral fluitketel Curling kampioen 2009  

  

18. Jules Wijsbeek (Wijsneus) 

Voor niet Delden 4 leden de grote onbekende. Naar Afghanistan 

gestuurd, om na de aankopen Dakhaas en Toon op zoek te gaan naar 

een spits met het vizier op scherp. 

 

DELDEN 5 

 

Ed Stokkentreeff (Sok in de reet): Hoer van het elftal. Legendarische 

kibbelpartijen met scheidsrechters, coaches, grensrechters, publiek, 

medespelers, tegenstanders, enz., enz.Topscorer van de ploeg maar 

dat houdt hij zelf bij.....Zet punt achter carrière Stoppen op 

hoogtepunt. 
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Hajo Brand; Nu al legendarische vrije verdediger van Delden 5, 

berucht en beroemd om uitspraak in rust"Als je van deze 

tegenstander niet wint dan kun je beter stoppen:" Alles op techniek. 

Schuift regelmatig in, duurt alleen kwartier voor hij weer terug is. 

Rijdt in peperdure auto's dankzij het verbranden van hout. 

 

Remco Kemper: Benjamin van het elftal, Pijlsnelle onderwijzer aan 

de rechterkant. Verward voetbal wel eens met korfbal. Op zoek naar 

vrouw, moet wel mooi zijn!! 

 

Wim ter Keurs: (heeft keus) Stoere niets ontziende aanvoerder 

voorstopper, Grote regelneef naast onze coach. Liet Andre 

Karnebeek staan als een zielig vogeltje. Gevreesd door elke spits 

behalve die van Hector. Beweerde de vader van hem te zijn. Moest 

dit bekopen met een rechtse hoek van geblesseerde verdediger 

Hector. 

 

Dick Menger: Senior 60 plus Boegbeeld. Grensrechter en altijd 

invallen als het even niet loopt. Heeft contract tot 2030. Kwam 

kleedkamer na een wedstrijd die al ten einde was. Dacht dat we ons 

aan het aankleden waren. We wilden echter onder de douche, hij was 

dus twee uur te laat. 

 

Sander Pelle: (Ze Pele) Buitenspelle. Praatgrage linksbuiten. Praat 

met iedereen in het veld behalve over voetbal. Kan fantastisch zingen 

vooral Hazes. 

 

Marco Ezendam (Ezeldom) verzorgt de drukbezochte trainingen op 

donderdag avond. Heeft dan ook de beste conditie als betrouwbare 

rechtsback. Liep blauw op na beruchte knokpartij tegen Hector. 

 

Aloys ter Morsche (op de mors): Blessuregevoelig, verrassend snel 

ondanks buikje, heeft veel fans in Zutphen die hem trouw volgen via 

wedstrijdverslagen. 
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Bert Luttikhedde: Boer met TV abonnement met pornokanalen, veel 

scorende blessuregevoelige technische spits die door de week weer 

klaargestoomd word dankzij de gevoelige handen van vrouw Marjon.  

 

Dinant Lutke Willink. (Lullige Willink): Boer getrouwd met onze 

Janny. Kwam begin dit seizoen over van Geesteren, beste aankoop 

sinds jaren. Aanjager van de ploeg met scherpe eigen mening. 

 

Han Vaanholt: de humor van het elftal. Heeft prachtige manier van 

voortbewegen, heeft oog voor vrouwelijk schoon overal en altijd. 

Komt ooit in de top van bestuur FC Twente. 

 

Richard Brunnekreef (Bruine kreeft): afgelopen seizoen begonnen 

met keepen op 38ste. twee verrotte knieën. Gaat aardig nu die hoge 

ballen nog. Dit is trainbaar........ dus op donderdag keeperstraining 

volgen. 

 

Rene Streutker:  Het draaipunt op het middenveld. Nog altijd 

fantastische trap die ons er meermalen heeft doorgesleept. Meer 

trainen dan gaat die dikke kont vanzelf weg. 

 

Patrick Brinkcate: Legendarische keeper uit verleden blijkt ook goed 

te kunnen voetballen, heeft einde seizoen jammerlijk gemist vanwege 

blessure opgelopen met keepen in het tweede 

 

Hendrik v.d. Streek (is van Streek): een van twee leraren in groep. 

Spijkerharde linksback met drang naar voren. Dankzij blessure lang 

uit roulatie geweest maakte laatste wedstrijden wel mee. Rare 

eigenschap fan van PSV. 

 

Ronny Schutte (Schutter) : Vrijwel gehele seizoen geblesseerd, is 

bezig met geweldige comeback. Is nu wel altijd op tijd bij de chinees 

na de wedstrijd wat Astrid weer blij maakt. 
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GASTSPELERS: 

 

Wim Wold: Scoren altijd en overal, ambieert trainerscarrière 

waardoor voetbal op laag pitje komt te staan. Wil altijd spelen met 

nummer negen. Wat enkelen onder ons natuurlijk voorkomen. 

 

Gerrit Naafs in potentie de beste die we graag lenen van het tweede. 

Eigenlijk nog te goed voor ons. Zet zijn knippende vrouw in de 

markt via visite kaartjes ook nog zakenman dus. 

 

Berry Koens wordt graag geleend uit het derde.  Speelde mee tegen 

club uit Delden west, Grootste lol want al zijn familie is RZ. Speelde 

Kampioenswedstrijd tot groot vermaak van fans aan de kant.  

Berry Koens melodie Boney M daddy cool. 

 

Rian Ter Braak: Gaan we volgend seizoen van horen zonder 

blessures. 

 

 Wim Mensink: Coach met vlijmscherpe bewoordingen in de rust 

"laat de bal rond gaan" "niet lopen met de bal”.  

 

Heeft het gepresteerd kinderen huilend weg te jagen na tirade langs 

de kant. Is ondanks alles de ideale coach voor deze groep waar 

discipline en beleving nodig is. Krijgt contract voor het leven" 

Einde: mede mogelijk gemaakt door Eurocard Mastercard en 

Peijnenburg koek 
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P.S.: In plaats van de gebruikelijke bloemen werden de kampioenen 

een passend broekje aangeboden en 

 

 

 
 

 

 

. 

 
dat stond de spelers en leiders prima 
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F 3 en F 4 
 
Het seizoen loopt ten einde voor de allerjongsten voetballers van 

onze vereniging.  

 

Vorig jaar augustus begonnen we met een mooie groep 5-6  jarigen 

te trainen op dinsdagavond. Op zaterdag werd er vanaf 10.00 ook 

getraind. We schreven ook weer een team in voor het succesvolle 

vier tegen vier voetbal met onze buurverenigingen. Elke zaterdag 

lekker voetballen.  

 

We begonnen met 13 spelertjes aan het seizoen en we eindigen ook 

met 13 spelers. Hier  mogen we best wel trots op zijn als SV Delden. 

Kennelijk werkt onze aanpak van voetballen en andere activiteiten 

naast het voetbal goed bij deze enthousiaste groep kinderen maar 

zeker ook de ouders.  

 

Na de winterstop zijn we zelfs verder gegaan met een tweede team 

vier tegen vier voetbal. Vele spelers bereiken dit jaar de leeftijd van 

zeven jaar en dat betekent dat ze na de zomer gaan voetballen in de 

echte KNVB competitie zeven tegen zeven voetbal.  

 

Uiteraard gaan we ook weer deelnemen aan de vier tegen vier 

competitie. Het ligt ook in de bedoeling om met de beginnende 

voetballers weer te gaan trainen op zaterdagmorgen om 10.00 uur.  

 

Kom dus gerust kijken en meedoen op zaterdag. In de winterstop 

hebben we afscheid genomen van leider/trainster Ellen Goosselink. 

Ellen kon haar werk niet meer combineren met het vrijwilligerswerk 

bij SV Delden. Ze voetbalt in het damesteam en we zien haar 

ongetwijfeld nog terug als bij de begeleiding van onze jeugd.  
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Ed werd leider van F4 en Richard ging verder als trainer en leider 

van F3. In goede samenwerking met de ouders werd er met veel 

plezier gevoetbald op de zaterdagmorgen.  

 

Als we met z'n allen deze lijn doorzetten weet ik zeker dat we over 

een paar jaar in alle lichtingen binnen onze jeugd weer spelers 

hebben. 

 

Richard Brunnekreef 

trainer /leider 
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F2 seizoen 2008-2009 
 

Het seizoen is ten einde en we horen dus bij de middenmoot. 

 

Veel wedstrijden gespeeld en van alles meegemaakt. Gelijkspelen, 

verliezen maar natuurlijk ook overwinningen vielen ons ten deel. 

 

Over het seizoen gezien hebben de spelertjes van F2 goed tot 

uitstekend hunbest gedaan. 

 

Winnen is natuurlijk ons streven.  

 

Maar verliezen is helemaal niet erg, als je maar je best hebt gedaan 

en met z`n allen verloren hebt. 

 

De mooiste overwinning was natuurlijk die  op Rood Zwart(0:2). 

Dit hebben we natuurlijk groots gevierd, een derby blijft een derby. 

 

De 1-12  verliespot moeten we maar gauw vergeten. 

 

We hopen dat jullie allemaal net  zo hebben genoten van het voetbal 

en de trainingen als wij. 

 

En we hopen dat de inzet en het samenspel, van vooral de laatste 

paar wedstrijden, zich volgend seizoen zo doorzet. 

 

Jongens die naar de E gaan heel veel succes daar! Maak er wat van 

en we zullen jullie missen. 

 

Jongens die naar F1 gaan, zullen het toch maar weer met ons moeten 

doen. 

De sfeer binnen de ploeg was iedere wedstrijd weer goed en dat mag 

wel zo blijven. Inzet zo houden en tot volgend seizoen. 

 

Groeten, Patrick en Gerard. 
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UITSTAPJE  HART  VAN  DELDEN  NAAR  

GROLSCH VESTE 
Liefst 54 leden van het Hart van Delden maakten per bus een  

excursie naar het FC Twente stadion “De Grolsch Veste”. 

Na ontvangst en koffie werden we in drie groepen rondgeleid langs 

 allerlei accommodaties, zoals kleedlokalen, ruimtes voor ruim  

2000 TOS – leden en het supportershome.De meeste indruk maakte  

toch wel de nieuwe luxe FC Twente kleedkamer en het prachtige  

verbouwde stadion met 24 000  zitplaatsen. 

Als de nieuwe plannen gerealiseerd worden(ophogen van de korte zijde)  

zelfs meer dan 30 000.Zo rond half 10 waren we terug in ons eigen  

SV Delden home, boordevolle indrukken lieten we ons de drankjes  

en hapjes goed smaken.  Het was best een best gezellige avond 

 
 

HET  HART  VAN  DELDEN 

De Hart van Delden leden storten jaarlijks  € 50,-   Elk jaar overlegt  

een commissie met het bestuur over de besteding van die gelden.  

Het vorig jaar werd onze jeugdafdeling extra “gesponsord”. 

Dit jaar gaan we iets extra’s doen om ons nieuw  aan te leggen  

kunstgrasveld nog wat meer te verfraaien. 

We denken aan nieuwe dug-outs  en/of nieuwe stoeltjes langs  

de zijlijn van het veld. Prima toch om onze club een extra 

ruggensteuntje 

te geven! Op dit moment hebben we ruim 90 leden en het ……..  

HONDERDSTE zit er aan te komen!                     

Dat honderdste lid ontvangt een leuke verrassing.  Bent u dat? 

Bellen naar:  Jan Brinkcate  telefoon  3761900. 

 



 

51 

Afscheid Marc Brinkcate van SV Delden  
 

Marc Brinkcate, jarenlang de trefzekere spits van SV Delden,  

heeft zondag 10 mei afscheid genomen van het eerste elftal.  

Na een carrière van bijna twintig jaar in de hoofdmacht van SV Delden,  

slechts onderbroken door een succesvol eenjarig uitstapje naar HSC'21,  

heeft Marc besloten in een lager elftal te gaan voetballen, om zo meer  

tijd te kunnen maken voor zijn gezin. Na afloop van de gewonnen  

thuiswedstrijd tegen avc Heracles werd Marc, te midden van zijn  

familie en vele andere supporters van SV Delden, door voorzitter  

Hans van Laarhoven geroemd om zijn sportieve inzet voor de  

vereniging, zowel binnen als buiten de lijnen. 

 

 
Marc Brinkcate wordt, met dochter Isis op de arm, door voorzitter Hans van 

Laarhoven in de bloemetjes gezet. 
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Bloemen na laatste wedstrijd SV Delden 1 
 

Naast Marc Brinkcate werden zondag 10 mei, na de thuiswedstrijd 

tegen avc Heracles, nog drie andere SV Delden-leden door voorzitter 

Hans van Laarhoven toegesproken.  

 

Speler René Holtkamp heeft besloten volgend seizoen zijn geluk 

te beproeven bij Rood Zwart. Ook hoofdtrainer Ronald Dams verlaat 

SV Delden. 

 

Na drie seizoenen op De Mors zal Ronald volgend seizoen in 

Enschede, bij Zuid Eschmarke, werkzaam zijn. En -last but not least- 

heeft Bert Morsink besloten om, na een periode van maar liefst 

vijftien jaar, te stoppen als keeperstrainer. Ongetwijfeld zien we Bert 

in de toekomst nog wel terug in en andere functie binnen de 

vereniging.  

 

Als blijk van waardering voor hun inzet voor SV Delden in de 

afgelopen jaren, werden de drie heren na afloop 

van de laatste competitiewedstrijd, te midden van het publiek en de 

spelers van het eerste elftal, in de bloemetjes gezet. 

 
V.l.n.r.: René Holtkamp, Bert Morsink en Ronald Dams. 
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*Martin Wardenburg stopt als scheidsrechter* 
 

Scheidsrechter Martin Wardenburg heeft zondag 10 mei zijn laatste 

wedstrijd gefloten.  

 

Hiermee komt een eind aan een lange carrière, waarin Martin de 

eerste paar jaar voor de KNVB, en daarna ruim twintig jaar voor SV 

Delden als scheidsrechter is opgetreden.  

 

Na afloop van het zinderende duel tussen Delden 6 en Stevo 6 (3-1) 

werd Martin door zesde elftalspeler en wedstrijdsecretaris Jan 

Holterman, namens spelers en bestuur van SV Delden, 

bedankt met een bosje bloemen. 
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              BORDSPONSOREN      

      

ALLURE HAIR  &  BEAUTY DELDEN 

ALU  BOUW KOZIJNEN  HENGELO 

AUTO  RENT TWENTE AUTO - VERHUUR HENGELO 

AZP  TWENTE AUTO  ZORG  PLAN DELDEN 

BAAKE ELECTRA DELDEN 

BARG  VAN  DE  CARROSSERIE - BEDRIJF DELDEN 

BELTMAN MECHANISERING HENGELO 

BERENDS - NAAFS MAKELAARDIJ GOOR 

BLEKKENHORST INTERIEUR - VERZORGERS DELDEN 

BOENSMA RIJSCHOOL DELDEN 

BOER  DE  WOLTER 
MACHINE - 
KONSTRUKTIEBEDRIJF ENSCHEDE 

BOLTEN -  VENNEMAN STRAATWERKEN DELDEN 

BOSCH RECYCLING DELDEN 

BRAAKHUIS JUWELIER  &  GOUDSMEDEN DELDEN 

BREUKERS GRONDVERZET - BEDRIJF HAAKSBERGEN 

BREUMAF MACHINEFABRIEK HENGELO 

BRUINS DANCING  -  PARTYCENTRUM SAASVELD 

C  &  S GELUIDSTECHNIEK DELDEN 

CAMPING  MOOI  
DELDEN FAM.  BEUMER DELDEN 

CATTIER HOVENIERS - BEDRIJF DELDEN 

D . A . M . AUTO - MATERIALEN DELDEN 

DAKTECHNIEK  TWENTE LOODGIETERS DELDEN 

DE  BOEMEL  /  LOKATE SPORT CAFÉ DELDEN 

DE  HAGMOLL CAFÉ - RESTAURANT BENTELO 

DE  JONG DAKBEDEKKINGEN / KLUSSEN DELDEN 

DE  JONG  THOM VOLVO - HYUNDAI  GARAGE DELDEN 

DE  RUSTENDE JAGER RESTAURANT BENTELO 

DE  SPAR SPAR - PRODUCTEN BORNERBROEK 

DE  STROOKAPPE AANHANGER - VERKOOP/HUUR DELDEN 

DE  VOSSENBRINK GARAGE - BEDRIJF DELDEN 

DONKER CULTUURTECHNIEK  HENGELO 

DUSSELDORP GRONDVERZET - BEDRIJF BORNE 

ESHUIS BOUW - MATERIALEN HENGELO 

FEIJTEN AUTOBEDRIJF  -  VOLVO DELDEN 
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FEMI'S RESTAURANT DELDEN 

GERRITSJANS   INSTALLATIE - BEDRIJF DELDEN 

GERRITSJANS  &  KAMP MAKELAARDIJ DELDEN 

GOLDEN  -  CITY CHINEES  -  RESTAURANT DELDEN 

GRAVUTECH SPORTVELDEN - RECLAME HENGEVELDE 

HEBO KOZIJNEN HENGEVELDE 

HENGSTMAN  &  
PARTNERS ASSURANTIE  PROFESSIONALS DELDEN 

HENSEN HANDELS - ONDERNEMING BORNE 

HOBBELINK KANTOOR - MEUBELEN HENGELO 

HOEK  /  AVERDIJK VERKEERS - SCHOOL DELDEN 

HOF  WEEK  BLAD  DRUKKERIJ / WEEKBLAD DELDEN 

HONG - KONG RESTAURANT DELDEN 

HOOGSPEL CAFÉ  - RESTAURANT DELDEN 

JANSEN  DE  JONG BOUW - BEDRIJF HENGELO 

K & N DRIVE - IN  SHOW DELDEN 

KEIZER SCHILDERS - BEDRIJF HENGEVELDE 

KOLENBRANDER GRONDVERZET - BEDRIJF ZENDEREN 

KROOSHOOP BLOEMEN - CENTRUM DELDEN 

LAMERS HUISHOUD - ARTIKELEN DELDEN 

LAMMERSEN BOUW - BEDRIJF DELDEN 

LEFERINK SCHOENEN DELDEN 

LENFERINK CAFETARIA DELDEN 

LENTELINK SCHILDERS - VERFSPECIALIST HENGEVELDE 

MEEN BROOD - BANKET DELDEN 

MEIER  HORECA HORECA  SERVICE HENGELO 

MERCOM CONTAINERS - TRANSPORT GOOR 

MOEKOTTE ELECTRO - TECH - BURO ENSCHEDE 

MORSSINK BOUW - MATERIALEN DELDEN 

MULTI  -  IP AUTOMATISERING ENSCHEDE 

MUTA  SPORT TEAMSPORT - SPECIALIST ALMELO 

NECO KRAAN - VERHUUR NEEDE 

NEW  YORK EMPIRE  NEW  YORK   HENGELO 

NOBBENHUIS TEXTIEL - HANDEL DELDEN 

OTTEN  VAN TIMMER - BEDRIJF DELDEN 

OTTENSCHOT LETSELSCHADE HENGEVELDE 

OUDE NIJHUIS BILJART - HANDEL DELDEN 
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OUDE WESSELINK RIETDEKKERS - BEDRIJF AMBT - DELDEN 

PCH  DIENSTENGROEP PARKEERSERVICES ARNHEM 

PEPER  JOHN INSTALLATIE - BEDRIJF DELDEN 

RABOBANK  CENTRAAL  
TWENTE BANK - ZAKEN DELDEN 

ROKRAMIX BETON - CENTRALE ENSCHEDE 

RUESINK PEUGEOT  DEALER GOOR 

RUPERT ACCOUNTANTS & FISCALISTEN DELDEN 

SCHOLTEN CONSTRUCTIE - BEDRIJF DELDEN 

SIEMAR ZONWERING DELDEN 

SMITTIES DE  HARLEKIJN  EETCAFÉ DELDEN 

SPECKMANN KAPSALON DELDEN 

STAALBOUW  TWENTE STAALPRODUCTEN DELDEN 

TEN  DAM 
INSTALLATIE - 
GEREEEDSCHAPPEN DELDEN 

TEN  VREGELAAR AANNEMER - BOUWBEDRIJF DELDEN 

TER  AVEST BROOD - BANKET DELDEN 

TER  BRAAK OPTIEK HENGELO 

TER  DOEST TOURINGCARS HENGEVELDE 

TER  HORST SCHILDERS - BEDRIJF DELDEN 

TSN  THUISZORG 
THUISZORG  SERVICE  
NEDERLAND ALMELO 

UNIVÉ  OOST VERZEKERINGEN DELDEN 

VAN  LOON MANNEN - MODE DELDEN 

VANEKER SPORT - ARTIKELEN HENGELO 

VEHOF INSTALLATIE - BEDRIJF DELDEN 

VINCENT ZON - WERING HENGELO 

VOS BOUW - AANNEMINGSMIJ DELDEN 

WAPEN  VAN  BECKUM RESTAURANT BECKUM 

WAPEN  VAN  DELDEN HOTEL DELDEN 

WESTERHOF KAAS - HANDEL DELDEN 

WOLD INSTALLATIE - BEDRIJF DELDEN 

WONING  VAN  DER FIETSEN - HANDEL DELDEN 

ZIEL SCHILDERS - BEDRIJF DIEPENHEIM 

ZUITHOF AUTOBEDRIJF        BORNERBROEK 

 


