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Contactinformatie
Clubhuis “Trefhook ’n Mös”
De Mors 5
7491 DZ Delden website: www.svdelden.nl

074-3762598

Secretariaat
Marco Ezendam
Odinksveld 8
7491 HD Delden secretaris@svdelden.nl

074-3762029

Ledenadministratie
Sylvia Vaanholt
7491 ZE Delden. sylvia.vaanholt@home.nl

06-41630163

Morsweg 30

Adreswijzigingen dient men z.s.m. door te geven aan het secretariaat.
Beëindiging lidmaatschap: schriftelijk bij het secretariaat vóór 31 mei.
Contributiegegevens
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
7491 DC Delden h.vanlaarhoven@gmail.com
Secretaris (administratie, notulist)
Marco Ezendam
Odinksveld 8
7491 HD Delden secretaris@svdelden.nl
Penningmeester (financieel beheer, vice-voorzitter)
Erwin Hoving
Bergweg 27
7557 BS Hengelo penningmeester@svdelden.nl
Wedstrijdsecretaris (wedstrijdzaken, website, clubblad)
Jan Holterman
Ranninkstraat 11
7491 ZP Delden
wedstrijdsecretaris@svdelden.nl
Bestuurslid jeugd (voorzitter jeugdcommissie)
Jos Eijsink
Schoolstraat 2c
7495 TC Ambt Delden`
j.eijsink@hetnet.nl
Bestuurslid algemene zaken (w.o. activiteiten)
Hajo Brandt
Dekkersveldweg 4
7495 PS Ambt Delden info@carbo.nl

074-3766353

074-3762029

06-16148264

06-23309011

074-3764433

074-3494830
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Bestuurslid accommodatie (gebouwen, velden, materialen)
Jaap Schikker
Schietbaan 15
7491 HC Delden
j.schikker@ziggo.nl
Clubbladcommissie
Henk ter Hofsté
7491 EG Delden
Gerrit Seppenwoolde
7555 WK Hengelo
Hans Klumpers
7491 ZH Delden
Maarten Klumpers
7491 ZH Delden

074-3762130

Wilhelminastraat 6
074-3762539 / 06-53463919
clubblad@svdelden.nl
Rijnstraat 40
074-2423827
gseppenwoolde@home.nl
Noordwal 15
074-3762933
klumpers_15@hotmail.com
Noordwal 15
074-3762933
maarten_klumpers@hotmail.com

Aanspreekpunten overige commissies
Jeugdcommissie
Jos Eijsink
Schoolstraat 2c
074-3764433
7495 TC Ambt Delden
j.eijsink@hetnet.nl
Wedstrijdsecretariaat
Jan Holterman senioren
Ranninkstraat 11
06-23309011
7491 ZP Delden
wedstrijdsecretaris@svdelden.nl
Henk ter Hofsté jeugd
Wilhelminastraat 6
074-3762539 / 06-53463919
7491 EG Delden
secretaris-jeugd@svdelden.nl
Barcommissie
Hans van Laarhoven
Vossenbrinkweg 85
074-3766353
7491 DC Delden
h.vanlaarhoven@gmail.com
Websitecommissie
Ed Stokkentreeff
Eekmolen 16
074-3767623
S491 HN Delden
ed.ilona@tiscali.nl
Maandagochtendploeg
Gerrit Seppenwoolde
Rijnstraat 40
074-2423827
7555 WK Hengelo
gseppenwoolde@home.nl
Activiteitencommissie
Dick ter Kulve
Cuba 5
074-2671860
7622 LS Borne
d.ter.kulve1@kpnplanet.nl
Sponsorcommissie
Jan Brinkcate
Sperwerstraat 9
074-3761900
j.brinkcate@kpnplanet.nl
7491 ZN Delden
Raad van Advies
Gerrit Seppenwoolde
Rijnstraat 40
074-2423827
7555 WK Hengelo
gseppenwoolde@home.nl
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Van de Redactie,

V

oor iedere SV Delden – voetballer, jong of ouder moet het toch een feest
zijn te trainen op zo’n mooi kunstgrasveld en ’s avonds ook nog badend
in een zee van licht. Het bedrijf Oranjewoud heeft er samen met hun collega’s
iets moois van gemaakt. Ze zijn nog steeds bezig kleine dingen aan te
brengen,zoals poortjes en grote rubberen matten. Dat laatste was even wennen ,
want in het begin stapte minstens 50% van de spelers na afloop van de training
langs of over de mat , terwijl toch voeten vegen de bedoeling was, zodat de
rubberkorrels zoveel mogelijk op de mat blijven liggen.
Goede trainingen leiden tot betere resultaten . Dat is ook hier het geval. Onze
trainers Henk en Wim boeken leuke successen. Ga zo door!
In de uitgave van deze Möspraot hebben Jan Vriezekolk en Gerrit
Seppenwoolde een gesprek met een rasechte blauw/geel
iemand die ’s zondags hoofdklasse wedstrijden fluit. Een geweldige prestatie!
Verder in deze uitgave een verslag van onze drukbezochte 86e Jaarvergadering.
De voorzitter Hans van Laarhoven doet mededelingen over bestuursbesluiten.
In dit blad lezen jullie ook over:
- mededelingen over de Nieuwjaarsbijeenkomst
- een verslag van de pokeravond
- de rubriek: Ken je klassiekers
- en nog veel meer.
Tot slot wenst de redactie alle lezers hele fijne feestdagen en een gelukkig en
succesvol nieuw jaar 2010.
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Uit de bestuurskamer

I

n september hebben wij ons schitterende nieuwe kunstgrasveld in gebruik
genomen. Veruit de meeste wedstrijden worden op dit veld gespeeld en ook
de meeste trainingen vinden op het kunstgras plaats.
Om zo lang mogelijk plezier te beleven aan het kunstgrasveld is het belangrijk
dat we ons aan een aantal gebruiksregels houden. De leiders en de trainers van
alle elftallen zijn al op de hoogte van de gebruiksregels, maar eigenlijk zou
iedereen die gebruik maakt van het veld deze regels moeten kennen. Om die
reden hebben we de regels gepubliceerd op de website en in het clubblad – zie
de volgende pagina’s.
Ook voor het ‘oude trainingsveld’, d.w.z. het veld aan de overkant van de weg,
gelden al sinds jaar en dag enkele praktische gebruiksregels. Nu dit veld ook
voor wedstrijden wordt gebruikt, hebben we hierover met de leiders en trainers
enkele aanvullende afspraken gemaakt. Voor de volledigheid hebben we deze
regels en afspraken ook zwart-op-wit gezet en publiek gemaakt, zowel op de
website als in dit clubblad.
Voor het handhaven van de gebruiksregels, in het bijzonder de regels voor
het kunstgras, willen we een beroep al onze leden:

1. Neem allemaal goed kennis van deze gebruiksregels.
2. Hou je aan deze regels.
3. Spreek anderen erop aan wanneer zij zich hier niet aan houden.
Met elkaar kunnen we er voor zorgen dat we nog jarenlang plezier beleven
aan ons kunstgrasveld.
Naast voorgaande dringende oproep willen we onze leden hier graag
informeren over de volgende ontwikkelingen:
• Het stuk gras / zand tussen het hoofdveld en het poortje naar veld 3 zal
worden verhard. Dit om te voorkomen dat spelers met modderschoenen
het kunstgras betreden.
• In het kader van ‘multifunctioneel gebruik’ van het kunstgras (en ook van
ons clubhuis) op tijdstippen wanneer SV Delden hiervan zelf geen
gebruik maakt, hebben we de afgelopen periode al diverse groepen en
instellingen op bezoek gehad:
o CLUB2009, jongeren met een beperking
o leerlingen en leraren van Twickel Delden
o het eerste elftal van VV Bentelo traint in de winterstop elke vrijdagavond
op het kunstgras.
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• De sponsorzaken bij SV Delden zullen vanaf nu worden geregeld door
een nieuwe commissie. Behalve door Jan Brinkcate, sinds jaar en dag
‘hoofd sponsoring’ bij onze vereniging, wordt de sponsorcommissie
gevormd door Sander Pelle, Han Vaanholt en Hans van Laarhoven.
• Eind oktober vond onze jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. Het
verslag van deze goed bezochte bijeenkomst staat elders in dit clubblad.
Tijdens de vergadering konden we melden dat we binnenkort de
aanmelding van het 300e lid verwachten. Een unieke mijlpaal in de
geschiedenis van de vereniging, die we zeker niet ongemerkt zullen laten
passeren.
• Tot slot zijn we verheugd te kunnen melden dat het contract met onze
hoofdtrainer Henk Drenth met één jaar is verlengd. Alom in de
vereniging heerst tevredenheid over de samenwerking met Henk, die
bezig is aan zijn eerste seizoen bij ons eerste elftal en aan zijn tweede
seizoen bij ons B-elftal. Evenals dit seizoen zal Henk ook volgend
seizoen, behalve de selectiespelers, ook ons oudste juniorenelftal van
oefenstof voorzien.
Tot slot van deze laatste Uit de bestuurskamer van 2009 wil ik jullie allen, ook
namens mijn medebestuursleden hele fijne feestdagen en een bijzonder
gelukkig, gezond en sportief jaar 2010 toe wensen.
Namens het bestuur van SV Delden,
Hans van Laarhoven.
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Gebruik en regels kunstgrasveld
Op het kunstgrasveld is het volgende absoluut niet toegestaan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Roken
Open vuur
Kauwgom
Etenswaren
Glaswerk
Blik
Zware of puntige objecten
Schoenen met lange (stalen) noppen en/of spikes
Honden of andere dieren

Ook toeschouwers horen niet op het kunstgras.
Daarnaast gelden de volgende gebruiksregels:
• Draag schone schoenen
• Houd het terrein afvalvrij
• Gebruik de materialen waarvoor ze bedoeld zijn, dus
o niet hangen in de netten
o niet klimmen in de doelen of in de dug-outs
• Na gebruik
o alle doelen en doeltjes buiten de lijnen (*)
o de hekken sluiten
(*) Let op! Bij wedstrijden op het hele veld:
• Alle verplaatsbare doelen en andere obstakels horen
buiten de omheining (i.v.m. de veiligheid van de spelers).

Bestuur SV Delden – november 2009
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Gebruik en regels natuurgrasveld
Algemeen
• Houd het terrein afvalvrij.
• Gebruik de materialen waarvoor ze bedoeld zijn, dus
o niet hangen in de netten;
o niet klimmen in de doelen.
• Na gebruik:
o Verwijder alle materialen van het speelveld.
o Haal de netten in de vaste doelen omhoog.
o Doe de toegangspoort weer op slot.
Wedstrijden
• Tijdens de wedstrijd:
o Zorg ervoor dat alle verplaatsbare doelen en andere obstakels
o (ruim) van het speelveld zijn verwijderd.
• Na afloop van de wedstrijd:
o Haal de netten in de vaste doelen weer omhoog.
o Doe de toegangspoort weer op slot.
Trainingen
• Tijdens de training:
o Maak géén gebruik van (de ruimte voor) de vaste doelen.
Gebruik in plaats daarvan de verplaatsbare doelen, op een plaats
waar de schade aan het gras minimaal is.
o Laat de netten in de vaste doelen omhoog.
• Na afloop van de training:
o Ruim alle gebruikte materialen op.
o Verwijder alle doelen en doeltjes van het speelveld.
o Doe de toegangspoort weer op slot.
Bestuur SV Delden – november 2009
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Ken je klassiekers.

1.Hoe heet de trainer van AJAX?
2. Welke scheidsrechter floot de E.C finale in 1962 tussen Benfica en
Real Madrid?
3.Wie scoorde in deze finale 3 keer?
4. Hoe werd deze speler ook wel genoemd?
5. Wat is de ouderwetse Duitse naam voor laatste man in de opstelling
van het team?
6. Hoe heet het stadion van HSV?
7.Aan welke straat in Almelo was het oude Heracles stadion gelegen ?
8. Hoe het de keeper van Go Ahead?
9. Wie is de voorzitter van FC Twente?
10 Hoe heet de vaste keeper van AZ?
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Geslaagde pokeravond

V

rijdag 13 november heeft alweer de vierde editie van het SV Delden
pokertoernooi plaatsgevonden en er kan wederom worden terug gezien op
een geslaagde avond.
Bijna veertig spelers begonnen rond acht uur met het schuiven van de muntjes.
Het ging er fanatiek doch sportief aan toe, want meerdere deelnemers waren
ervan overtuigd dat zij er met de eerste prijs, de Nintendo Wii spelcomputer,
vandoor zouden gaan.
Na een spannende finale was het echter Frank van Geenen die de rest beteuterd
achter liet en er met de hoofdprijs vandoor ging.
De tweede prijs was voor Coen Witteveen, hij mocht een fraai drankpakket
t.w.v. 75 euro in ontvangst nemen.
Ruben Klumpers, vorig jaar nog de winnaar van het toernooi, mocht met de
derde prijs naar huis.
Traditiegetrouw was dat weer de waardebon van 50 euro van Nobbenhuis
ondermode (elke vrijdag op de markt in Delden).

Aan de finaletafel moest Coen Witteveen uiteindelijk het hoofd buigen voor Frank van Geenen.
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Uitnodiging
Hierbij wordt iedereen van harte uitgenodigd voor de

Nieuwjaarsbijeenkomst SV Delden
op donderdag 7 januari 2010
Aanvang 20:30 uur
in het clubhuis “Trefhook ’n Mos”
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In gesprek met Arjan Laarhuis:
fluitend in de Hoofdklasse Amateurvoetbal

H

et is op een maandagavond in november 2009.

Wij, Jan Vriezekolk en Gerrit Seppenwoolde , zijn op weg naar Arjan
Laarhuis. Gelukkig hebben we nog zoveel jeugdherinneringen dat we
nog precies de weg weten.
Een mooi asfaltweggetje brengt ons naar één van de eenzaamste
plekjes van Deldenerbroek. Aan het einde van de weg stappen we uit.
Wat een stilte , wat een rust. Hier voelen Arjan , Karin en hun kroost
zich thuis. Ons doel is Arjan te interviewen over zijn scheidsrechters loopbaan .
Het is toch geweldig dat één van de “onzen” zoiets weet te bereiken !
Voetballen bij SV Delden
Ik begon op 4 jarige leeftijd te voetballen bij SV Delden.
De animo om bij de blauw/gelen te spelen had ik niet van vreemden.
Zowel mijn vader Arnold als mijn moeder Rieky waren fervente
clubmensen …..
Als klein jongetje was ik blijkbaar op het voetbalveld niet altijd bij
de les. Mijn pa vond dat ik teveel met mijn handen in mijn zakken
stond. Mijn moeder wist de oplossing: ze naaide mijn zakken dicht .
Blijkbaar was dit niet de goede oplossing. Mijn animo om te
voetballen wam pas terug na een korte time-out.
Voetballer Arjan
Als voetballer was ik bepaald niet technisch , ik moest het vooral
hebben van mijn inzet. In alle junioren- en seniorenelftallen stond ik in de
verdediging , stopper en later rechtsachter.
We hadden in de jeugd hele leuke trainers bv. Sietse Dousma en
Harrie Lammertink. Met Henry Laarman hadden we succes met ons C-elftal.
Aan die tijd denk ik met veel plezier terug.
Later in de senioren trainde ik o.a. onder Gerrit Put en Paul Holtkamp;
ik werd vaste rechtsback in het 2e elftal. We speelden o.a. met Jan Blekkenhorst,
Jan Biljon,Wim ter Keurs , Dick ter Kulve , Arnold Oolbrink ,
Geert Weggemans en Richard Brunnekreef. Het was een leuk en gezellig elftal
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Midden in de jaren negentig was het kampioenschap met het tweede een absoluut
hoogtepunt.
Blessures ……….
In maart 1994 brak ik mijn scheenbeen tijdens een wedstrijd en als
gevolg daarvan kreeg ik knieklachten die niet over gingen. Ik kreeg
er zoveel
last van dat ook mijn motivatie om te voetballen terugliep. Zo kon het
niet doorgaan. Een wedstrijd tegen Wierden 2 in november 1999 was
mijn laatste wedstrijd voor SV Delden 2.

Arjan scheidsrechter

Ik wilde toch graag bij de voetbal betrokken blijven en werd
grensrechter bij het tweede en later ook bij het eerste elftal.
Toen belde Peter Vreeke me op een avond op met de vraag of ik geen
clubscheidsrechter wilde worden. Dat leek me wel wat.
Van 2001 tot 2003 heb ik veel lagere elftallen van onze club gefloten
en met veel plezier. Tot Bert Morsink mij meerdere keren vroeg,
waarom ik niet voor de KNVB ging fluiten. Ik volgde zijn raad op en deed de
cursus Basis Opleiding Scheidsrechters (BOS).
Die cursus werd gehouden bij Saasveldia.
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In 2003 begon ik met fluiten in groep 7 van de afdeling Oost en wel
in de reserve 3e klasse. Mijn vuurdoop was de wedstrijd De Zweef 3
tegen Stevo 4. Zoiets vergeet je niet.
Hoe kun je een goede scheidsrechter worden?
Je moet in de eerste plaats een liefhebber van het spelletje zijn ! En je
moet er plezier in hebben om zo’n wedstrijd goed te laten verlopen.
Je moet daarbij verantwoordelijkheid tonen en uiteraard een goede
spelregelkennis hebben.
Een goede fysieke gesteldheid is voor een scheidsrechter een
Voorwaarde. Ik train dan ook tweemaal per week en dat is beslist
nodig om dicht bij het spelletje te zijn en er “bovenop “te zitten !
Al discussierend vinden we dat een goede scheidsrechter ook nog
iets moet hebben wat je wellicht moeilijk leren kunt , iets wat
aangeboren is nl. het natuurlijke overwicht , de uitstraling !
Voor de wedstrijd …….
Het eerste wat ik zondags bij een club doe is even kennis maken met
de beide trainers. Even een kort praatje over het wel en wee van
hun club. Verder zorg ik er voor dat ik de namen van de voorzitters
van beide clubs weet.
Ze zijn vaak heel verbaasd dat ik hun naam weet.
Natuurlijk doe ik voor aanvang van de wedstrijd een lange
warming-up om mijn spieren soepel te krijgen.
“Lands beste “
Arjan vertelt ons dat hij per jaar 8 rapportages krijgt. Als die
beoordelingen positief uitvallen krijg je vaak een bevordering.
Arjan begon in 2003 in groep 7 en hij werd daarna jaarlijks en
soms halfjaarlijks bevorderd. Tenslotte werd hij in 2008 in groep 1
ingedeeld. Dit betekent dat hij wedstrijden fluit in de 1e klasse Oost
zondag en in de landelijke hoofdklassers.
Hij eindigde als nummer 1 van alle scheidsrechters , een
geweldige prestatie!
Als “Lands beste “ mocht Arjan in augustus de wedstrijd om de
Supercup der amateurs tussen de landelijke kampioen WKE
tegen de landelijk bekerwinnaar Barendrecht leiden!.
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Wij vinden dat je daar best trots op mag zijn.
Even bellen ….
Na de wedstrijd bel ik even met het “thuisfront” hoe het gegaan is:
uiteraard met Karin , met mijn moeder en …….. met mijn clubje
SV Delden hoe ze het gemaakt hebben en even bijpraten over de
wedstrijd.
Nog een paar vragen op de valreep
• Wat was je mooiste pot ?
Dat was een spannende beslissingswedstrijd tussen Varsseveld
en DIO’30 uit Druten.
• Heb je als scheidsrechter wel eens blessures gehad?
Zeker , het vorig jaar had een poos veel last van een achillespees
blessure.
Raymond Halenbeek heeft me prima geholpen hierin , nog
bedankt hiervoor !
• Wie is volgens jou de beste Nederlandse scheidsrechter?
Uiteraard Bas Nijhuis uit Enschede , prima uitstraling en een
geweldig loopvermogen.
• Je komt bij veel verenigingen. Heb je nog een tip voor de
• thuisspelende club?
Zorg voor een goede ontvangst van de scheidsrechter.
• Ben je een voorstander van een elektronisch oog in de doelen?
Ja zeker,binnen enkele seconden heeft de scheidsrechter en
iedereen dan zekerheid. Een vijfde en zesde man vind ik niks.
• Wat is het hoogste wat jij als scheidsrechter halen kunt?
Het allerhoogste zou zijn bij goede rapportages de nieuw in te
stellen “Topklasse”.
Dat zou geweldig zijn. Betaald voetbal is helaas vanwege mijn
leeftijd niet mogelijk.
Toen we op de terugweg waren dachten we : “Wat een drive en
wat een inzet , een voorbeeld voor veel voetballers!”
Arjan bedankt.
Jan / Gerrit
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Antwoorden ‘Ken je klassiekers’

1 Martin Jol
2. Leo Horn
3, Eusebio
4. Parel van Mozambique
5. Ausputzer.
6. De HSH Nordbank Arena
7. Bornesestraat
8. Remco Pasveer
9. Joop Munsterman.
10. Romero.
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SV Delden – agenda
donderdag 7 januari, 20:30 uur
Nieuwjaarsbijeenkomst - De traditionele nieuwjaarsbijeenkomst van SV
Delden zal in 2010 plaatsvinden op donderdag 7 januari, in het clubhuis
"Trefhook ’n Mös". Iedereen is van harte welkom, vanaf 20:30 uur.
vrijdag 8 januari, 20:00 uur
Kaartavond - Meer info bij de activiteitencommissie (Gerrit Paskamp).
zaterdag 9 januari, 09:00 uur
Mösbokaal zaalvoetbal-toernooi - In 2010 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.
vrijdag 12 februari, 20:00 uur
Kaartavond - Meer info bij de activiteitencommissie (Gerrit Paskamp).
vrijdag 12 maart, 20:00 uur
Kaartavond - Meer info bij de activiteitencommissie (Gerrit Paskamp).
vrijdag 19 maart
Playbackshow - Meer info bij de activiteitencommissie (Janny Lutke Willink
en Sanne Rodermond).
dinsdag 23 maart, 14:00 uur
KNVB selectie - Op dinsdag 23 maart 2010 is de KNVB weer bij ons te gast
met een selectieteam van jongens onder 14 jaar.
vrijdag 2 april, 20:00 uur
Paas-kaarten - Meer info bij de activiteitencommissie (Gerrit Paskamp).
zaterdag 29 mei, 13:00 uur
Kind-ouder dag - Op zaterdag 29 mei 2010 vindt weer de kind-ouder dag
plaats. Nadere info volgt.
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zaterdag 9 januari 2010 van 18:00 tot 23:00 uur

zaalvoetbaltoernooi
voor senioren (dames en heren)
om de
Mösbokaal 2010
geef je op tijd op bij je elftalleider

...of uiterlijk 19 december 2009 bij Jan Holterman
– 06-23309011 –
wedstrijdsecretaris@svdelden.nl –
ook ‘rustende’ leden kunnen meedoen!
(kosten 3 euro p.p.)
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Goed bezochte 86e jaarvergadering SV Delden
onderdag 29 oktober 2009 vond de 86e jaarvergadering van SV Delden
Dplaats. Net als vorig jaar kende de jaarvergadering seizoen 2008 – 2009 een
grote opkomst. Maar liefst 85 leden waren aanwezig.
Aan het begin van de jaarvergadering staat de vergadering stil bij het overlijden
van onze gewaardeerde leden Derk Jan Tuitert en Dinie de Jong. Voorzitter
Hans van Laarhoven roemt hun jarenlange inzet voor SV Delden.
Kunstgras bij SV Delden
Het seizoen 2008 – 2009 is het jaar van de realisatie van het kunstgrasveld bij
SV Delden. Veel leden zijn hier het afgelopen seizoen erg druk mee geweest.
Dit heeft geresulteerd in een prachtig veld en uiteraard de grandioze opening
van het nieuwe kunstgrasveld van SV Delden op 10 september 2009 door
wethouder Harry Knuiman en niemand minder dan trainer van FC Twente,
Steve McClaren.
Er moeten nog wat puntjes op i worden gezet – o.a. vlaggenmasten, blauwe
tussenstukjes bij de reclameborden, zitplekken langs het veld – maar er wordt
al volop gevoetbald op het nieuwe veld. Het kunstgrasveld is goed bespeelbaar.
Dit wordt nog beter door het regelmatig ontvetten en borstelen van het veld.
Het kunstgrasveld wordt multifunctioneel gebruikt. VV Bentelo zal hier met
het eerste elftal op de vrijdagavond op trainen. Ook Scala en de KNVB zullen
in de toekomst gebruik maken van het kunstgrasveld.
Naast het nieuwe kunstgrasveld hebben we in 2008 goede afspraken gemaakt
met het Aparthotel Delden over het gebruik van het tweede veld. Concreet
betekent dit dat SV Delden nog steeds gebruik 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.

Het seizoen 2008 – 2009
Het seizoen 2008 - 2009 was het seizoen van de overige senioren. Er zijn maar
liefst twee elftallen kampioen geworden! SV Delden 4 en SV Delden 5. In
beide competities viel de beslissing in de laatste wedstrijd. Dit ondanks de vele
blessures die de verschillende senioren elftallen dit jaar kenden. Heren van het
4e en 3e (voormalige 5e) Nogmaals gefeliciteerd.
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Net als voorgaande jaren groeit SV Delden een gestaag. In totaal zijn er 16
teams actief in de competitie. Hierbij worden de welpen niet meegenomen.
Wederom zijn er 7 seniorenteams die hun balletje trappen op de zondag.
Hieronder uiteraard onze dames die lekker mee doen in de competitie.
Het is de verwachting dat niet lang meer zal duren voordat SV Delden haar
300e lid kan verwelkomen. Dit is voor het eerst in de geschiedenis van de
vereniging. Ondanks de groei, met name dankzij de aanwas bij de jeugd, slaagt
SV Delden er elk seizoen in om het kader, de begeleiding goed in te richten.
Dit is goed! Helemaal als je hoort en leest hoeveel verenigingen hier grote
moeite mee hebben. Een compliment naar de leden en de ouders van onze
spelers.
De maandagochtendploeg van SV Delden wordt sinds dit seizoen ondersteund
door De Oprit. Dit is een stichting die jonge werknemers begeleidt om
werkervaring op te doen. Zij werken, tegen een geringe vergoeding, alleen voor
sportverenigingen in (de omgeving van) Hengelo. Hun werkzaamheden
bestaan voornamelijk uit het helpen schoonhouden van ons sportcomplex.
De financiën
Onze nieuwe penningmeester, Erwin Hoving, krijgt van de kascommissie een
compliment. Alles is keurig in orde. In de financiële toelichting op
jaarrekening stelt Erwin dat de prijzen in de kantine vanaf 1 januari 2010,
conform het voorstel van de barcommissie, zullen stijgen. De oorzaak hiervoor
ligt in de sterk gestegen inkoopprijzen. Ook zal een aantal producten uit het
assortiment worden gehaald. Dit betreffen producten die te weinig worden
verkocht. Het goede nieuws is dat de contributie dit jaar niet zal worden
verhoogd. Wel zal het bestuur de huidige (financiële) ontwikkelingen, de
stijging van de vaste lasten, kritisch blijven volgen.
Jubilarissen
Op de jaarvergadering kon het bestuur maar liefst tien jubilarissen in het
zonnetje zetten. DUBBELOP MET WAT VOLGT, OP “HET BLOEMETJE”
NA DAN:
Ralf Hoentjen en Wim Holterman werden vanwege hun 25-jarig lidmaatschap
gehuldigd met de SV Delden-speld.
Henk Pots, 40 jaar lid van SV Delden, kreeg hiervoor uit handen van Hans van
Laarhoven een schitterende pen met inscriptie.
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De meeste aandacht ging evenwel uit naar de drie leden die allen 50 jaar lid
zijn van SV Delden: Henk Bolk, Gerrit Dijkman en Gerrit Holterman. Alle drie
de heren werden verrast met een schitterend horloge met inscriptie.
Afwezig waren de jubilarissen Martin Schutte, Jan Zweepe, Harald Middel
(allen 25 jaar lid) en Rob Harff (40 jaar lid). Ook allen hierbij gefeliciteerd.
Activiteiten
Voorzitter Hans van Laarhoven bedankt de vele vrijwilligers die week in week
uit actief zijn binnen de vereniging en zoveel werk verrichten. Zij zijn onder
meer verantwoordelijk voor de organisatie van de vele activiteiten – ouder kind
toernooi, poker en dart avonden, onderling toernooi senioren, Damestoernooi,
Mösbokaal, Open Dag SV Delden, Sinterklaas - die zo bijzonder prettig en
sfeervol verlopen zijn.
Marco Ezendam, secretaris
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SV Delden D1 kampioen.
Het D1 – elftal van SV Delden heeft zaterdag j.l. het kampioenschap in de 3e.
klasse behaald en wel ongeslagen en met een doelsaldo van 72 voor en slechts
13 tegen in 10 wedstrijden.
Vele ouders, broertjes en zusjes hadden de weg naar het sportcomplex de Mors
gevonden alwaar het D-elftal zijn wedstrijd tegen P.H. uit Almelo ging spelen.
Het bleek al snel dat de spelertjes behoorlijk zenuwachtig waren want in
tegenstelling tot de andere wedstrijden was het spel niet altijd even goed. Maar
gewonnen werd er wel namelijk met 5-3.
Direct na het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Wim Holterman schalde
over de Mors het lied der kampioenen: We are the champions en werden de
spelertjes door jeugdvoorzitter Jos Eijsink gehuldigd. Iedereen, ook de leiders
en de trainer kregen een herinneringsmedaille en de aanvoerder ontving een
herinneringsbeker.
Nadat iedereen gedoucht was schoven de spelers van het elftal aan aan de
feestelijke gedekte tafel alwaar op hen de onvermijdelijke patat en fricandel
stonden te wachten om verorberd te worden.

Bovenste rij:R. Schutte (leider)
D.Diele (leider)
D. Lutke Willink. (trainer)
Middelste rij: Joost Hendrikse, Ronny Aanstoot, Pim Brand, Arilson Sotta da Silva, Sven Wold.
Voorste rij: Kevin Mensink, Cheis Bartelink, Floris Havermans, Ruben Diele, Robin Schutte, Sven Lutke
Willink. Helaas kon Wesley v.d. Kok niet van de partij zijn.
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ALLURE
ALU BOUW
AZP TWENTE
BAAKE
BARG VAN DE
BELTMAN
BERENDS - NAAFS
BLEKKENHORST
BOENSMA
BOER DE WOLTER
BOLTEN VENNEMAN
BOOM & TUIN
BOSCH
BRAAKHUIS
BREUKERS
BREUKERS
BREUMAF
BRUINS
C&S

BORDSPONSOREN
HAIR & BEAUTY
DELDEN
KOZIJNEN
HENGELO
AUTO ZORG PLAN
DELDEN
ELECTRA
DELDEN
CARROSSERIE DELDEN
BEDRIJF
MECHANISERING
HENGELO
MAKELAARDIJ
GOOR
INTERIEUR DELDEN
VERZORGERS
RIJSCHOOL
DELDEN
MACHINE –
ENSCHEDE
KONSTRUKTIE-BEDRIJF
STRAATWERKEN
HOVENIERS &
BOOMVERZORGING
RECYCLING
JUWELIER &
GOUDSMEDEN
GRONDVERZET BEDRIJF
SCHILDERSBEDRIJF
MACHINEFABRIEK
DANCING PARTYCENTRUM
GELUIDSTECHNIEK

DELDEN
HENGELO / GOOR
DELDEN
DELDEN
HAAKSBERGEN
DELDEN
HENGELO
SAASVELD
DELDEN

CAMPING MOOI
DELDEN

FAM. BEUMER

CATTIER

HOVENIERS - BEDRIJF DELDEN

D.A.M.
DAKTECHNIEK
TWENTE
DE BOEMEL /

AUTO - MATERIALEN

DELDEN

LOODGIETERS

DELDEN

SPORT CAFÉ

DELDEN

DELDEN
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LOKATE
DE HAGMOLL

CAFÉ - RESTAURANT
BENTELO
DAKBEDEKKINDE JONG
DELDEN
GEN / KLUSSEN
VOLVO - HYUNDAI
DE JONG THOM
DELDEN
GARAGE
DE RUSTENDE JAGERRESTAURANT
BENTELO
DE SPAR
SPAR - PRODUCTEN
BORNERBROEK
AANHANGER DE STROOKAPPE
DELDEN
VERKOOP/HUUR
DE VOSSENBRINK
GARAGE - BEDRIJF
DELDEN
DONKER
CULTUUR-TECHNIEK HENGELO
GRONDVERZET DUSSELDORP
BORNE
BEDRIJF
BOUWESHUIS RAAB
HENGELO
KÄRCHER
TERIALEN
FEIJTEN
AUTOBEDRIJF - VOLVO DELDEN
FEMI'S
RESTAURANT
DELDEN
GERRITSJANS
INSTALLATIE - BEDRIJF DELDEN
CHINEES GOLDEN - CITY
DELDEN
RESTAURANT
SPORTVELDEN GRAVUTECH
HENGEVELDE
RECLAME
HENGSTMAN &
ASSURANTIE
DELDEN
PARTNERS
PROFESSIONALS
HANDELS HENSEN
BORNE
ONDERNEMING
HET WITTE PAARD HOTEL - RESTAURANT DELDEN
HOBBELINK
KANTOOR - MEUBELEN HENGELO
HOEK / AVERDIJK
VERKEERS - SCHOOL DELDEN
DRUKKERIJ /
HOF WEEK BLAD
DELDEN
WEEKBLAD
HOFSTEDE & KAMP MAKELAARDIJ
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
GRONDVERZET KOLENBRANDER
ZENDEREN
BEDRIJF
KROOSHOOP
BLOEMEN - CENTRUM DELDEN
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LAMERS
LAMMERSEN
LEFERINK
LENFERINK
LENTELINK
MEEN
MEIER HORECA
MERCOM
MOEKOTTE
MORSINK
MORSSINK
MULTI - IP
MUTA SPORT
NECO
NEW YORK
NOBBENHUIS
OTTEN VAN
OTTENSCHOT
OUDE NIJHUIS
OUDE WESSELINK
PCH
DIENSTENGROEP
PEPER JOHN
RABOBANK
CENTRAAL TWENTE
ROKRAMIX
RUESINK
RUPERT
SCHOLTEN
SIEMAR
SMITTIES
SPECKMANN

HUISHOUD ARTIKELEN
BOUW - BEDRIJF
SCHOENEN
CAFETARIA
SCHILDERS VERFSPECIALIST
BROOD - BANKET
HORECA SERVICE
CONTAINERS TRANSPORT
ELECTRO - TECH BURO
MODELMAKERIJ
BOUW - MATERIALEN
AUTOMATISERING
TEAMSPORT SPECIALIST
KRAAN - VERHUUR
EMPIRE NEW YORK
TEXTIEL - HANDEL
TIMMER - BEDRIJF
LETSELSCHADE
BILJART - HANDEL
RIETDEKKERS BEDRIJF
PARKEERSERVICES

DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
HENGEVELDE
DELDEN
HENGELO
GOOR
ENSCHEDE
DELDEN
DELDEN
ENSCHEDE
ALMELO
NEEDE
HENGELO
DELDEN
DELDEN
HENGEVELDE
DELDEN
AMBT - DELDEN
ARNHEM

INSTALLATIE - BEDRIJF DELDEN
BANK - ZAKEN

DELDEN

BETON - CENTRALE
PEUGEOT DEALER
ACCOUNTANTS &
FISCALISTEN
CONSTRUCTIE BEDRIJF
ZONWERING
DE HARLEKIJN
EETCAFÉ
KAPSALON

ENSCHEDE
GOOR
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
24

STAALBOUW
TWENTE
TEN DAM
TEN ELZEN
TEN VREGELAAR
TER AVEST
TER BRAAK
TER DOEST
TER HORST
TEUNIS
TSN THUISZORG
UNIVÉ OOST
VAN LOON
VANEKER
VEHOF
VINCENT
VOS

STAALPRODUCTEN

DELDEN

INSTALLATIE DELDEN
GEREEEDSCHAPPEN
GASTERIJ 't
DELDEN
OALDERSHOES
AANNEMER DELDEN
BOUWBEDRIJF
BROOD - BANKET
DELDEN
OPTIEK
HENGELO
TOURINGCARS
HENGEVELDE
SCHILDERS - BEDRIJF DELDEN
AUTOMOTIVE
RIJSSEN
THUISZORG SERVICE
ALMELO
NEDERLAND
VERZEKERINGEN
DELDEN
MANNEN - MODE
DELDEN
SPORT - ARTIKELEN
HENGELO
INSTALLATIE - BEDRIJF DELDEN
ZON - WERING
HENGELO
BOUW DELDEN
AANNEMINGSMIJ

WAPEN VAN
RESTAURANT
BECKUM
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
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