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Contactinformatie 
 
Clubhuis “Trefhook ’n Mös” De Mors 5   074-3762598 

7491 DZ Delden website: www.svdelden.nl 

 

Secretariaat Marco Ezendam Odinksveld 8  074-3762029 

7491 HD Delden  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. 

 

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 

 

Bestuur: 
 

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 beheer, vice-voorzitter) 

Erwin Hoving Bergweg 27     06-16148264 

7557 BS Hengelo  penningmeester@svdelden.nl 

 

Wedstrijdsecretaris (wedstrijdzaken, website, clubblad) 

Jan Holterman Ranninkstraat 11    06-23309011 

7491 ZP Delden  wedstrijdsecretaris@svdelden.nl 
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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     074-3494830 

7495 PS Ambt Delden info@carbo.nl 

 

Bestuurslid accommodatie (gebouwen, velden, materialen) 

Jaap Schikker Schietbaan 15    074-3762130 

7491 HC Delden  j.schikker@ziggo.nl 

 

Clubbladcommissie 
Henk ter Hofsté              Wilhelminastraat 6     074-3762539 /    

                               06-53463919 

7491 EG Delden clubblad@svdelden.nl 

Gerrit Seppenwoolde      Rijnstraat 40   074-2423827 

7555 WK Hengelo gseppenwoolde@home.nl 

Hans Klumpers               Noordwal 15   074-3762933 

7491 ZH Delden klumpers_15@hotmail.com 

Maarten Klumpers          Noordwal 15   074-3762933 

7491 ZH Delden maarten_klumpers@hotmail.com 

Tineke Pluijgers,             Populierenweg 16,   06 31570514 

7556 HC Hengelo tinekepluijgers@live.nl  

Marlin Otten,                Patrijsstraat 19,   06 13989705 

7491 ZL Delden marlinotten@hotmail.com 

Eline Eijsink,                Platenkampsweg 6A,  06 22891840 

7497 MX Bentelo eline_eijsink@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 
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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  
7491 ZN Delden j.brinkcate@kpnplanet.nl 

 
Raad van Advies 
Gerrit Seppenwoolde Rijnstraat 40  074-2423827 

7555 WK Hengelo gseppenwoolde@home.nl 
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AN  DE  REDACTIE 
 

Onze competitie is weer in volle gang. Jong en oud(er)  

is weer enthousiast bezig om de(te hoge ?) verwachtingen 

waar te maken. 

Wat betreft ons 1e elftal is het helemaal “koffiedik “kijken, 

immers onze tegenstanders zijn voor 90% volslagen 

onbekend.  Best interessant om de Achterhoekse dreven , ook 

op voetbalgebied, wat beter te leren kennen.  

Onze trainer Henk Drenth spreekt in deze uitgave van ons 

clubblad zijn verwachtingen uit over dit seizoen . 

 

Het aantal jeugdleden groeit nog steeds gestaag. Het is ’s 

zaterdagsochtend één en al bedrijvigheid op de Mors.  Als je 

goed oplet kun je kleine “talentjes” ontdekken ………! 

Jos Eijsink vertelt over jeugdactiviteiten en over allerlei 

andere jeugdzaken. 

In deze uitgave staat het jeugdteam E3 centraal. 

Trainers/leiders Patrick Olthof en Gerard Dijk vertellen samen 

met enkele spelertjes over hun (geweldige) team. Leuk! 

 

Onze voorzitter Hans van Laarhoven  doet mededelingen over 

allerlei bestuurszaken o.a. over het initiatief van de SV Delden  

betreffende jeugdactiviteiten op de woensdagmiddagen.  

Verder lezen jullie : 

 

- Mededelingen van /over  senioren en jeugdelftallen 

- Activiteitenagenda 

 

Veel plezier. 

 
Kopij voor het clubblad van december inleveren voor: 15 november 2010 bij 

Henk ter Hofste. E-mail: clubblad@svdelden.nl 

V 
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Uit de bestuurskamer 
 

ervanging Mark Tuitert als jeugdcoördinator 
 

Afgelopen seizoen heeft Mark Tuitert aangegeven te willen 

stoppen als technisch coördinator bij de jeugd van SV Delden.  

 

Wij willen Mark hierbij oprecht hartelijk bedanken voor zijn  

inzet en het enorme enthousiasme waarmee hij de afgelopen 

jaren deze functie bij de jeugd van SV Delden heeft vervuld. 

 

De technische zaken bij de jeugd van SV Delden zullen met 

ingang van het seizoen 2010-2011 worden gecoördineerd door 

twee personen, te weten Hajo Brandt en Richard Brunnekreef.  

 

Richard zal de E- en de F-jeugd en de welpen coördineren. 

Hajo coördineert de oudere jeugd, van de D-teams tot en met 

de A-spelers. Wij wensen Richard en Hajo veel succes in hun 

nieuwe functie. 

 

 
 

 Delden als erkend leerbedrijf Calibris 
 

In mei 2010 is SV Delden begonnen met een sport- en 

spelinloop op de woensdagmiddag op sportpark ‘de Mors’, 

voor de Deldense schooljeugd van zes tot en met twaalf jaar.  

 

Het bestuur van SV Delden vindt het erg belangrijk om ook 

activiteiten te organiseren die niet alleen met voetbal te maken 

hebben. De accommodatie leent zich uitstekend voor andere 

sporten en/of spelvormen.  

 

Er is een kunstgrasveld, een clubhuis en goede kleedruimtes.  

V 

SV 
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Het onafhankelijke kenniscentrum Calibris is verantwoordelijk 

voor de erkenning van leerbedrijven en voor het onderhoud 

van de kwaliteitstructuur voor de sectoren Zorg, Welzijn en 

Sport.  

 

SV Delden biedt studenten van het ROC Twente een 

stageplaats aan op de woensdagmiddag inloop. De studenten 

doen bij SV Delden passende praktijkervaring op en krijgen 

een goede begeleiding.  

 

SV Delden draagt in deze bij aan de vorming van 

gekwalificeerde arbeidskrachten. Trots zijn wij, als bestuur 

van SV Delden, op de erkenning als leerbedrijf door Calibris. 
 

 
lgemene Ledenvergadering SV Delden 
 

 

Aankondiging: alle leden van SV Delden worden van harte 

uitgenodigd voor de 87e Algemene Ledenvergadering op 

donderdag 4 november 2010. De vergadering begint om 20:30 

uur. 
 

 

 

A 
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Ectificatie 
 

In het clubblad van juni is abusievelijk vermeld dat er 

afgelopen seizoen geen kampioenschap bejubeld kon worden. 

Dit is onjuist: het D1-team is vorig seizoen kampioen 

geworden in de najaarscompetitie en daarmee voor de 

voorjaarscompetitie gepromoveerd naar een hogere klasse. 

Ook het E1-team wist afgelopen seizoen te promoveren, na 

een tweede plaats in een competitie waarin geen wedstrijd 

verloren werd. 
 

pelers A-elftal naar de senioren 
 

 

Als gevolg van een tweetal langdurige blessures bij de A-

jeugd, in combinatie met het feit dat de spoeling in deze 

leeftijdscategorie bij voorbaat al erg dun was, heeft de 

technische jeugdcommissie moeten besluiten dat er 

onvoldoende basis was om met een A-elftal aan de competitie 

te beginnen. 

In goed overleg met alle betrokkenen is besloten om alle A-

spelers bij de senioren te laten voetballen. De jeugdcommissie 

heeft hieraan de voorwaarde verbonden dat de spelers zoveel 

mogelijk met elkaar in één elftal spelen: Delden 3. Het derde 

elftal zal twee keer per week trainen, onder supervisie van 

hoofdtrainer Henk Drenth. 

Spelers die dit willen en kunnen, zullen mogelijk in het tweede 

elftal of zelfs in het eerste elftal gaan spelen. 

 

Het bestuur en de jeugdcommissie van SV Delden wenst de 

A-spelers veel plezier en succes bij de senioren. We hebben er 

alle vertrouwen in dat de nieuwe spelersgroep van Delden 3, 

onder leiding van Bart Freriksen en Roy Otten, op de zondag 

snel zijn draai zal vinden. 

R 

S 
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itnodiging 
 

 

Hierbij nodigen wij alle leden van harte uit voor de 
 

 

87e Algemene Ledenvergadering 
van de Sportvereniging ‘Delden’, 

donderdag 4 november, aanvang 20:30 uur, 
in het clubhuis Trefhook ’n Mös. 

 

 

Bestuur Sportvereniging ‘Delden’ 
 

 

Agenda 
 

Agenda voor de 87e Algemene Ledenvergadering van de 

Sportvereniging ‘Delden’. 

  

1. Opening voorzitter 

2. Notulen van de 86e Algemene Ledenvergadering d.d. 29 

oktober 2009 

3. Algemeen jaarverslag van het seizoen 2009-2010 

4. Groei SV Delden 

Sport- en spelinloop op de woensdagmiddag. 

5. Financieel overzicht 

a. Overzicht van de financiën seizoen 2009-2010 

b. Verslag van de kascommissie 

c. Voorstellen met betrekking tot de financiële 

huishouding en de vaststelling van de contributie 

ingaande het seizoen 2010-2011 

d. Vaststelling van de begroting voor het seizoen 2010-

2011 

e. Verslag Hart van Delden 

U 



 18 

 
 



 19 

6. Verkiezing kascommissie 

- Aftredend en niet herkiesbaar is Richard Brunnekreef. 

- Aftredend en herkiesbaar is Han Vaanholt. 

- Benoeming van een nieuw kascommissielid, Dick ten 

Kulve, thans reservelid. 

- Te verkiezen: een nieuw reservelid. 

7. Verslag van de Raad van Advies 

8. Verbetering accommodatie 

9. Voorstellen, mededelingen en wedstrijdzaken 

10. Bestuursverkiezing 

- Aftredend en herkiesbaar zijn Hajo Brandt, Erwin 

Hoving. 

 - Aftredend en niet herkiesbaar is Jaap Schikker 

 - Eventuele tegenkandidaten voor de kiesbare vacatures 

dienen voor aanvang van de vergadering bij de secretaris 

gesteld te zijn. 

11. Rondvraag. 

12. Sluiting  

13. Aftredingschema van de bestuursleden 

2010: Hajo Brandt, Erwin Hoving 

2011: Jos Eijsink, Hans van Laarhoven, Jan Holterman 

2012: Marco Ezendam 
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ethouder opent sportinloop in Delden 
 

Wethouder Pieter van Zwanenburg (CDA) van Hof van 

Twente gaf woensdag 6 oktober jl. het officiële startsein voor 

het begin van de sport- en spelinloop in Delden door het 

oplaten van ballonnen. 

 

Ruim veertig kinderen van zes tot en met twaalf jaar waren 

afgekomen op de eerste sport- en spelinloop van SV.Delden  

 

Op het kunstgrasveld konden de bezoekers onder meer allerlei 

balspelletjes en behendigheidsspelletjes doen.  

 

Pieter van Zwanenburg is erg ingenomen met deze 

sportactiviteit. Bewegen is erg belangrijk  Kinderen zitten te 

veel achter de computer en dat is niet echt gezond.  

Als beloning voor dit initiatief overhandigde hij de 

jeugdvoorzitter van SV.Delden  Jos Eijsink een cheque van 

2000 euro. Dit bedrag is ter ondersteuning van de sport- en 

spelinloop.  

 

Dit moest gevierd worden. Alle kinderen, ouders, opa’s, oma’s 

en andere bezoekers toasten (vruchtendrankje) gezamenlijk op 

het bereikte resultaat. De vrijwilligers trakteerden de kinderen 

op een gezond hapje.  

 

Tijdens de middagen is er in vervolg niet alleen een uitgebreid 

sportprogramma maar ook aandacht voor gezonde voeding. 

Voorzitter Hans van Laarhoven van SV. Delden en Jos Eijsink 

als voorzitter van de jeugdafdeling benadrukten de goede 

samenwerking tijdens de voorbereiding met de gemeente Hof 

van Twente, Scala welzijnswerk en natuurlijk de 

“eigen”vrijwillige medewerkers.  

W 
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Als dank kregen de vertegenwoordigers van de gemeente Hof 

van Twente het SV. Delden verrassingspakket. 

 

Voor de zomervakantie zijn er al een viertal middagen 

geweest die toen uitstekend bezocht zijn.  

 

Vanaf heden is er iedere woensdag van 13.30 tot 15.30 uur een 

activiteit op sportpark De Mors. Bij slecht weer is er in het 

clubhuis een programma. Er zijn geen kosten aan verbonden.  

 

De uitvoering van de middagen is in handen van vrijwilligers 

en de twee ROC stagiaires Thomas en Aniek met als 

begeleidster: Anne-Marie 
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In de schijnwerper: Delden E 3. 
 

 

 Delden E3 is een groep jongens die al een aantal 

jaren met elkaar voetballen: 

 

(nl.Bram,Julian,Ramon ,Herman Pieter,Max en Jasper). 

 

Deze groep is dit seizoen aangevuld met Ryan,Levy en Tom. 

 

De trainingen en leiding worden nog steeds verzorgd door hun 

`oude` begeleiders,Gerard Dijk en Patrick Olthof. 

 

De jongens hebben het eerste toernooi van het seizoen ,bij 

GFC in Goor,weer weten af te sluiten met een eerste plaats.  
 

 
 

 

SV 
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Ook in de beker-wedstrijden doen ze het zeer goed. 

 

Tot op heden allebei de wedstrijden gewonnen en nu nog de 

beslissende tegen ATC,dan zijn we ook weer ` door` in de 

beker! 

 

Het begin van de competitie,met een ruime zege op WVV uit 

Hengevelde(1:15) ,was ook zeer overtuigend. Wetend dat het 

team eigenlijk niet eens op volle sterkte was,maar zeer goed 

aangevuld door de F-teams. 

 

Het teamgevoel is bij de E3-groep  heel belangrijk. 

 

Ze zouden voor elkaar door het vuur gaan en daarmee vorm je 

een echt TEAM! 
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Over supporters heeft E3 geen klagen,de thuis -en 

uitwedstrijden worden goed bezocht. 

 

 
Bram Horstman is onze vaste keeper, 

Julian Schepers ,Ryan Bergmans,en Tom Oonk vormen de 

ijzersterke verdediging,  

 

Het middenveld wordt bezet door Jasper Visser, Herman  

Pieter Klokman en Levy Horst en de aanvalskanonnen zijn 

Ramon Olthof en Max van Laarhoven.  

 

S.V. Delden kan nog jaren veel voetbalplezier beleven aan 

deze groep jongens. 

 

Ik hoop en met mij Gerard ook, dat we als leiders en trainers 

nog jaren mogen werken aan- en met deze spontane en 

fanatieke groep voetballers. 

 

Verder wensen we de jongens van E3 en alle andere teams va 

SV. Delden een goede en eerlijke competitie! 

  

Patrick 
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 Delden – Welpen in het nieuw. 
 

De welpen van SV Delden werden afgelopen 

zaterdag verrast met een bezoekje van mevr. Annette Lamers 

die deze jongste leden van SV Delden nieuwe trainingsshirtjes 

aanbood, zodat zij netjes gekleed elke zaterdagmorgen de 

eerste beginselen van de voetbalsport onderricht krijgen van 

hun gediplomeerde trainer Andre Spikkert en Marco 

Ezendam. 

 

 

 

Mevr. Annette Lamers beheert waarschijnlijk de meest 

bekende winkel in Delden, Lamers aan de Langestraat. Hier 

kun je terecht voor een koffielepel tot een stofzuiger en van 

ladders tot scheidsrechtersfluitjes.  

SV 
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En is er een artikel niet aanwezig: geen probleem, Annette 

bestelt het wel en enkele dagen kunt u het bij Lamers afhalen. 

 

 

De welpen van SV Delden zijn jongens en meisjes in de 

leeftijd van 5 en 6-jaar, die hier de eerste schreden zetten op 

het pad van het voerbalspel.  

 

Elke zaterdagmorgen is er “training”om 10:00 uur. Eerst 

enkele oefeningen met de bal en daarna op het speciale veldje 

met boarding voor een partijtje. 

 

Kom gerust eens een keer langs en zie hoe deze kinderen zich 

vermaken. Echt de moeite waard. 
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Douchen na het sporten (Jeugd) 
 

Soms is het een beetje druk in de kleedkamers, maar we 

hebben het goed voor elkaar bij onze vereniging. We hebben 

mooie kleedkamers en prima douches. 

Toch valt het me op dat er steeds minder jeugd onder de 

douche gaat na het sporten. Dat geldt voor na de wedstrijd, 

maar zeker na de trainingen. Het is toch fijn om na het sporten 

weer fris en schoon naar huis te gaan. Ook wordt je sneller 

ziek als je bezweet op de fiets springt. Trainers, leiders maar 

vooral ook ouders, heb het er met jullie jeugd over.  

Douchen na het sporten hoort gewoon! 
Ik weet niet of het nog gebeurd, maar een tijdje geleden 

hoorde ik van een ouder, dat er teams zijn die met hun 

onderbroek aan onder de douche gaan, en of ik dat wel 

normaal vond.  Eerlijk is eerlijk, dat is beter dan helemaal niet 

douchen, maar raar vind ik het wel. 

Ben ik de enige of …….? 
Kleding tijdens en na de training (Jeugd) 
Het wordt weer kouder. Het is dan ook belangrijk dat je 

geschikte kleding draagt tijdens de training. Tijdens een 

training komt het nogal eens voor dat je stil staat om te 

luisteren naar een instructie van de trainer, of dat je even op je 

beurt moet wachten. Het is dan belangrijk dat je niet snel 

afkoelt.  

Een korte broek en een shirtje is dan geen goed idee, veel 

beter is het een trainingpak aan te hebben. Dat voorkomt 

blessures. 

En niet na de training meteen op de fiets naar huis, maar eerst 

douchen, droge kleren aan en vergeet je jas niet. Op zaterdag 

heeft je team je weer fit en gezond nodig! 
Namens de jeugdcommissie, 

Jos Eijsink  
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AGENDA 
 

 

27 Selectiewedstrijden jeugd KNVB 

28 Selectiewedstrijden jeugd KNVB 

november  

04 87e Algemene Ledenvergadering 

13 Medewerkersavond 

19 Kaartavond 

december  

17 Kaartavond 

januari  

21 Kaartavond 

februari  

18 Kaartavond 

maart  

18 Kaartavond 

april  

15 Paas-kaarten 
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Debuut bij Delden 1 en Rood Zwart 1? 

Het was een jongensdroom die uit kwam, 7 september 2010, 

op een koude en natte avond, onder de lichtmasten van 

voetbalvereniging SV Almelo. Jaap Smit, uitbater van Eetcafé 

Harlekijn-Smitties, was opgeroepen om mee te spelen met SV 

Delden 1 in de voorronde van het bekertoernooi voor 

amateurclubs. Samen met zijn helden uit het eerste elftal trok 

Jaap, in de rol van voorstopper, ten strijde tegen een team dat 

in de normale competitie twee klassen hoger speelt. Ondanks 

de noeste arbeid van Jaap en het gehele team mocht het die 

avond in Almelo niet zo zijn en eindigde daar het 

bekertoernooi voor SV Delden. 

Toch was het voor Jaap een 

onvergetelijke avond. Het 

was het eerste optreden in de 

hoofdmacht van de club die 

bij hem in hart en nieren zit, 

en ondanks de nederlaag was 

het een zeer verdienstelijk 

optreden. Zijn directe 

tegenstander kwam 

nauwelijks in het spel voor 

door de inzet en het 

zelfvertrouwen van deze 

sympathieke barkeeper. 

Was het debuut van Jaap 

Smit in het eerste elftal van 

SV Delden op zich al 

opmerkelijk, helemaal bijzonder wordt het wanneer men  zich 

bedenkt dat de kroegbaas enkele dagen later zijn debuut zou 

gaan maken bij het eerste elftal van die ándere 

voetbalvereniging uit Delden. Als sponsor, welteverstaan.  
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Eetcafé Harlekijn-Smitties is immers sinds het begin van het 

seizoen 2010-2011 de hoofdsponsor van Rood Zwart en 

daarmee de nieuwe shirtsponsor van Rood Zwart 1.  

 

De ene week de wei in met Delden 1 en de rest van het 

seizoen met Rood Zwart 1. Het moet niet gekker worden…  

 

De komende jaren zal het logo van Eetcafé Harlekijn-Smitties 

de shirts sieren van de voetbalclub uit Delden-west.  

 

Helaas zal het wel nog enkele jaren duren voordat de clubs uit 

oost en west elkaar op het hoogste niveau weer tegen gaan 

komen.  

 

Het is voor SV Delden te hopen dat er tegen die tijd weer een 

beroep gedaan kan worden op Jaap in het shirt van de blauw-

gelen.  

 

Al was het alleen maar om te zien welke kant Jaap dan zal 

kiezen, oog in oog met de door hem gesponsorde, rood-zwarte 

shirts. 
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In  gesprek  met  onze  trainer  Henk  Drenth 
 

“We kunnen dit jaar bij de bovenste drie clubs eindigen …….” 

 

Ook toen Henk nog zelf bij de SV Delden voetbalde was hij al 

“een bezige bij” , vlug en vinnig en met zijn snelheid maakte 

hij menige linksachter helemaal dol. 

Dat altijd bezig zijn zien we nog elke week. Altijd bezig om 

spelers beter te laten functioneren. 

 

Vorig seizoen 

Het begin was erg moeilijk,de eerste zeven wedstrijden 

werden op rij verloren. 

Dit had mede te maken met het feit dat de meeste spelers 

conditioneel onvoldoende waren. De eerste drie maanden heb 

ik geprobeerd(met de methode R.Verheyen) deze conditie te 

verbeteren. Je conditie moet dusdanig zijn dat je 90 minuten 

spelen kunt volhouden. 

Dan kun je pas aan voetballen denken.  

We herpakten ons knap en er kwam een team te staan,dat voor 

elkaar wilde werken en discipline en kameraadschap aan de 

dag legde. Dat was de reden dat we nog dicht bij de 

kanshebbers voor promotie kwamen. 

 

Bevalt het je bij de SV Delden? 

Ja,SV Delden is een zeer warme club , die kan bogen op 

enthousiaste leden en supporters en wordt geleid door een 

deskundig bestuur ,dat in korte tijd veel voor elkaar kreeg . 

Wat te denken van ons prachtige nieuwe kunstgrasveld! 

Ik hoop nog enkele jaren te kunnen blijven , want ik ben nog 

lang niet klaar. Er kan nog veel gedaan worden,bv. wat betreft 

de uitvoering van het jeugdplan.  De goede lijn zit er vanaf de 

Welpen tot en met het C-team in. 
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Vind je enthousiasme bij de spelers? 

Ik vind ze zeer enthousiast , ze discussiëren met elkaar over de 

speelstijl. We hinken nog teveel op twee gedachten, te angstig 

om te verliezen. Verbeteringen zien we ook,we moeten ervan 

overtuigd zijn dat we van elke ploeg kunnen winnen. 

 

Trainingsopkomst 

Bij het eerste elftal is dat best in orde:16 tot 18 spelers , maar 

jammer dat van de jonge spelers van het tweede elftal op 

dinsdag te weinig spelers aanwezig zijn. 

 

 
 

Blessures 

Momenteel zijn een paar spelers geblesseerd ,maar ook de 

langgeblesseerden Timo en Ibrahim gaan spoedig weer 

trainen. Ook voor het tweede elftal zou dat prima zijn , hoewel 

het lastiger wordt een keuze te maken. 
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Wat vind je van de nieuwe indeling? 

Het was een goede keuze,elke week weer een onbekende 

tegenstander , dat werkt uitdagend. 

Ook de kwaliteit en sterkte van onze tegenstanders vallen me 

niet tegen. 

 

Prestaties tot heden 

We spelen erg wisselvallig,we wisselen goede met slechte 

wedstrijden af. Hier moet verandering in komen. We moeten 

koelbloediger zijn en constanter. We moeten onze snelle 

spitsen vinden niet door lange ballen te spelen , maar juist 

door een degelijke opbouw. 

Daar gaan we elke week aan werken! 

 

Verwachtingen 

Als we niet teveel blessures en kaarten krijgen kunnen we bij 

de bovenste drie eindigen. 

We willen dit seizoen iets neerzetten waar heel SV Delden 

trots op kan zijn. 

 

Een periodetitel? 

 

Henk, de redactie wens je veel succes!! 

 

Gerrit Seppenwoolde 
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elden 3 en Delden 1 in het nieuw. 
 

Delden 3 ontving onlangs uit handen van de directeur 

van Drukkerij Unaniem, de heer Clemens Geerdink, een 

volledig nieuw clubtenue. 

 

Drukkerij Unaniem, die ook het drukken van dit clubbad 

verzorgt, is uitgeven van het gratis weekblad ‘Hofweekblad’ 

dat in de geheld gemeente Hof van Twente wordt verspreid. 

Ook kan men bij Drukkerij Unaniem terecht voor allerhande 

gespecialiseerd drukwerk zoals geboortekaarten naar wens, 

enz. 

 

Kortom: een veelzijdig grafisch bedrijf. 

 

Uit handen van sponsorcommissielid Jan Brinkcate werd de 

heer Geerdink een mooi bloemstuk aangeboden. 

 

 
 

D 
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Ook de eerste selectie werd in een nieuw tenue gezet. Deze 

werd aangeboden door de thuiszorgorganisatie ‘T(huis) Z(org) 

N(ederland) en voor de begeleiders prima jassen. En om het 

helemaal af te maken ontvingen de spelers uit handen van de 

heer Jaap Smit, uitbater van het eetcafe “Smitties – de 

Harlekijn” schitterende spelerstassen. 

 
 

Nu zijn alle elftallen, senioren, junioren en pupillen gekleed in 

dezelfde tenues en gesponsord door verschillende Deldense 

bedrijven. Enerzijds is dat te danken aan de niet aflatende 

activiteiten van de sponsorcommissie maar ook aan de 

belangstelling in onze vereniging van de Deldense bedrijven. 

 

Daarom namens ieder lid:  
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BORDSPONSOREN      

ALU  BOUW KOZIJNEN  HENGELO 

AUTO - RENT 
AUTOVERHUUR - 
BEDRIJF HENGELO 

BAAKE ELECTRA DELDEN 
BAARS KEUKENS HENGELO 

BARG  VAN  DE  
CARROSSERIE - 
BEDRIJF DELDEN 

BELTMAN MECHANISERING HENGELO 
BERENDS - 
NAAFS MAKELAARDIJ GOOR 

BLEKKENHORST 
INTERIEUR - 
VERZORGERS DELDEN 

BOER  DE  
WOLTER 

MACHINE - 
KONSTRUKTIEBEDRIJF ENSCHEDE 

BOLTEN -  
VENNEMAN STRAATWERKEN DELDEN 

BOOM  &  TUIN 
HOVENIERS  &  
BOOMVERZORGING 

HENGELO-
GOOR 

BOSCH RECYCLING DELDEN 

BRAAKHUIS 
JUWELIER  &  
GOUDSMEDEN DELDEN 

BREUKERS 
GRONDVERZET - 
BEDRIJF HAAKSBERGEN 

BREUKERS   SCHILDERSBEDRIJF DELDEN 
BREUMAF MACHINEFABRIEK HENGELO 

BRUINS 
DANCING  -  
PARTYCENTRUM SAASVELD 

C  &  S GELUIDSTECHNIEK DELDEN 
CAMPING  MOOI  
DELDEN FAM.  BEUMER DELDEN 
CATTIER HOVENIERS - BEDRIJF DELDEN 

D . A . M . 
DELDENSE  AUTO  
MATERIALEN DELDEN 

DAKTECHNIEK  
TWENTE LOODGIETERS DELDEN 
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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  RAAB  
KÄRCHER BOUW - MATERIALEN HENGELO 

FEIJTEN 
AUTOBEDRIJF  -  
VOLVO DELDEN 

FEMI'S 
GRILLROOM - 
PIZZERIA DELDEN 

GERRITSJANS   
INSTALLATIE - 
BEDRIJF DELDEN 

GOLDEN  -  CITY 
CHINEES  -  
RESTAURANT DELDEN 

GRAVUTECH 
SPORTVELDEN - 
RECLAME HENGEVELDE 

HEBO KOZIJNEN  HENGEVELDE 
HENGSTMAN  &  
PARTNERS 

ASSURANTIE  
PROFESSIONALS DELDEN 

HENSEN 
HANDELS - 
ONDERNEMING BORNE 

HET  WITTE  
PAARD HOTEL - RESTAURANT DELDEN 
HOBBELINK KANTOOR - MEUBELEN HENGELO 
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HOEK VERKEERS - SCHOOL BORNE 
HOF  WEEK  
BLAD  

DRUKKERIJ  UNANIEM  
WEEKBLAD DELDEN 

HOFSTEDE  &  
KAMP MAKELAARDIJ DELDEN 
HOLTERMAN KEUKENS 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 

LA  LUNA  B.S.O. 
BUITEN  SCHOOLSE  
OPVANG 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 

MOLENKAMP 
KUNSTSTOF - 
KOZIJNEN BORNERBROEK 

MORSINK MODELMAKERIJ DELDEN  
MORSSINK BOUW - MATERIALEN DELDEN 
MULTI  -  IP AUTOMATISERING ENSCHEDE 

MUTA  SPORT 
TEAMSPORT - 
SPECIALIST ALMELO 

NECO KRAAN - VERHUUR NEEDE 
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NEW  YORK EMPIRE  NEW  YORK   HENGELO 
NOBBENHUIS TEXTIEL - HANDEL DELDEN 

ORANJEWOUD 
SPORT - WONEN - 
WERKEN DEVENTER 

OTTEN   VAN KLUSSENBEDRIJF DELDEN 
OTTENSCHOT LETSELSCHADE HENGEVELDE 
OUDE NIJHUIS BILJART - HANDEL DELDEN 
OUDE 
WESSELINK 

RIETDEKKERS - 
BEDRIJF AMBT - DELDEN 

PEPER  JOHN 
INSTALLATIE - 
BEDRIJF DELDEN 

PROFIX AUTOSCHADE GOOR 
RABOBANK  
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  ELZEN 
GASTERIJ  't 
OALDERSHOES DELDEN 

TEN  
VREGELAAR 

AANNEMER - 
BOUWBEDRIJF DELDEN 

TER  AVEST BROOD - BANKET DELDEN 
TER  BRAAK OPTIEK HENGELO 
TER  DOEST TOURINGCARS HENGEVELDE 
TER  HORST SCHILDERS - BEDRIJF DELDEN 
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TEUNIS AUTOMOTIVE RIJSSEN 

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 

 


