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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 Morsweg 30
7491 ZE Delden
sylvia.vaanholt@home.nl

06-41630163

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
074-3766353
7491 DC Delden
h.vanlaarhoven@gmail.com
Secretaris (administratie, notulist)
Marco Ezendam
Odinksveld 8
7491 HD Delden
secretaris@svdelden.nl

074-3762029

Penningmeester (financieel beheer, vice-voorzitter)
Erwin Hoving
Bergweg 27
7557 BS Hengelo
penningmeester@svdelden.nl

06-16148264
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Wedstrijdsecretaris (wedstrijdzaken, website, clubblad)
Jan Holterman
Ranninkstraat 11
06-23309011
7491 ZP Delden
wedstrijdsecretaris@svdelden.nl
Bestuurslid jeugd (voorzitter jeugdcommissie)
Jos Eijsink
Schoolstraat 2c
7495 TC Ambt Delden
j.eijsink@hetnet.nl

074-3764433

Bestuurslid algemene zaken (w.o. activiteiten)
Hajo Brandt
Dekkersveldweg 4
7495 PS Ambt Delden
info@carbo.nl

074-3494830

Bestuurslid accommodatie (gebouwen, velden, materialen)
vacant.
Aanspreekpunten overige commissies
Clubbladcommissie
Henk ter Hofsté

Wilhelminastraat 6

7491 EG Delden
Jeugdcommissie

clubblad@svdelden.nl

Jos Eijsink
Schoolstraat 2C
7495 TC Ambt Delden j.eijsink@hetnet.nl

074-3762539 /
06-53463919

074-3764433

Wedstrijdsecretariaat senioren
Jan Holterman
7491 ZP Delden

Ranninkstraat 11
06-23309011
wedstrijdsecretaris@svdelden.nl

Wedstrijdsecretariaat junioren en pupillen:
Henk ter Hofsté
Wilhelminastraat 6
7491 EG Delden

074-3762539 /
06-53463919

secretaris-jeugd@svdelden.nl
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Barcommissie
Hans van Laarhoven
7491 DC Delden

Vossenbrinkweg 85
h.vanlaarhoven@gmail.com

074-3766353

Eekmolen 16
ed.ilona@tiscali.nl

074-3767623

Websitecommissie
Ed Stokkentreeff
S491 HN Delden

Maandagochtendploeg
Gerrit Seppenwoolde
7555 WK Hengelo

Rijnstraat 40
gseppenwoolde@home.nl

074-2423827

Cuba 5
d.ter.kulve1@kpnplanet.nl

074-2671860

Sperwerstraat 9
j.brinkcate@kpnplanet.nl

074-3761900

Rijnstraat 40
gseppenwoolde@home.nl

074-2423827

Activiteitencommissie
Dick ter Kulve
7622 LS Borne
Sponsorcommissie
Jan Brinkcate
7491 ZN Delden
Raad van Advies
Gerrit Seppenwoolde
7555 WK Hengelo
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Van de redactie.
Deze Möspraot uitgave is al weer de laatste in 2010.
Zware herfstbuien teisteren deze week onze sportvelden,maar
ons prachtige kunstgrasveld geeft geen krimp! Wat een genot
voor onze trainers en voetballers. De maandagmorgenploeg
gaat fluitend naar de Mors, geen modder meer in de
kleedkamers en die paar rubberkorreltjes nemen ze op de koop
toe.
Het is medio november, de activiteitenkalender toont veel
zaken die georganiseerd moeten worden in de nabije
toekomst: een gezellige avond voor onze vrijwilligers,het
Sinterklaasfeest voor onze kleinsten, de Mösbokaal , een
pokertoernooi en de Nieuwjaarsreceptie om maar eens enkele
activiteiten te noemen.
In deze clubbladuitgave treft u een verslag van onze
Jaarvergadering over het boekjaar 2009/2010. Opvallend is de
geweldige groei van ons ledenaantal en het mooie financiële
resultaat over die periode. Voorwaar een stevig fundament
voor stijgende voetbalresultaten in de toekomst.
In elke uitgave van ons clubblad staat bovendien een team
centraal; dit keer het D1 elftal.
De leiders/trainers Han Vaanholt en Ronnie Schutte vertellen
over hun jeugdelftal.
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In deze uitgave proberen we schematisch nog meer
duidelijkheid te geven over de toename van leden van onze
vereniging.
Verder treft u in deze Möspraot een klein verslag aan van onze
medewerkersavond, een pupil van de week jeugdinformatie.
Ook kan de lezer zijn hoofd breken over de vragen in de
rubriek:’Ken uw klassiekers’
We wensen u veel leesplezier, alvast prettige feestdagen , een
goede jaarwisseling en een succesvol 2011!!
De Redactie.
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Ken uw klassiekers
Wie was de voetballer van het jaar seizoen 1986-1987?
Welke club won de champions league seizoen 1998-1999 ?
Wat was de vorige naam van FC Utrecht?
Hoe vaak is Cruijff Europees voetballer van het jaar geweest?
Bij welke club voetbalde Di Stefano?
Welke tukker speelde het afgelopen seizoen voor bij
Hannover 96 in Duitsland?
Welke club is het afgelopen seizoen kampioen van Engeland
geworden?
In welke plaats woonde Steve McClaren toen hij trainer van
FC Twente was?

Wie is volgens V.I. de beste speler van dit afgelopen seizoen?

Wie is de trainer van NEC?

Antwoorden elders in dit blad.
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upil van de week: Boris van Geenen.

Op zondag 17 oktober 2010 was ik, Boris van Geenen,
pupil van de week. Zaterdag had ik al de kriebels dat
ik zondag bij de wedstrijd van SV Delden 1 tegen Halle 1
pupil van de week zou zijn.Zondag was ik om 13.30 uur op
het veld, waar ik ontvangen werd door Mevrouw Oonk. Mijn
vriend Niels, papa, mama, oma, Dagmar, ooms en tantes
waren speciaal voor mij gekomen en dat vond ik erg
leuk.Voordat de wedstrijd begon, was ik aanwezig bij de
voorbespreking van SV Delden 1. Ook mocht ik meedoen met
de warming-up. De warming-up vond ik best zwaar.Toen
iedereen opgewarmd was, begon om 14.30 uur de wedstrijd.
Ik mocht de bal vanaf de middenstip uittrappen en heb zelf een
goal gemaakt bij de tegenpartij. Vervolgens ben ik naar de
dug-out gegaan. Daar heb ik de gehele wedstrijd samen met de
reservespelers van SV Delden 1 en mijn vriend Niels genoten
van de wedstrijd. De wedstrijd was heel spannend, maar
gelukkig heeft SV Delden 1 met 2-1 gewonnen van Halle 1. Ik
vond het erg gaaf dat mijn neef Frank van Geenen een super
goal maakte. Na afloop van de wedstrijd ben ik samen met
Frank van Geenen, in mijn ogen the man of the match, op de
foto gegaan. De scheidsrechter wilde ook graag met mij op de
foto, dat vond ik zeker wel oké. Vervolgens hebben wij in de
kantine een patatje gegeten. Ook kreeg ik een super stoere bal
en heb van iedereen van SV Delden 1 een handtekening
gekregen. Ik vond het een hele leuke dag en wil dan ook graag
iedereen bedanken voor deze speciale dag. Groetjes Boris van
Geenen.
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Gezocht: schoonmaakhulp (m/v)
Een enthousiaste groep dames, zo'n twintig in getal, is er
verantwoordelijk voor dat ons clubhuis elke week weer
schoon en fris is.

Het schoonmaken gebeurt elke maandagavond, in groepjes
van drie.

Iedereen is zo om de zes a zeven weken aan de beurt.
Graag willen we de groep schoonmaaksters (m/v) verder
uitbreiden. Vele handen maken immers licht werk!
Opgeven kan bij Jacqueline Eijsink (074-3764433) en Ellen
Morsink (074-3761444)
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Goed bezochte 87e Jaarvergadering SV Delden
Op donderdag 4 november 2010 vond de 87e jaarvergadering
van SV Delden plaats in het clubhuis. Maar liefst 62 leden
waren aanwezig.
Bij afwezigheid van de voorzitter, Hans van Laarhoven, die
vanwege gebroken ribben verstek moest laten gaan, werd de
vergadering – in goede banen – geleid door vice-voorzitter
Erwin Hoving.
Gelukkig konden de leden met eigen ogen zien, via een
ludieke videoboodschap waarin Hans de vergadering toesprak,
dat de geblesseerde voorzitter thuis prima wordt verzorgd

Groei SV Delden.
In het seizoen 2009 – 2010 is SV Delden verder gegroeid. In
2010 hebben zich tot op heden maar liefst 44 nieuwe leden
aangemeld.
Hieronder zijn 30 nieuwe jeugdleden. In totaal heeft SV
Delden op dit moment 326 leden (ten tijde van de
jaarvergadering 2009 waren er 294).
Daarvan zijn er 110 jeugdlid. Wat opvalt is dat van het
huidige ledenaantal er 45% zich aangemeld heeft in de laatste
4 jaar.
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Aantal (van de huidige) leden dat zich per jaar heeft aangemeld
status 28 oktober 2010
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Sport- en spelinloop op de woensdagmiddag.
Elke woensdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur is er de sporten spelinloop bij SV Delden. Dit is een gezamenlijk initiatief
van Scala Welzijnswerk, Gemeente Hof van Twente en
SV Delden. Het is een soort naschoolse opvang van kinderen
in de leeftijd van 6-12 jaar. Het programma staat in het teken
van veel bewegen, maar ook gezonde voeding is een
belangrijk item.
Voor de zomervakantie is er al een 5-tal keren succesvol
proefgedraaid. Op 6 oktober 2010 zijn we dan officieel van
start gegaan. Wethouder Pieter van Zwanenburg heeft de
opening verricht. Ook hebben we die middag 2000 euro in
ontvangst mogen nemen. Deze 2000 euro moet uiteraard
rechtstreeks ten goede komen aan de activiteiten van de sport
en spelinloop.
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De heer van Zwanenburg gaf aan dat het een goede zaak is dat
het prachtige, maar ook dure kunstgrasveld, hierdoor ook een
belangrijke maatschappelijke functie krijgt. En dat is precies
wat de Gemeente met dit soort accommodaties voor ogen
heeft. Wij van SV Delden kunnen dat alleen maar met hem
eens zijn.
De sport en spel leiding is momenteel in handen van 2
stagiaires van het ROC Twente afd. sport en bewegen. Dit kan
omdat SV Delden door Calibris is erkend als officieel
leerbedrijf, zoals ook te zien is aan het bordje naast de
hoofdingang. Henk Drenth begeleidt de stagiaires namens
SV Delden.
Voor en achter de schermen zijn vooral Annemarie Oonk en
Janny Lutke Willink heel actief om van deze activiteit een
succes te maken.
Ze krijgen hierbij hulp van een aantal enthousiaste moeders.
Gerrit Seppenwoolde heeft een aantal zeer ervaren SV
Deldenaren geregeld die de beheerderrol tijdens deze
middagen op zich nemen. Wij vinden het mooi om te zien dat
op deze manier jong en wat ouder op een positieve manier met
elkaar in de weer is. De middagen worden wekelijks bezocht
door zo’n 20 tot 30 kinderen.

De
OnzeFinancien.
penningmeester, Erwin Hoving, krijgt van de
kascommissie een compliment. Alles is keurig in orde. In de
financiële toelichting op Jaarrekening stelt Erwin dat
SV Delden financieel een stabiel jaar kende. Er is een positief
resultaat te noteren voor 2009 - 2010. Dat wil zeggen dat er
meer inkomsten zijn dan uitgaven. Het goede nieuws is tevens
dat de contributie dit jaar niet zal worden verhoogd.
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Jubilarissen.
Er zijn dit jaar maar liefst vijf jubilarissen die worden
gehuldigd.
Edwin Hietbrink, Frank Tuitert, Martijn Zweepe zijn allen 25
jaar lid en krijgen een mooie speld. Wim Wold is 40 jaar lid
en krijgt een mooie pen.
Een mooi moment is het jubilea van Jan Brinkcate. Hij is 50
jaar lid van SV Delden. Hij ontvangt een mooi horloge met
inscriptie.
Afwezig waren de jubilarissen Henk Groenen 25 jaar lid en
Gerrit Bakhuis 40 jaar lid. Ook allen hierbij gefeliciteerd.

Afscheid Jaap Schikker.
Tijdens de 87e Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur
van SV Delden helaas afscheid moeten nemen van bestuurslid
Jaap Schikker.
Na zeven jaar de accommodatiezaken behartigd te hebben,
heeft Jaap besloten een stapje terug te doen.
Over de invulling van de aldus ontstane vacature hoopt het
bestuur van SV Delden binnen afzienbare tijd meer
duidelijkheid te kunnen verschaffen.
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Activiteiten.
Voorzitter Erwin Hoving bedankt de vele vrijwilligers die
week in week uit actief zijn binnen de vereniging en zoveel
werk verrichten. Zonder de inzet van de vrijwilligers kan een
vereniging niet bestaan!

De SV Delden jubilarissen in 2010: v.l.n.r. Jan Brinkcate (50 jaar), Frank Tuitert, Marthijn
Zweepe, Edwin Hietbrink (25 jaar) en Wim Wold (40 jaar), allen geflankeerd door vicevoorzitter Erwin Hoving

Namens alle leden bedankt vice-voorzitter Erwin Hoving scheidend bestuurslid Jaap Schikker
voor zeven jaar bestuurswerk.

Marco Ezendam, secretaris
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Uitnodiging.
Hierbij wordt iedereen van harte uitgenodigd voor de

Nieuwjaarsbijeenkomst SV Delden

op donderdag 6 januari 2011

Aanvang 20:30 uur

In het clubhuis “Trefhook ’n Mos”
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SV Delden in Zambia.
In het verleden en nog steeds geeft Jan Brinkcate wel eens
overtollige SV Delden kleding aan iemand mee naar Zambia.
Shirts, broekjes en kousen die hier niet meer gebruikt worden
maar in Zambia zeer welkom zijn.
Aan deze persoon heeft Jan gevraagd om eens een paar foto's
te maken en zie onderstaand het resultaat.
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zaterdag 8 januari 2011 van 18:00 tot 23:00 uur

zaalvoetbaltoernooi
voor senioren (dames en
heren) om de

Mösbokaal
2011
geef je op tijd op bij je
elftalleider
...of uiterlijk 19 december 2010 bij
Jan Holterman
– 06-23309011 –
wedstrijdsecretaris@svdelden.nl –
ook ‘rustende’ leden kunnen meedoen!
(kosten 3 euro p.p.)
31
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De S.V. Delden D1
Bij deze willen wij graag op verzoek van de clubblad redactie
de SV Delden D1 aan u voorstellen.
Het team bestaat uit 12 vaste spelers met Pim Brand als
keeper, de verdediging bestaat meestal uit Floris Havermans,
Boris Oonk, Wesley van der Kolk en Sven Lutke Willink die
tevens aanvoerder is.
Op het middenveld hebben we Laurent Vaanholt, Stan Van
Laarhoven, Arylson Sotto Da Silva, en Chris Bartelink en in
de aanval staan Kevin Mensink, Robin Schutte en Jasper
Horn.
De leiders zijn Han Vaanholt (die tevens de training op zich
heeft genomen in afwachting van een nog aan te stellen
jeugdtrainer) en Ronny Schutte.
Onze tegenstanders zeggen vaak dat we een mooi team hebben
met een aantal hele goede spelers, een mening waar wij als
leiders ons volledig bij aansluiten. We hebben 8 spelers die al
vanaf de F bij elkaar in het team zitten en die ook al de nodige
resultaten hebben behaald. In 2007 is deze groep in de F1
kampioen geworden, in 2008 zijn we als E elftal in de 2e
klasse begonnen en tijdens de winterstop gepromoveerd naar
de 1e klasse, een voor SV Delden begrippen uitstekende
prestatie.
In 2009 hebben we als D elftal het jeugd toernooi bij GFC
gewonnen en zijn we tevens kampioen geworden in de 3e
klasse.
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Op dit moment staan we weer boven aan en we hebben een
grote kans om het kampioenschap wederom binnen te halen.

Staand v.l.n.r.: Ronnie Schutte( Leider), Kevin Mensink, Boris Oonk, Arilson Sotto Dasilva,
Floris Havermans, Chris bartelink, Wesley v.d. Kolk en Han Vaanholt (Leider en trainer)
zittend v.l.n.r.: Sven Lutke Willink, Robin Schutte, Stan van Laarhoven, Pim Brandt, Laurent
Vaanholt en Jasper Horn

We spelen meestal met een 4-3-3 opstelling waarbij we
moeten opmerken dat onze voorstopper een sterke drang naar
voren heeft. We spelen graag in een hoog tempo en proberen
via goede combinaties onze spitsen te bereiken.
De meeste spelers in ons team zijn voor de leeftijd niet heel
groot, sommige jongens hebben dan ook moeite om de duels
te winnen maar het voordeel hiervan is dat ze technisch en
tactisch beter leren voetballen.
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Het bijzondere aan dit team is dat het vooral een echt team is.
Over het algemeen gaan de jongens goed met elkaar om en
voor de wedstrijd in de kleedkamer word er altijd veel
gelachen. De trainingsopkomst is goed en er wordt met een
goede inzet getraind. Dit zijn allemaal basis voorwaarden om
tijdens de wedstrijd tot een goede prestatie te komen.
Maar het aller belangrijkste van dit team is toch wel dat de
jongens allemaal gek zijn van het spelletje; ze willen altijd
voetballen Om u een voorbeeld te geven, als de wedstrijd is
afgelopen word er snel gedoucht en wat gedronken en daarna
gaan ze weer voetballen.
Wij kunnen dan ook wel met enige zekerheid zeggen dat een
aantal van hen in de toekomst op zondagmiddag zal spelen.
Met vriendelijke groet ; Han Vaanholt en Ronny Schutte
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Selectie.
Na zogenaamde drie instuiftrainingen in het kader van de
regionale voetbaltrainingen zijn een tweetal spelers van het
E1 – team door de RVT (Regionale Voetbal Trainers)
uitgenodigd om deel te nemen aan de vervolgtrainingen die tot
en met 15 december duren om te komen tot een selectie van
E - spelers van de regio.
Na deze datum zal bekend worden wie er doorgaan en wie er
afvallen.
Deze trainingen worden gegeven door KNVB – trainers maar
ook de trainers die verbonden zijn aan F.C. Twente.
Onze geselecteerde spelers zijn:

Douke Brandt

Scott Wold

De jeugdcommissie wenst beide spelertjes veel succes.

37

38

Jeugdinformatie:
Op de zaterdagen 8, 15, 22 en 29 januari en 5 en 12 februari
wordt er het langzamerhand traditionele zaalvoetbaltoernooi
voor E- en F – teams gehouden voor alle voetbalverenigingen
binnen onze gemeente ‘Hof van Twente’.
De winnaars van de finales nemen op zaterdag 12 februari
deel aan het regio kampioenschap.
SV Delden is op zaterdag 8 januari 2011 de gastheer van dit
toernooi.
Het wedstrijdprogramma, dat op dit moment dat dit stukje
geschreven wordt, nog niet bekend is, wordt afgewerkt in
sporthal ‘De Reiger’.
Er wordt begonnen om 10:00 uur en het eindigt om 16:00 uur.
Deelgenomen wordt er door onze vereniging met 3 E-teams en
2-F-teams.

Om 16:15 uur spelen dan het C-elftal, samen met de beide Delftallen en de meiden van E4, een onderling toernooi in
dezelfde hal van 16:15 uur tot 18:00 uur.
De poule – wedstrijden worden in de diverse sportzalen en
sporthallen binnen de gemeente ‘Hof van Twente’ gespeeld.
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Antwoorden van ; Ken uw klassiekers
Ronald Koeman
Manchester United
DOS
Drie keer
Real Madrid
Arnold Bruggink
Chelsea
Delden
Douglas van FC Twente
Wiljan Vloet
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D

elden

girls bij thuiswedstrijden van het damesteam!

Op 17 oktober stond de wedstrijd tegen Luctor et Emergo
op de planning van het dames team van SV Delden. Dit was
ook de wedstrijd dat het dames team een pupil van de week
had, Delden girl genoemd. Ruth had de eer om als eerste de
Delden girl van de week te zijn. Ruth vond het super om de
wedstrijd te zien en heeft het dames team geluk gebracht want
de wedstrijd werd gewonnen met 6-3. Nadi was de Delden girl
in de wedstrijd tegen Borne op 7 november. Ook deze
wedstrijd werd gewonnen, de uitslag van deze wedstrijd was
10-1. Nadi was heel blij met deze uitslag en de dames
natuurlijk ook. De Delden girls hebben alle bij na de wedstrijd
een hele mooie FC Twente damesvoetbal gekregen met alle
namen van het damesteam erop.
Namens het dames team: Ruth en Nadi bedankt!

Ruth samen met het dames team op de foto.
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Agenda:
december
17
januari
6
8
21
februari
18
maart
18
april
15
mei
28

Kaartavond
Nieuwjaarsbijeenkomst
Mosbokaal.
Kaartavond
Kaartavond
Kaartavond
Paas-kaarten
Open Dag 10:00 uur
Meisjes D7 toernooi
Kind – ouder dag.

vrijdag 17 december 20:00 uur
Kaartavond - Meer info bij de activiteitencommissie (Gerrit
Paskamp).
Zaterdag 8 januari vanaf 10:00 uur tot 23:00 uur
Mosbokaal in Sporthal “De Reiger”.
Van 10:00 uur tot 16:00 uur: Zaaltoernooi ‘Hof van Twente’
voor F- en E-teams van de verenigingen in de Hof van
Twente.
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16:15 uur tot 18:00 uur: Onderling zaaltoernooi voor de Cen beide D-elftallen en de meisjes van E 4.
18:00 uur tot 23:00 uur: Zaaltoernooi voor alle senioren en
dames.
vrijdag 21 januari 20:00 uur
Kaartavond - Meer info bij de activiteitencommissie (Gerrit
Paskamp).
vrijdag 18 februari 20:00 uur
Kaartavond - Meer info bij de activiteitencommissie (Gerrit
Paskamp).
vrijdag 18 maart 20:00 uur
Kaartavond - Meer info bij de activiteitencommissie (Gerrit
Paskamp).
vrijdag 15 april 20:00 uur
Paas-kaarten - Vrijdagavond 15 april 2011 -datum nog even
onder enig voorbehoud- organiseert SV Delden weer het
traditionele 'Paas-kaarten'. Spelsoorten als vanouds:
kruisjassen en hartenjagen. Bij voldoende deelname kan er
ook getoept of geëzeld worden. Plaats van handeling:
Trefhook 'n Mös. Aanvang 20:00 uur.
Zaterdag 28 mei vanaf 10:00 uur.
Open Dag – nadere info. volgt
Meisjes D7 – toernooi. Informatie volgt.
Kind – Ouder middag – Afsluiting van het seizoen.
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Geanimeerde medewerkersavond in teken van
pubquiz
Geen grote feestavond dit jaar, maar een medewerkersavond
die in het teken stond van een spannende pubquiz en verder
vooral gezellig bijpraten onder het genot van een hapje en een
drankje. Niet minder dan vijfenzeventig vrijwilligers van SV
Delden waren zaterdag 13 november van de partij en stuk voor
stuk, jong en oud, beleefden ze in het clubhuis een uitermate
vermakelijke avond.
Na een bakje koffie werd de verzamelde menigte opgedeeld in
twaalf teams die in drie rondes allerlei vragen moesten
beantwoorden in uiteenlopende categorieën zoals muziek,
film, cultuur, sport en natuurlijk SV Delden. Quizmaster Jorik
Kamp leidde alles in goede banen en zag er op toe dat er door
de verschillende teams niet vals werd gespeeld.
Bij de twee rode-kaart-groene-kaart tussenrondes werd de
individuele kennis van de deelnemers op de proef gesteld.
Geen wonder dat de flessen wijn een prooi waren voor de
‘oude rotten’ Gerrit Holterman en Johan Laarhuis.
Welk team de quiz zou gaan winnen, bleef tot het eind toe
spannend omdat na drie rondes team 5 (Berry Koens) en team
9 (Wim ter Keurs) een gelijk aantal punten had gescoord. De
allesbeslissende vraag werd uiteindelijk het best beantwoord
door team 5. De hoofdprijs – een grote zak snoep – werd door
de winnaars – Berry Koens, Hans Klumpers, Edwin Hietbrink,
Anneke Morsink en Anke van Geenen – sportief gedoneerd
aan de SV Delden-jeugd. Na de prijsuitreiking werd er nog
een uurtje gezellig nagepraat.
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Bij deze willen we nogmaals onze dank uitspreken aan de
organisatoren Henk van Geenen, Paul Holtkamp en Hans Pots,
quizmaster Jorik Kamp, het barpersoneel (de noabers van
korfbalvereniging DKV Zwart Wit), Klussenbedrijf De Jong
voor de sponsoring, K&N drive-in show voor de techniek en –
last but not least – de vrijwilligers zelf voor de tomeloze inzet
voor de vereniging in het afgelopen jaar. Ook het komende
jaar rekenen we weer op jullie!
Namens het bestuur van SV Delden,
Jan Holterman

Lekker hangen!

Ook de inwendige mens werd niet vergeten.

Er moest worden gepuzzeld.

Het was gezellig druk.
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KLEURPLAAT
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BORDSPONSOREN
KOZIJNEN
AUTOVERHUUR - BEDRIJF
ELECTRA
KEUKENS
CARROSSERIE - BEDRIJF
MECHANISERING
MAKELAARDIJ
INTERIEUR - VERZORGERS
MACHINE BOER DE WOLTER
KONSTRUKTIEBEDRIJF
BOLTEN - VENNEMAN
STRAATWERKEN
HOVENIERS &
BOOMVERZORGING
BOOM & TUIN
BOSCH
RECYCLING
BRAAKHUIS
JUWELIER & GOUDSMEDEN
BREUKERS
GRONDVERZET - BEDRIJF
BREUKERS
SCHILDERSBEDRIJF
BREUMAF
MACHINEFABRIEK
BRUINS
DANCING - PARTYCENTRUM
C & S
GELUIDSTECHNIEK
CAMPING MOOI DELDEN FAM. BEUMER
CATTIER
HOVENIERS - BEDRIJF
D.A.M.
DELDENSE AUTO MATERIALEN
DAKTECHNIEK TWENTE LOODGIETERS
DE BOEMEL / LOKATE SPORT CAFÉ
DE HAGMOLL
CAFÉ - RESTAURANT
DE JONG
DAKBEDEKKINGEN / KLUSSEN
DE JONG THOM
VOLVO - HYUNDAI GARAGE
DE RUSTENDE JAGER
RESTAURANT
DE SPAR
SPAR - PRODUCTEN
DE STROOKAPPE
AANHANGER - VERKOOP/HUUR
DE VOSSENBRINK
GARAGE - BEDRIJF
DONKER
CULTUURTECHNIEK
DUSSELDORP
GRONDVERZET - BEDRIJF
ESHUIS RAAB KÄRCHER BOUW - MATERIALEN
FEIJTEN
AUTOBEDRIJF - VOLVO
FEMI'S
GRILLROOM - PIZZERIA
GERRITSJANS
INSTALLATIE - BEDRIJF
GOLDEN - CITY
CHINEES - RESTAURANT
GRAVUTECH
SPORTVELDEN - RECLAME
HEBO
KOZIJNEN
HENGSTMAN &
PARTNERS
ASSURANTIE PROFESSIONALS
HENSEN
HANDELS - ONDERNEMING
HET WITTE PAARD
HOTEL - RESTAURANT
ALU BOUW
AUTO - RENT
BAAKE
BAARS
BARG VAN DE
BELTMAN
BERENDS - NAAFS
BLEKKENHORST

HENGELO
HENGELO
DELDEN
HENGELO
DELDEN
HENGELO
GOOR
DELDEN
ENSCHEDE
DELDEN
HENGELOGOOR
DELDEN
DELDEN
HAAKSBERGEN
DELDEN
HENGELO
SAASVELD
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
BENTELO
DELDEN
DELDEN
BENTELO
BORNERBROEK
DELDEN
DELDEN
HENGELO
BORNE
HENGELO
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
HENGEVELDE
HENGEVELDE
DELDEN
BORNE
DELDEN
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HOBBELINK
HOEK
HOF WEEK BLAD
HOFSTEDE & KAMP
HOLTERMAN
HONG - KONG
HOOGSPEL
JANSEN DE JONG
K&N
KEIZER
KOLENBRANDER
KROOSHOOP
LA LUNA B.S.O.
LAMERS
LAMMERSEN
LEFERINK
LENFERINK
LENTELINK
MEEN
MEIER HORECA
MERCOM
MOLENKAMP
MORSINK
MORSSINK
MULTI - IP
MUTA SPORT
NECO
NEW YORK
NOBBENHUIS
ORANJEWOUD
OTTEN VAN
OTTENSCHOT
OUDE NIJHUIS
OUDE WESSELINK
PEPER JOHN
PROFIX
RABOBANK TWENTE
ROKRAMIX
RUESINK
RUPERT
SCHOLTEN
SIEMAR
SMITTIES
SPECKMANN
STAALBOUW TWENTE
TEN
TEN
TEN
TER

DAM
ELZEN
VREGELAAR
AVEST

KANTOOR - MEUBELEN
VERKEERS - SCHOOL
DRUKKERIJ UNANIEM
WEEKBLAD
MAKELAARDIJ
KEUKENS
RESTAURANT
CAFÉ - RESTAURANT
BOUW - BEDRIJF
DRIVE - IN SHOW
SCHILDERS - BEDRIJF
GRONDVERZET - BEDRIJF
BLOEMEN - CENTRUM
BUITEN SCHOOLSE OPVANG
HUISHOUD - ARTIKELEN
BOUW - BEDRIJF
SCHOENEN
CAFETARIA
SCHILDERS - VERFSPECIALIST
BROOD - BANKET
HORECA SERVICE
CONTAINERS - TRANSPORT
KUNSTSTOF - KOZIJNEN
MODELMAKERIJ
BOUW - MATERIALEN
AUTOMATISERING
TEAMSPORT - SPECIALIST
KRAAN - VERHUUR
EMPIRE NEW YORK
TEXTIEL - HANDEL
SPORT - WONEN - WERKEN
KLUSSENBEDRIJF
LETSELSCHADE
BILJART - HANDEL
RIETDEKKERS - BEDRIJF
INSTALLATIE - BEDRIJF
AUTOSCHADE
BANK - ZAKEN
BETON - CENTRALE
PEUGEOT DEALER
ACCOUNTANTS & FISCALISTEN
CONSTRUCTIE - BEDRIJF
ZONWERING
DE HARLEKIJN EETCAFÉ
KAPSALON
STAALPRODUCTEN
INSTALLATIE GEREEEDSCHAPPEN
GASTERIJ 't OALDERSHOES
AANNEMER - BOUWBEDRIJF
BROOD - BANKET

HENGELO
BORNE
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
HENGELO
DELDEN
HENGEVELDE
ZENDEREN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
HENGEVELDE
DELDEN
HENGELO
GOOR
BORNERBROEK
DELDEN
DELDEN
ENSCHEDE
ALMELO
NEEDE
HENGELO
DELDEN
DEVENTER
DELDEN
HENGEVELDE
DELDEN
AMBT - DELDEN
DELDEN
GOOR
DELDEN
ENSCHEDE
GOOR
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
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TER BRAAK
TER DOEST
TER HORST
TEUNIS
TSN THUISZORG
UNIVÉ OOST
VAN LOON
VANEKER
VEHOF
VINCENT
VOS
WAPEN VAN BECKUM
WAPEN VAN DELDEN
WESTERHOF
WOLD
WONING VAN DER
ZIEL
ZUITHOF

OPTIEK
TOURINGCARS
SCHILDERS - BEDRIJF
AUTOMOTIVE
THUISZORG SERVICE
NEDERLAND
VERZEKERINGEN
MANNEN - MODE
SPORT - ARTIKELEN
INSTALLATIE - BEDRIJF
ZON - WERING
BOUW - AANNEMINGSMIJ
RESTAURANT
HOTEL
KAAS - HANDEL
INSTALLATIE - BEDRIJF
FIETSEN - HANDEL
SCHILDERS - BEDRIJF
AUTOBEDRIJF

HENGELO
HENGEVELDE
DELDEN
RIJSSEN
ALMELO
DELDEN
DELDEN
HENGELO
DELDEN
HENGELO
DELDEN
BECKUM
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DIEPENHEIM
BORNERBROEK

Het bestuur van SV Delden wenst iedereen hele fijne
feestdagen en een gezond en sportief nieuwjaar 2011.
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