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Contactinformatie
Clubhuis

“Trefhook ’n Mös”

De Mors 5

074-3762598

Secretariaat

Marco Ezendam

Odinksveld 8
7491 HD Delden

074-3762029
secretaris@svdelden.nl

7491 ZE Delden

sylvia.vaanholt@home.nl

Ledenadministratie

Sylvia Vaanholt

Adreswijzigingen dient men z.s.m. door te geven aan het secretariaat.
Beëindiging lidmaatschap: schriftelijk bij het secretariaat vóór 31 mei.

Bestuursleden
Voorzitter (alg.leiding, raad van advies, p.r.zaken, clubhuisbeheer)
Hans van Laarhoven
Vossenbrinkweg 85
074-3766353
7491 DC Delden
h.vanlaarhoven@gmail.com
Secretaris (administratie, notulist)
Marco Ezendam
Odinksveld 8
074-3762029
7491 HD Delden
secretaris@svdelden.nl
Penningmeester (financieel beheer, vice-voorzitter)
Leo Rouhof
Torendijk 4
074-3764027
7495 PX Ambt Delden
penningmeester@svdelden.nl
Wedstrijdsecretaris (wedstrijdzaken, website, clubblad)
Jan Holterman
Ranninkstraat 11
06-23309011
7491 XP Delden
wedstrijdsecretaris@svdelden.nl
Bestuurslid jeugd (voorzitter jeugdcommissie)
Erwin Zwijnenberg
Torenvalkstraat 2
074-3762039
7491 ZS Delden
e.zwijnenberg@home.nl
Bestuurslid algemene zaken (w.o. activiteiten)
Hajo Brandt
Dekkersveldweg 4
074-3494830
7495 PS Ambt Delden
hajobrandt@hotmail.com
Bestuurslid accommodatie (gebouwen, velden, materialen)
Ronny Schutte
Rikkerinksweg 6
0547-272107
7495 RM Ambt Delden
gjrschutte@hetnet.nl
PR & communicatie (w.o. website, clubblad)
Edwin Hietbrink
De Reigerstraat 4
06-15378076
7491 XS Delden
edwinhietbrink@home.nl
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Aanspreekpunten commissies
Clubbladcommissie
Henk ter Hofsté
Jeugdcommissie
Erwin Zwijnenberg
Wedstrijdsecretariaat – senioren
Jan Holterman
Wedstrijdsecretariaat – jeugd
Henk ter Hofsté
Barcommissie
Hans van Laarhoven
Websitecommissie
Ed Stokkentreeff
Maandagochtendploeg
Gerrit Seppenwoolde
Activiteitencommissie
Dick ter Kulve
Sponsorcommissie
Jan Brinkcate
Raad van Advies
Gerrit Seppenwoolde
Senioren
Jeugdleden (*)
Rustende leden
Gezinscontributie

Wilhelminastraat 6
7491 EG Delden

074-3762539 / 06-53463919
clubblad@svdelden.nl

Torenvalkstraat 2
7491 ZS Delden

074-3762039
e.zwijnenberg@home.nl

Ranninkstraat 11
7491 XP Delden

06-23309011
wedstrijdsecretaris@svdelden.nl

Wilhelminastraat 6
7491 EG Delden

074-3762539 / 06-53463919
secretaris-jeugd@svdelden.nl

Vossenbrinkweg 85
7491 DC Delden

074-3766353
h.vanlaarhoven@gmail.com

Eekmolen 16
7491 HN Delden

074-3767623
ed.ilona@tiscali.nl

Rijnstraat 40
7555 WK Hengelo

074-2423827
gseppenwoolde@home.nl

Cuba 5
7622 LS Borne

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

Sperwerstraat 9
7491 ZN Delden
Rijnstraat 40
7555 WK Hengelo
14,00 / maand
6,50 / maand
6,00 / maand
26,00 / maand

074-3761900
j.brinkcate@kpnplanet.nl
074-2423827
gseppenwoolde@home.nlContributiegegevens
rekeningnummer SV Delden
Rabobank Delden 313351686
(max. bedrag, geldt vanaf 3 gezinsleden)

(*) welpen (tot 6 jr.) kunnen de eerste 3 maanden kosteloos op proef mee trainen
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Van de redactie

V

eel zaken die in onze vereniging spelen , kunnen we op
verschillende manieren aan onze leden en ook aan anderen
kenbaar maken.

We doen dat d.m.v. : a. het clubblad
b. de website
c. de jaarlijkse presentatiegids

Onlangs hebben de redactie en het bestuur over het belang hiervan
met elkaar van gedachten gewisseld. We zijn van mening dat
handhaving hiervan voor onze vereniging beslist noodzakelijk is.
Twee leden van onze vereniging hebben zich aangeboden om de
redactie te komen versterken, t.w Jelmer Beeks en Marthijn Zweepe.
Heel fijn , bedankt!
Ons nieuwe bestuurslid Edwin Hietbrink komt in de plaats van Jan
Holterman als vertegenwoordiger van het bestuur.
In deze Möspraot uitgave vinden jullie allerlei verslagen van
belangrijke gebeurtenissen,zoals:
-

een verslag van onze 88e jaarvergadering
bestuursmededelingen
belangrijke bestuurswisselingen
verlenging contract trainer René Belt
de voltooiing van de nieuwe entree van ons sportpark
aanleg nieuw pupillenveld
verslag pokertoernooi
en …… het honderdste Hartlid!
5

Verder schrijft Jelmer Beeks twee leuke bijdragen
Marthijn Zweepe heeft een interview met een tweetal spelers in de
nieuwe rubriek “Familiebanden”.
Ook een bijdrage van de leiders van E1 ontbreekt niet. En wat te
denken van het kampioenschap van E2?
Voldoende leesplezier dus.
Namens de redactie wensen we u allen hele fijne kerstdagen en een
heel voorspoedig, gezond en sportief nieuw jaar.
De redactie
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Volle kracht vooruit!

A

ls dit motto ooit op onze vereniging – en op ons als bestuur –
van toepassing is geweest, dan is het wel nu, na de Algemene
Ledenvergadering van 17 november. Met maar liefst vier
nieuwe personen aan tafel is het bestuur immers weer op – meer dan –
volle kracht. Bovendien kunnen we met de gewijzigde statuten en de
doorgevoerde contributieverhoging weer een hele poos vooruit.
• Bestuursverkiezing – Nadat vorig jaar, met het aftreden van Jaap
Schikker, een vacature was ontstaan voor een bestuurslid
‘accommodatie’, hebben dit jaar helaas ook jeugdvoorzitter Jos
Eijsink en penningmeester Erwin Hoving een stapje terug
gedaan. Gelukkig zijn we er in geslaagd voor alle drie de
vacatures enthousiaste en deskundige nieuwe bestuursleden te
vinden. We hebben er zelfs een extra, achtste bestuurslid bij, met
als takenpakket ‘PR & communicatie’.
De vier nieuwe gezichten aan de bestuurstafel zijn:
o Leo Rouhof – penningmeester
o Erwin Zwijnenberg – jeugdvoorzitter
o Ronny Schutte – bestuurslid accommodatie
o Edwin Hietbrink – bestuurslid PR & communicatie
• Statutenwijziging – De statuten van SV Delden waren zo
langzaamaan danig verouderd. Zowel tekstueel alsook
inhoudelijk zijn diverse artikelen, uit de statuten en het
bijbehorende huishoudelijk reglement, aangepast aan de
moderne tijd. Beide nieuwe documenten zijn beschikbaar via
onze website.
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• Financiën – Na enkele seizoenen waarin de contributie
ongewijzigd is gebleven, was dit jaar een verhoging
onvermijdelijk. Enerzijds worden we hiertoe gedwongen omdat
we als vereniging de kosten over de gehele linie zien stijgen.
Anderzijds is het ook een bewuste keuze van het bestuur,
waardoor we ook de komende jaren kunnen blijven investeren in
allerlei zaken die voor de toekomst van onze vereniging van
groot belang zijn.
Nieuwe entree en pupillen-arena
Een van de plannen waarin we willen investeren en waar sinds
afgelopen zomer al een voortvarend begin mee is gemaakt, is de
renovatie van het sportpark en het clubgebouw.
Zoals iedereen heeft kunnen zien, is de entree enorm opgeknapt en is
op het veldje voor de kleedkamers een fraaie nieuwe arena voor de
jongste jeugd verrezen.
]
Het is de bedoeling om op een geschikt moment in het voorjaar de
nieuwe entree en het nieuwe pupillenveld in een feestelijke entourage
officieel te openen, maar nu al is duidelijk dat het resultaat er mag
zijn.
Complimenten en een woord van dank aan alle vrijwilligers die
hiervoor de handen uit de mouwen hebben gestoken! (Zie ook de
foto’s elders in dit blad).
Contractverlenging René Belt
Hoewel wellicht het meest in het oog springend, de renovatie van het
sportpark is naar onze mening slechts een van de voorbeelden van de
juiste koers die onze vereniging op verschillende gebieden te pakken
heeft.
9

In schril contrast hiermee staan helaas de resultaten van ons eerste
elftal. Diverse spelers worden geplaagd door hardnekkige blessures en
op een aantal beslissende momenten in de competitie viel het
dubbeltje telkens de verkeerde kant uit.
Ondanks de teleurstellende prestaties in de eerste seizoenshelft zijn we
als bestuur zeer verheugd over het feit dat we het contract met René
Belt, onze hoofdtrainer, met een jaar hebben kunnen verlengen. Om te
beginnen is het natuurlijk belangrijk dat we het elftal weer op volle
kracht krijgen, maar als dat lukt, dan we zijn ervan overtuigd dat, met
René langs de lijn en met de juiste instelling in veld, ons eerste elftal
komend jaar een flinke stap vooruit kan maken. Om met ons clublied
te spreken: Jongens, zet hem op!

Rene Belt

Tot slot wil ik, namens het bestuur van SV Delden, iedereen prettige
feestdagen toewensen en een gezond en sportief nieuwjaar. Maak er
wat van! Jan Holterman
10

Column – De charme van het amateurvoetbal

H

et misschien wel de puurste vorm van het voetbal, het
amateurvoetbal. Bij voorkeur tussen twee lagere elftallen, op
een hobbelig en troosteloos modderveld, onder het toeziend
oog van een toevallige langslopende wandelaar met zijn trouwe
herdershond.
Veld drie.
Gezien het natuurlijk gras heeft het bij velen al de voorkeur boven het
hoofdveld. Dat het af en toe wat weg heeft van het spelletje ‘mollen
meppen’ neem je voor lief. Bij het passen van de bal heb je net het
idee of er stiekem iemand vanuit het gras de bal omhoog kopt, het zijn
de onvermijdelijke polletjes.
De lijnen zijn niet te missen, ook al zijn ze niet eens wit meer. zo dik
uitgegraven dat het af en toe meer weg heeft van loopgraven.

Het is de charme van het amateurvoetbal. Geen hypermoderne
accommodaties, maar vaak een koud en winderig veld op het
platteland, kapotgetrapt, hobbelig en meestal zonder lijnen.
Puur amateurvoetbal is pure passie voor het voetbal. Ik zie vaak
genoeg op zondagochtend de liefhebbers op het veld na een splijtende
pass. “Mooie bal, al zeg ik het zelf.”
11
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Zijn kompaan knikt instemmend, vervolgens nemen ze de nacht door.
Vaak wordt er meer geanalyseerd dan gecoacht. Over passes,
doelpunten en acties.
Praten, het hoort bij het voetbal. Niet alleen zonder bal, maar ook met
bal. Neede uit, het werd vervroegd carnaval. Ben was bezig aan zijn
solo’s, werd hier en daar aangetikt en legde tijdens zijn actie keurig uit
waarom het een overtreding kon zijn. Ondertussen vormde zich een
polonaise, Ben voorop. De tegenstander volgde in een keurige rij, ik
miste alleen de arm op de schouders.
Amateurvoetbal is de barman die aan de zijlaan staat met in zijn hand
een telefoon. “Telefoon jongens,” schreeuwt hij.
Amateurvoetbal is op tijd zijn, anders moet je de
keepershandschoenen aan.
Amateurvoetbal is een schitterende goal maken, maar door het geringe
aantal toeschouwers zijn er weinig die je geloven.
Het is wereld zonder alles waarvan je als klein jochie droomde. Nee,
amateurvoetbal is puur. Ik kom er graag m’n bed voor uit.
J.B.
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De rehabilitatie van Delden 2

H

et is zondagmiddag, een uurtje of een. De kantine zit nog
aardig vol. Hoewel er hoofdzakelijk nederlagen op het
uitslagenbord stonden, zijn de tafels nog goed gevuld met de
elftalleden.
De deur gaat open, Delden 2 maakt haar entree. Bjorn Semmekrot en
Tom Goosselink zijn de eersten en lopen richting de bar. De hoofden
aan de tafels keren zich richting het tweetal. “Gewonnen jeungs?,”
klinkt er. Bjorn steekt vier vingers in de lucht. Een links, drie rechts,
gevolgd door “Tuulk.”

Als een aantal spelers van het tweede zich aan de tafel hebben
gemengd, ontstaat er een discussie. Leider Wim Holterman heeft zijn
rode map erbij gepakt en duikt als een struisvogel de papieren in,
terwijl de anderen op de smartphones voetbal.nl erbij pakken. “Wat
heeft LAP gemaakt? Tegen wie moesten ze.” Jan Holterman bekijkt
het observerend aan en concludeert. “Zo, jullie zijn er wel erg mee
bezig.”
Het mag duidelijk zijn, het gaat goed met Delden 2. “We staan vrij
vast op de derde plek. Het gat met de nummer vier is negen punten.”
Alleen La Première en de Tukkers staan boven de Deldenaren, beide
teams hebben alles nog gewonnen.
Het team heeft tot dusver alleen verloren van eerstgenoemde, een
goede start van het nieuwe Delden 2 dat ten opzichte van het
moeizame afgelopen seizoen een flinke metamorfose heeft ondergaan.
“We wilden het fanatiek oppakken. Dat hebben we in het begin ook
duidelijk aangegeven. We hebben nu een stabiel team. Voetballen met
plezier en ook omdat we het ook echt leuk vinden.
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Daar komt bij dat we ook een paar jongens van Rood Zwart erbij
hebben gekregen, die kunnen aardig voetballen,”zegt leider Wim
Holterman, die ook de trainingen verzorgt.

Het is geen gemakkelijke groep, de jongens van het tweede. “Er zitten
een paar bij die alle kanten op kunnen vliegen. Ze zijn jong en gaan
ook wel eens uit. Ach, ik ben ook jong geweest. Het gaat erom dat je
elkaar scherpt houdt,” meent Wim.
Op de trainingen probeert hij dan ook de lol er in te houden. “Dit is
mijn eerste jaar dat ik de senioren train, heb al wel wat jaren in de
jeugd getraind. Ik kijk veel naar wat mijn trainers altijd deden. Daar
probeer je wat uit te halen. Afwerken, positiespel of partijvorm, ik
probeer het gevarieerd te houden.”
En dat resulteert dus in een prima derde plek op dit moment. “Het
tweede speelde vroeger in de vierde klasse, afgelopen jaar zijn ze een
niveau lager gegaan.
We hebben er nu bewust voor gekozen om in de zesde klasse te
beginnen.” Hoewel bijna alle wedstrijden zijn gewonnen, gaat het nog
niet vlekkeloos. “We hebben een aantal wedstrijden ‘kiele, kiele’
gewonnen. Soms missen we de scherpte en concentratie. We zijn blij
als we in de top drie eindigen. Echter, het kampioenschap is nog
mogelijk. We moeten er vol voor gaan.”
Bjorn Semmekrot verwoordde het al aan tafel na de gewonnen
wedstrijd bij MVV’29. “Als je de slechte wedstrijden ook wint, wordt
je kampioen.”
J.B.
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Toch een TOP SEIZOEN !!!!

D

it seizoen begonnen we in de derde klasse, we hadden ons als
middenmoter ingeschat omdat er van de grotere verenigingen
allemaal E1 teams waren ingedeeld.

We begonnen gelijk goed aan de competitie met een 12-1 overwinning
bij BZSV in Borne, daarna weer een overwinning op Rijssen Vooruit
,6-5.
Daarna weer een overwinning op de Rietvogels met 3:5 ,weer 3
punten bij BVV Borne( 1-4 ), 3 belangrijke punten van onze naaste
concurrent GFC (4:2 ), toen kwam het geloof dat we toch misschien
wel kampioen konden worden.
Maar met La Premiere naast ons en veel meer doelpunten voor moest
er meer gescoord worden .
De wedstrijd daarna tegen Heracles een moeizame 0-1
overwinning,maar toch weer 3 punten!
Toen onze angstgegner Hector , een wedstrijd die lullig genoeg door
een eigen doelpunt verloren ging, 2-3.
We deden nog steeds mee met de top drie en toen tegen de koploper,
La Premiere (ongeslagen ), een wedstrijd die alle kanten op kon gaan .
Delden leverde strijd tot de laatste minuut en er werd slechts
`verloren `met 2-4.
De nummer twee was de volgende tegenstander en eigenlijk was een
tweede plek ook al ondenkbaar( mits gewonnen met 35-0 ), SC
Rijssen had ook slechts 1 wedstrijd verloren en zo was de instelling
van de groep uit Delden minimaal. Na de 3-1 ruststand was het geloof
weg en verloren we de laatste met 8-1 .
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Al met al een topseizoen ,dat zeker niet makkelijk was.
Maar op karakter en vechtlust wel de moeilijke wedstrijden
gewonnen, GROTE KLASSE !
Een welverdiende 3 de plek en promotie naar de 2 de klasse, TOP.
Helaas neemt Evan Taverne afscheid van ons en er zal dus nog wel
versterking moeten komen.
Evan langs deze weg nogmaals bedankt voor je inzet dit seizoen en
succes met alles wat je gaat doen.
E1 , een leuke groep jongens en meiden die er keihard voor gaan ,
bedankt !
Patrick en Gerard
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Goed bezochte 88e Jaarvergadering SV Delden
p donderdag 17 november 2011 vond de 88e jaarvergadering
van SV Delden plaats in het clubhuis. Maar liefst 74 leden
waren aanwezig.

O

Groei SV Delden.
In het seizoen 2010 – 2011 is SV Delden verder gegroeid. In totaal
heeft SV Delden op dit moment 338 leden (ten tijde van de
jaarvergadering 2010 waren er 326). Daarvan zijn er 103 jeugdlid.
Wat opvalt, is dat van het huidige aantal leden 50% zich heeft
aangemeld in de afgelopen 5 jaar.

Statuten SV Delden
Tijdens de Algemene Ledenvergadering zijn de beoogde nieuwe
statuten van SV Delden besproken. Deze statuten hebben een drietal
weken ter inzage gelegen in de bestuurskamer en zijn opvraagbaar
geweest op de website van SV Delden.
De statuten zijn gemoderniseerd en aangepast naar de feitelijke
situatie: SV Delden is een voetbalvereniging en geen
atletiekvereniging meer. Ook het Huishoudelijk reglement van SV
Delden is op onderdelen aangepast.

De Algemene Ledenvergadering heeft de nieuwe statuten
geaccordeerd.
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Sport- en spelinloop op de woensdagmiddag.
Hoewel SV Delden het belangrijk vindt om ook activiteiten te
organiseren die niet alleen met voetbal te maken hebben, is SV Delden
met de sport- en spelinloop op de woensdagmiddag gestopt.
De reden is dat ondanks de inzet van de vrijwilligers van SV Delden
en de studenten van het ROC Twente (die door SV Delden een
stageplaats aangeboden kregen), de animo voor de woensdagmiddag
sport- en spelinloop langzaam terugliep.

De Financiën.
De penningmeester, Erwin Hoving, heeft van de kascommissie een
compliment gekregen. Alles is keurig in orde.
In de financiële toelichting op de jaarrekening stelt Erwin dat SV
Delden financieel een stabiel jaar kende. Er is een positief resultaat te
noteren voor 2010 - 2011. Dat wil zeggen dat er meer inkomsten zijn
dan uitgaven.
Dit beeld wordt wel wat vertekend doordat verschillende inkomsten in
het boekjaar 2010-2011 zijn opgenomen, terwijl de uitgaven
doorlopen in het boekjaar 2011 – 2012.
Op de Algemene Ledenvergadering wordt een verhoging van de
contributie voorgesteld. Hiervoor zijn meerdere redenen:
1. De subsidie voor de jeugd vanuit de gemeente Hof van Twente
is gestopt.
2. Er zijn geen subsidies vanuit de gemeente Hof van Twente meer
beschikbaar voor sportverenigingen binnen de Hof van Twente,
om verbeteringen door te voeren aan de accommodatie.
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3. Gelet op de ambitieuze plannen die SV Delden heeft met
betrekking tot de ontwikkeling en verbetering van de
accommodatie, moet de noodzakelijke financiering van deze
plannen op een andere manier worden gerealiseerd.
4. De afgelopen 5 jaar is er geen verhoging van de contributie
doorgevoerd. In deze periode zijn de kosten gestegen (onder
meer de hoogte van de huur van de velden, de kosten van
elektriciteit en gas, etc.).
Het voorstel van het bestuur van SV Delden om de contributies te
verhogen wordt met drie tegenstemmen aangenomen. Een ruime
meerderheid van de Algemene Ledenvergadering kan zich aldus
vinden in het voorstel.
De nieuwe contributie bedraagt met ingang van het nieuwe seizoen
2011 - 2012 per maand:
-

Senioren:
Jeugd:
Rustend lid:
Gezin:

€ 14,€ 6,50
€ 6,€ 26,

100e lid Hart van Delden
Met het 100e lid heeft het Hart van SV Delden een mooi doel bereikt.
Omdat onduidelijk was wie het 100e lid is, Rene of Roy Belt, is aan
beide heren gezamenlijk een lekkere taart aangeboden.
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Verbeteringen accommodatie
SV Delden heeft sinds afgelopen seizoen een bouwcommissie,
bestaande uit: Ronny Schutte, Niels Westerhof en Martin Schutte. De
bouwcommissie gaat voortvarend te werk. Dat zal iedereen
opgevallen zijn. De entree van SV Delden is grondig aangepakt! Er is
een speeltuin voor de allerkleinsten. Ook is er een prachtig
pupillenveld aangelegd tegenover de kleedkamers.

Tevens zijn er nog vele plannen voor toekomstige ontwikkeling van
de accommodatie en verbeteringen aan de accommodatie. Als eerste
staat de aanleg van een terras op de planning met een daarbij
behorende ingang aan de zijkant van het clubgebouw. Ook de
verbouwing van het jeugdhonk in het clubgebouw staat op hoog op de
agenda.
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Jubilarissen.
Er zijn dit jaar drie jubilarissen die worden gehuldigd.
Gerrit Seppenwoolde en Wim Berends zijn beiden 40 jaar lid. Zij
krijgen beiden een pen met inscriptie aangeboden door SV Delden.
Een mooi moment is het jubileum van Wim Blekkenhorst. Hij is 50
jaar lid van SV Delden. Hij ontvangt een horloge met inscriptie.

v.l.n.r.: Wim Blekkenhorts, Gerrit Seppenwoolde en Wim Berends

Afscheid Jos Eijsink en Erwin Hoving.
Tijdens de 88e Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur van SV
Delden helaas afscheid moeten nemen van de bestuursleden Jos
Eijsink en Erwin Hoving.
Na zes jaar als jeugdvoorzitter te hebben gefunctioneerd, heeft Jos
besloten een stapje terug te doen. De functie van jeugdvoorzitter
wordt ingevuld door Erwin Zwijnenberg.
Ook Erwin Hoving is gestopt als penningmeester van SV Delden. Het
bestuur van SV Delden heeft in de persoon van Leo Rouhof een
vervanger gevonden.
31
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Vorig jaar is Jaap Schikker gestopt als bestuurslid met de portefeuille
accommodatie en materialen. Op de Algemene Ledenvergadering
treedt Ronny Schutte, als vervanger van Jaap, toe tot het bestuur van
SV Delden.
Als laatste is Edwin Hietbrink toegetreden tot het bestuur van SV
Delden. Hij vervult de portefeuille PR en Communicatie binnen het
bestuur..

Activiteiten.
Voorzitter Hans van Laarhoven 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!
Marco Ezendam
Secretaris SV Delden
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Spektakel tijdens geslaagd pokertoernooi

V

rijdagavond 25 november was het weer zo ver, het jaarlijkse
pokertoernooi in de kantine van SV Delden. Wat begon als
een gezellige avond zou eindigen met een spectaculaire finale!

Om 20 uur ging het toernooi van start met 18 mannen en 2 vrouwen.
Iedereen begon vol goede moed, met als ultieme inzet een heuse tablet
pc! Helaas was de strijd voor Marlin Otten snel gestreden. Al naar een
minuut of tien ging ze met prima kaarten all-in, maar toch wist Dirk
Vrielink een nog betere hand te presenteren. Er werd echter unaniem
door de deelnemers een unieke ‘rebuy’ voor Marlin toegestaan en
hiermee kon ze toch weer plaatsnemen aan de tafel.
In de 2e ronde was het Han Vaanholt die door de fiches heen was en
ondanks een smeekbede om ook hem een rebuy toe te staan, moest hij
toch wachten op meerdere afvallers om zo een ‘losers’ tafel te kunnen
beginnen.
Naarmate de avond vorderde namen de blinds, het rumoer en het
alcoholpromillage gestaag toe. Ook de muziek was goed geregeld en
er werd voor elk wat wils gedraaid (voor de een echter wel meer dan
de ander).
Toen uiteindelijk nog acht spelers over waren werd er plaats genomen
aan de befaamde rode finale tafel. Saillant detail is dat ook beide
organisatoren hier aan zaten, maar zij zouden zich uiteindelijk op tijd
terug trekken om zo niet in de prijzen te vallen.
Meest opvallende moment aan de finale tafel was toch wel het
moment dat Niels all-in ging. Alleen Dennis deed nog mee en was erg
in twijfel. Omdat anderen aan tafel graag zijn kaarten wilden zien
gooide hij ze open. Hiermee ontstond natuurlijk, al dan niet bedoeld,
een unieke mogelijkheid om Niels’ reactie te lezen.
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Dennis ging met Niels mee en won uiteindelijk de pot, exit voor Niels.
Aan tafel werd echter nog verder gediscussieerd over de legaal- en
fairheid van dit voorval en uiteindelijk werd besloten de pot over te
spelen. Dit mocht uiteindelijk niet baten voor Niels, want een paar
potjes later raakte hij alsnog zijn hele stack kwijt aan Dennis.
Ondertussen was het ook in de rest van de kantine gezellig. De dames
deden hun eigen kaartspel onder het genot van een wijntje en de
‘losers’ tafel was ook goed bezet. De rest vermaakte zich prima aan de
bar met een biertje en mooie plaatjes die uit de speakers schalden.
Ook werd af en toe de sfeerverlichting gebruikt voor een lichtshow,
hierbij natuurlijk wel rekening houdend met genoeg verlichting boven
de finale tafel!
Kortom: het was weer gezellig en voor herhaling vatbaar.
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Het eerste weekend van het
nieuwe jaar staat weer in het
teken
van
het
inmiddels
roemruchte zaalvoetbaltoernooi
van SV Delden.

Mösbokaal 2012
Wanneer:

Zaterdag 7 januari 2012

Waar:

Sporthal de Reiger

Aanvang senioren:

Eerste wedstrijd 18.00

Opgave:

Via trainer/leider
of via sanderprinsen@hotmail.com
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Familiebanden
Met Kevin en Brian Otten
Kevin en Brian Otten spelen beiden inmiddels al enkel jaren in het
eerste en lenen zich uitermate geschikt voor de aftrap van dit nieuwe
artikel in het clubblad, welke familiebanden binnen onze vereniging
belicht. Hieronder een interview met beide heren.

Welkom, jullie zijn de eerste deelnemers aan deze nieuwe rubriek
in het clubblad, hoe voelt dat?
Kevin en Brian met gepaste trots: ‘Wij zijn zeer vereerd.’
Zijn jullie van mening dat er een fysiek clubblad moet blijven of is
de website wel voldoende en zou Delden zich de kosten moeten
besparen?
Kevin: ‘Het clubblad is zeker een aanvulling, zoals bijvoorbeeld het
verslag van de pupil van de week, het geeft iets extra’s ten opzichte
van de website, dus ja, het clubblad moet blijven.’
Brian: ‘De website bezoek je voor het voetbalgedeelte, het clubblad
belicht toch ook het randgebeuren. Het clubblad moet zeker blijven.’
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Vertel eens wat over jezelf?
Brian: ‘Ik ben 18 jaar, voetbal nu drie jaar in het eerste, volg een
technische opleiding aan het ROC Hengelo. Voetbal is mijn grootste
hobby en ik ben naast SV Delden groot fan van FC Twente.’
Kevin: ’Ik ben 21 jaar, maakte mijn debuut in het eerste op mijn
vijftiende. Ik heb anderhalf jaar met een liesblessure gelopen en ben
via het A-elftal waar we kampioen werden weer bij het eerste
gekomen. Ik studeer bedrijfseconomie aan de Saxion en mijn hobby is
voetbal, maar een klein biertje op zijn tijd is ook altijd welkom. Ik
loop sinds twee jaar met Marieke (Jannink, dameselftal, red.).’
Hoe zijn jullie bij SV Delden terecht gekomen?
Kevin: ‘Andy ter Horst (de moeder van Michel) was trainster bij SV
Delden, toen ik drie was heb ik daar voor het eerst meegetraind en
sinds die tijd ben ik niet meer weg gegaan.
Brian (lachend): ‘Via Kevin, vond beetje voetballen mooi en dan ga je
natuurlijk niet naar Rood Zwart.’
Kevin geeft aan meerdere kampioenschappen in de jeugd meegemaakt
te hebben. Brian heeft er nog nooit één meegemaakt en dan is de
conclusie volgens Kevin al snel dat daarom het eerste ook nog geen
kampioen is geworden. Brian geeft toch aan dat hij toch zeker wel een
kampioenschap mee gaat maken bij het eerste, in ieder geval
promoveren!
Hoe is het om als broers samen in het eerste te voetballen?
Allebei enthousiast: ‘Ja leuk, heeft wel wat!’
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Kevin: ‘Ik heb ook al eerder met Brian gevoetbald in C, later deed hij
af en toe mee met A en nu kom ik er niet meer van af. Heel af en toe,
pas als ik niet speel vanwege de lies of als hij weer eens geblesseerd
is.’
Brian: ‘ En de afgelopen jaren was dat nog wel eens het geval, ik heb
vier keer op rij een zware blessure gehad, eerst een scheur in mijn
enkel, toen de mediale band in mijn knie ingescheurd, mijn bovenbeen
gebroken, mijn middenvoetsbeentje gebroken en dan gaat het dit jaar
nog redelijk met alleen mijn hamstring en bovenbeen’.
Spelen jullie als broers de bal juist wel of niet vaker naar elkaar?
Brian: ‘Alleen als ie vrij staat, ik ga hem niet speciaal zoeken omdat ik
vind dat híj moet scoren.’
Kevin: ‘In het veld is hij gewoon één van de elf. Tenzij Brian wat
gebeurd, denk aan Aramea, dan bescherm ik hem wel en kom ik voor
hem op. Maar dat geldt hetzelfde voor Ivo (Otten, keeper van het
eerste en neef van Kevin en Brian, red.). Hetzelfde zie je ook terug bij
bijvoorbeeld Frank en Mark Tuitert, dat werkt hetzelfde.’
Brian, jij scoorde laatst je eerste doelpunt in het eerste, groot feest
gehouden?
Brian: ‘Ik was wel zeer blij met mijn eerste goal, een soort opluchting.
Ik ben van mijzelf uit een aanvaller en na drie jaar bij het eerste werd
het een keer tijd! De week er na scoorde ik weer, dus ik hoop dat ik
dat nu kan doorzetten!’
Jullie moeder traint de dames, je vader is fanatiek supporter, je
neven en nicht spelen bij de club, zelfs de vriendin van Kevin
voetbalt bij de club, hoe is dat? Wordt er thuis ook alleen maar
over voetbal gepraat?
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Kevin: ‘Dat niet, maar inderdaad, Roy, Bart, Marlin, Carlin, Marieke,
Ivo en wij twee spelen er en onze moeder helpt mee de dames te
trainen, dus na de wedstrijd wordt er thuis nog wel ff nagepraat.
Vooral pa zegt dan ook wel even waar het op staat. Of dat leerzaam
is? Soms wel, niet altijd! Hij ziet het toch vaak slechter dan wij het
zien, dus dat levert nog wel eens een discussie op!’
Brian (lachend): ‘En ma heeft er ook wel een mening over, maar
vooral sinds ze de dames traint denkt ze dat er ze er veel verstand van
heeft.’
Kevin: ‘Soms is het thuis na een slechte wedstrijd ook gewoon van
zullen we het er maar niet over hebben, dan is één blik genoeg.’
De prestaties van het eerste blijven helaas achter bij de
doelstelling aan het begin van het seizoen, de trainer heeft er
desondanks
wel een jaar bijgetekend, is dit een overbruggingsseizoen of valt er
nog wat te halen?
Kevin: ‘Er valt sowieso nog wat te halen, we hebben 7 punten
achterstand op de nummers 4 en 5. Tegen Vasse en Lettele moeten we
gewoon goede resultaten halen, we hebben nog negen wedstrijden te
gaan, dat zijn 27 punten!’
Na korte toelichting dat dit clubblad na deze wedstrijden zal
verschijnen doet Kevin een voorzichtige prognose van samen vier
punten tegen Vasse en Lettele.
Brian: ‘En volgend seizoen moeten we kijken waar we spelen. In de
zesde klasse moeten we zeker kampioen worden of promoveren en
mocht het zo zijn dat we in de vijfde klasse voetballen dan moet
handhaving zeker mogelijk zijn en vanuit daar kijken wat de
mogelijkheden zijn!’
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Kevin: ‘Daarnaast staan we nu ook te laag en hadden we negen punten
meer moeten hebben in eerdere wedstrijden dit seizoen. Dan sta je op
18 punten en sta je waar je zou moeten staan.’
Of ligt het toch ook aan het kunstgras?
Brian: ‘Absoluut niet, ik ben er heel blij mee, eerder hoefde ik dat
rubber echt niet te hebben, maar nu wil ik niet anders meer. Geen
hobbels, het balletje rolt mooi zo!’
Kevin: ‘Nou, hij stuitert nog wel regelmatig op het kunstgrasveld.
Nee, dat ligt niet aan ons! De uitstraling van het verzorgde
kunstgrasveld is ook goed voor SV Delden.’
Brian beaamt dit: ‘Het ligt er allemaal mooi bij, ook het nieuwe veldje
bij de kantine. Bij sommige zesde klasses lijkt het helemaal nergens
op, de klasse waar we vorig jaar in zaten was helemaal dramatisch qua
velden.’
Nog een adviezen of tips voor de voorzitter?
Brian: ‘Nee, Delden heeft het goed op de rit, met de nieuwe entree en
ook bij het eerste lopen we er top bij met de tenues en
trainingspakken!’
Kevin: ‘De kantine kan een opknapbeurt gebruiken, maar volgens mij
staat dat al op de planning!’
Wat vonden jullie van dit interview?
Beiden: ‘Goed interview, heel goed!’
Bedankt en succes verder dit seizoen!
Beiden: ‘Ja dank je, jij ook!’
Dank aan beide heren, dat ze met het eerste nog hoge ogen mogen
gooien dit seizoen!
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Foto’s verbeteringen accommodatie

Z

oals al enkele keren in dit clubblad is genoemd is de renovatie
van de entree bijna gereed dankzij de voorbeeldige inzet van de
bouwcommissie en enthousiaste vrijwilligers.
Onderstaand een foto impressie:

Tegels leggen

Zo wordt het
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Het nieuwe pupillenveld in aanleg
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Het veldje heeft ook verlichting zodat er ook lichtwedstrijden gespeeld kan worden.

Delden E2 kampioen

Z

aterdag 26 november slaagde het E2 –team van SV Delden erin
om ongeslagen kampioen te worden in hun klasse.

Zij bonden met grote cijfers Oranje Nassau aan hun zegekar waardoor
het kampioenschap een feit was. Het veld werd omzoomd door bijna
alle ouders en opa’s en oma’s.
Na de huldiging door de jeugdvoorzitter Erwin Zwijnenberg met de
daarbij behorende herinnering werd er met de versierde auto’s van de
leiders een triomfantelijke tocht door Delden gemaakt.
Bij terugkomst op het sportpark ‘De Mos’ werd de aanval ingezet op
de eveneens onvermijdelijke patat met frikadel.
Het motto van SV Delden “We moeten het met elkaar doen” slaat wel
heel specifiek op de E2 van de club. De kracht van dit team zit er
vooral in, dat de sfeer bijzonder goed is en dat de jongens wat voor
elkaar over hebben.
Men wil voor elkaar lopen en indien nodig gaat ze letterlijk voor
elkaar door het stof. Als je zo begint, sta je iedere wedstrijd al met 1-0
voor. Dat heeft nu geleid tot promotie naar de 3e klasse, het
doorbekeren en najaarskampioen 2011.
Een mooie prestatie waar naast de kinderen ook de leiders en trainer
bijzonder trots op zijn.
Voorop staat het plezier en als daar prestaties uit voortkomen is dat
mooi meegenomen.
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Alweer een doelpunt.

Het kampioensteam
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H

ierbij worden onze leden, ouders van onze jeugdleden,
sponsoren en supporters van harte uitgenodigd voor de
nieuwjaarsbijeenkomst van SV Delden op donderdag 5
januari 2012, aanvang 20:30 uur in het clubhuis ‘Trefhook ’n Mos’.
Voor iedereen staat er een hapje en een drankje gereed.

Het bestuur en de redactie wensen iedereen fijne feestdagen en een
voorspoedig, gezond en sportief Nieuwjaar toe.
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ALU BOUW
AUTO - RENT
BAAKE
BAARS
BARG VAN DE
BELTMAN
BERENDS - NAAFS
BLEKKENHORST
BOER DE WOLTER
BOLTEN - VENNEMAN
BOOM & TUIN
BOSCH
BRAAKHUIS
BREUKERS
BREUKERS
BREUMAF
BRUINS
C & S
CAMPING MOOI DELDEN
CATTIER
D.A.M.
DAKTECHNIEK TWENTE
DE BOEMEL / LOKATE
DE HAGMOLL
DE JONG
DE JONG THOM
DE SPAR
DE STROOKAPPE
DE VOSSENBRINK
DUSSELDORP
ESHUIS RAAB KÄRCHER
FEIJTEN
FEMI'S
GEERLINGS
GERRITSJANS
GOLDEN - CITY
GRAVUTECH
HARTMAN
HEBO
HEEMINK
HENGSTMAN & PARTNERS
HENSEN
HET WITTE PAARD
HOBBELINK
HOEK
HOFWEEK BLAD
HOFSTEDE & KAMP

BORDSPONSOREN
KOZIJNEN
AUTOVERHUUR - BEDRIJF
ELECTRA
TOPKEUKENS
CARROSSERIE - BEDRIJF
MECHANISERING
MAKELAARDIJ
INTERIEUR - VERZORGERS
MACHINE - KONSTRUKTIEBEDRIJF
STRAATWERKEN
HOVENIERS & BOOMVERZORGING
RECYCLING
JUWELIER & GOUDSMEDEN
GRONDVERZET - BEDRIJF
SCHILDERSBEDRIJF
MACHINEFABRIEK
DANCING - PARTYCENTRUM
GELUIDSTECHNIEK
FAM. BEUMER
HOVENIERS - BEDRIJF
DELDENSE AUTO MATERIALEN
LOODGIETERS
SPORT CAFÉ
CAFÉ - RESTAURANT
DAKBEDEKKINGEN / KLUSSEN
VOLVO - HYUNDAI GARAGE
SPAR - PRODUCTEN
AANHANGER - VERKOOP/HUUR
GARAGE - BEDRIJF
GRONDVERZET - BEDRIJF
BOUW - MATERIALEN
AUTOBEDRIJF - VOLVO
GRILLROOM - PIZZERIA
AUTOSCHADE
INSTALLATIE - BEDRIJF
CHINEES - RESTAURANT
SPORTVELDEN - RECLAME
HOVENIERSBEDRIJF
KOZIJNEN
RECLAME 0NTWERPERS
ASSURANTIE PROFESSIONALS
HANDELS - ONDERNEMING
HOTEL - RESTAURANT
KANTOOR - MEUBELEN
VERKEERS - SCHOOL
DRUKKERIJ / WEEKBLAD
MAKELAARDIJ
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HENGELO
HENGELO
DELDEN
HENGELO
DELDEN
HENGELO
GOOR
DELDEN
ENSCHEDE
DELDEN
HENGELO / GOOR
DELDEN
DELDEN
HAAKSBERGEN
DELDEN
HENGELO
SAASVELD
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
BENTELO
DELDEN
DELDEN
BORNERBROEK
DELDEN
DELDEN
BORNE
HENGELO
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
HENGEVELDE
HAAKSBERGEN
HENGEVELDE
DELDEN
DELDEN
BORNE
DELDEN
HENGELO
BORNE
DELDEN
DELDEN

HOLTERMAN
HONG - KONG
HOOGSPEL
IT 4 ELEMENTS
JANSEN DE JONG
K&N
KEIZER
KOLENBRANDER
KROOSHOOP
LA LUNA
LAMERS
LAMMERSEN
LEFERINK
LENFERINK
LENTELINK
MEEN
MEIER HORECA
MERCOM
MOLENKAMP
MORSINK
MORSSINK
MUTA SPORT
NECO
NEW YORK
NOBBENHUIS
OLDENHAVE
ORANJEWOUD
OTTENSCHOT
OUDE NIJHUIS
OUDE WESSELINK
PEPER JOHN
PROFIX
RABOBANK TWENTE
ROKRAMIX
RUESINK
RUPERT
SCHOLTEN
SIEMAR
SMITTIES
SPECKMANN
STAALBOUW TWENTE
TGO
TEN DAM
TEN ELZEN
TEN VREGELAAR
TER AVEST

KEUKENS
RESTAURANT
CAFÉ - RESTAURANT
SOFTWARE - BEDRIJF
BOUW - BEDRIJF
DRIVE - IN SHOW
SCHILDERS - BEDRIJF
GRONDVERZET - BEDRIJF
BLOEMEN - CENTRUM
BUITENSCHOOLSE OPVANG
HUISHOUD - ARTIKELEN
BOUW - BEDRIJF
SCHOENEN
CAFETARIA
SCHILDERS - VERFSPECIALIST
BROOD - BANKET
HORECA SERVICE
CONTAINERS - TRANSPORT
KUNSTSTOF - KOZIJNEN
MODELMAKERIJ
BOUW - MATERIALEN
TEAMSPORT - SPECIALIST
KRAAN - VERHUUR
EMPIRE NEW YORK
TEXTIEL - HANDEL
INSTALLATIE - TECHNIEK
SPORT - WONEN - WERKEN
LETSELSCHADE
BILJART - HANDEL
RIETDEKKERS - BEDRIJF
INSTALLATIE - BEDRIJF
AUTOSCHADE
BANK - ZAKEN
BETON - CENTRALE
PEUGEOT DEALER
ACCOUNTANTS & FISCALISTEN
CONSTRUCTIE - BEDRIJF
ZONWERING
DE HARLEKIJN EETCAFÉ
KAPSALON
STAALPRODUCTEN
TECHNISCHE INSTALLATIE'S
INSTALLATIE - GEREEEDSCHAPPEN
GASTERIJ 't OALDERSHOES
AANNEMER - BOUWBEDRIJF
BROOD - BANKET
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DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
HENGELO
DELDEN
HENGEVELDE
ZENDEREN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
HENGEVELDE
DELDEN
HENGELO
GOOR
BORNERBROEK
DELDEN
DELDEN
ALMELO
NEEDE
HENGELO
DELDEN
BORCULO
DEVENTER
HENGEVELDE
DELDEN
AMBT - DELDEN
DELDEN
GOOR
DELDEN
ENSCHEDE
GOOR
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
HENGELO
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN

TER BRAAK
TER DOEST
TER HORST
TEUNIS
TSN THUISZORG
UNIVÉ OOST
VAN LOON
VANEKER
VEHOF
VINCENT
VOS
WAPEN VAN BECKUM
WAPEN VAN DELDEN
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
INSTALLATIE - BEDRIJF
FIETSEN - HANDEL
SCHILDERS - BEDRIJF
AUTOBEDRIJF

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

