
1 
 

 

 
         37ste. Jaargang, nr. 5 
 
 
 

Inhoudsopgave 
 

           Pagina 
 

1. Contactinfo         3 t/m 5, 
 
2. Van de redactie        7, 
 
3. Uit de bestuurskamer       9, 
 
4. Activiteit         11, 
 
5. Hoe is het met???????????      13 t/m 26, 
 
6. Treeningsweekend        27 t/m 31, 
 
7. Kleurplaat         33, 
 
8. Hoe  een SV Delden  voetballer  beeldhouwer werd       35 t/m 40, 

 
9. Van de jeugdvoorzitter       41, 
 
10. Jeugd SV Delden levert unieke prestatie    43, 
 
11. In gesprek met jeugdtrainer Jasper Bos    45 t/m 47 
 
12. Delden C1         49, 
 
13. Tineke’s puzzelpagina       51, 
 
14. Deelname aan…………………      53, 
 
15. Bordsponsoren        55, 56 

 



2 
 

 

 



3 
 

 
Contactinformatie 

 
Clubhuis 
“Trefhook ’n Mös” De Mors 5 074-3762598  
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. 
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 Wilhelminastraat 6   074-3762539 / 06-53463919 
  7491 EG Delden clubblad@svdelden.nl 
Jeugdcommissie 
Erwin Zwijnenberg Torenvalkstraat 2 074-3762039 
 7491 ZS Delden e.zwijnenberg@home.nl 
Wedstrijdsecretariaat – senioren 
Jan Holterman Ranninkstraat 11 06-23309011 
  7491 XP Delden wedstrijdsecretaris@svdelden.nl 
Wedstrijdsecretariaat – jeugd 
Henk ter Hofsté Wilhelminastraat 6 074-3762539 / 06-53463919 
  7491 EG Delden secretaris-jeugd@svdelden.nl 
Barcommissie 
Hans van Laarhoven Vossenbrinkweg 85 074-3766353 
  7491 DC Delden  h.vanlaarhoven@gmail.com 
Websitecommissie 
Ed Stokkentreeff Eekmolen 16 074-3767623 
  7491 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 
Contributiegegevens 
 
Senioren 14,00 / maand rekeningnummer SV Delden 
Jeugdleden (*)   6,50 / maand Rabobank Delden 313351686 
Rustende leden   6,00 / maand 
Gezinscontributie 26,00 / maand (max. bedrag, geldt vanaf 3 gezinsleden) 
 
(*) welpen (tot 6 jr.) kunnen de eerste 3 maanden kosteloos op proef 
meetrainen. 
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Van  de  redactie, 
 
Onze nieuwe Presentatie Gids met als themanummer “Trainers SV 
Delden”, heeft van veel lezers weer bijzonder veel waardering 
gekregen.  En terecht denken we …. 
Er is dan ook door een behoorlijk aantal mensen veel energie in de 
inhoud en uitvoering hiervan gestoken. 
 
Voor u ligt nu het reguliere aprilnummer van ons clubblad. We hopen 
dat u ook hierin enkele interessante artikelen zult aantreffen. 
 
Marthijn Zweepe toog naar Markelo om een gesprek te voeren met 
onze oud eerste elftal speler Harrie Kornet. 
 
Jelmer Beeks vertelt welke invulling het vijfde en zesde elftal geeft 
aan hun “treeningskamp”. 
 
Gerrit Seppenwoolde ontmoette oud voetballer en oud bestuurslid 
Hans Pots en ontdekte een niet alledaagse hobby. 
 
De jeugdvoorzitter Erwin Zwijnenberg doet mededelingen over ons 
toch wel succesvolle jeugdgebeuren. 
 
Ook dit keer laat ons C-elftal van zich horen in deze uitgave van ons 
clubblad. 
 
Tineke Pluigers maakte zelf een puzzel voor de jeugd. 
 
En tenslotte uiteraard  wat mededelingen van de bestuurstafel. 
 
Veel leesplezier! 
 
De redactie 
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Uit de bestuurskamer. 

 
Nieuwe leverancier SV Delden 
Het bestuur van SV Delden heeft het leverancierscontract met 
Berghorst beëindigd. Besloten is dat de inkoop vanaf april 2012 plaats 
vind bij Spar Kleis. Dit geldt voor food en non-food. Het grote 
voordeel is dat er geen langlopende contracten meer worden 
afgesloten bij één leverancier. Nadeel van een langlopend contract is 
dat SV Delden voor langere tijd gebonden is en binnen de looptijd van 
het contract moet meegaan met alle prijsverhogingen. 
Een tweede voordeel is dat er nu één leverancier is die alles levert en 
SV Delden kan helpen met het beheer van de voorraden. Doel is 
hiermee bederf tegen te gaan. 
Belangrijk is voor SV Delden dat de barcommissie de service met 
betrekking tot de aangeboden producten kan blijven bieden die de 
leden gewend zijn. 
 
Trainers SV Delden 
Het bestuur van SV Delden is blij iedereen te kunnen informeren, dat 
voor het seizoen 2012 – 2013, de contracten met een aantal trainers 
zijn verlengd. Dit geldt voor René Belt als trainer van het eerste elftal, 
voor Roy Belt als trainer van de Dames, voor Jasper Bos als trainer 
van de C1 en voor Henk Drent als trainer van de B1 en C2. 
Het bestuur wenst de heren trainers alvast een succesvol en plezierig 
seizoen toe. 
 
Visie en doelstellingen SV Delden 2012 - 2015 
Het bestuur van SV Delden is bezig met het formuleren en waar nodig 
bijstellen van de visie en doelstellingen voor SV Delden voor de 
komende jaren. Deze doelstellingen hebben onder andere betrekking 
op inkoop, de sponsoring, op de verbouw van en verbetering aan het 
complex, de jeugd, etc. Doel is dat dit het komende jaar nader wordt 
uitwerkt. 
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Activiteit 

Bij een voetbalvereniging draait het natuurlijk allemaal om het 
voetbal. Voor de jeugd is het lekker op een spelende wijze bezig zijn 
met de bal. Voor de wat ouderen is een balletje trappen een goed 
excuus om even los te weken van moeder de vrouw. Alles prima, niets 
meer aan doen zal je misschien denken. Echter, om ook echt een 
clubgevoel te krijgen en zo de boel bij elkaar te houden is meer nodig 
dan alleen voetbal. Een potje kruisjassen of hartenjagen tijdens één 
van de kaartavonden, de pokeravond en de Darts Trophy zijn voor 
velen welkome afwisselingen op het voetbal. Nog een voorbeeld is de 
vrijwilligersavond voor alle vrijwilligers binnen onze vereniging. En 
vers in ons geheugen staat natuurlijk nog de playbackshow 2012. Een 
goed voorbeeld van een perfect georganiseerde activiteit! Met 10 acts 
was deze weer vol, maar helaas kwamen de inschrijvingen pas laat op 
gang. Voor de organisatie een tegenvaller natuurlijk. Want voor de 
playbackshow moet erg veel  geregeld worden en daarmee wordt al 
vroeg begonnen. In het achterhoofd speelt dan natuurlijk het aantal 
opgaves mee en dat maakt het voor deze vrijwilligers minder leuk. 
Ook bij de andere activiteiten lijkt de animo wat minder te worden, of 
in ieder geval wat laat op gang te komen. Dat kunnen we wijten aan 
deze tijd, waarin alles snel gaat en weinig ver vooruit wordt gepland. 
Of misschien moet de communicatie wel beter, via de nieuwe media. 
Maar het is ook wel eens goed om stil te staan bij het feit dat alles wat 
zich afspeelt binnen onze vereniging vrijwilligers betrokken zijn. Dus 
ook de activiteiten worden georganiseerd dóór de leden, vóór de 
leden. Het is de bedoeling dat dit voor iedereen leuk is en belangrijk 
voor de organisatie is dan ook te weten wáár ze het voor doen.  
Daarom dus de oproep om de activiteiten bij SV Delden goed in de 
gaten te houden. En zie je iets leuks, wacht dan niet met opgeven. Zo 
houden we iedereen enthousiast! 
 
Edwin Hietbrink 
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Hoe is het met..? 

 

Harrie Kornet 

 

In deze nieuwe rubriek komen oud-spelers van SV Delden aan bod, 
die gezien hun staat van dienst bij SV Delden het verdienen weer eens 
in de spotlights van 'n Mosproat te staan. Deze rubriek wordt geopend 
met een bezoek aan Harrie Kornet, ondertussen woonachtig in het 
Markelose met zijn vriendin Erika en zoon Mees. Harrie doorliep de 
jeugd van SV Delden, voetbalde jaren in het eerste en was een 
belangrijke speler in de selectie die in 1998 het kampioenschap in de 
vijfde klasse veroverde. Harrie heeft in 2001 de overstap gemaakt van 
SV Delden naar Markelo. 

Harrie samen met zijn vriendin Erika en hun zoontje Mees 
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Harrie, hoe is het met je? 

Goed, erg goed. Privé gaat alles prima, ik heb mijn huisje, boompje en 
beestje, zoals dat heet. Ik woon samen met mijn vriendin Erika in 
Markelo en 2,5 jaar geleden kregen we ons zoontje Mees. Ik werk in 
Rossum bij aannemersbedrijf Oude Moleman en ben daar een soort 
rechterhand van de eigenaar. We runnen samen zo'n beetje de toko 
waarbij ik van alles doe zoals; de in- en verkoop, calculatie, 
werkvoorbereiding, etc. Erika werkt 3 dagen voor MarCanT als 
Orthopedagoog. Onder MarCanT vallen 12 basisscholen. Erika is het 
aanspreekpunt voor alle Interne Begeleiders en directeuren in de 
begeleiding van leerlingen. Daarnaast is Erika nog bezig met een 
intensieve studie voor Orthopedagoog Generalist, waarbij ze nog een 
jaar lang elke vrijdag naar de Universiteit in Groningen gaat. Zoon 
Mees lijkt op hen allebei, hij heeft hetzelfde karakter als papa met de 
slimheid van moeders. Hij is erg nieuwsgierig en stelt de hele dag 
door vragen. Hij herkent bijvoorbeeld nu al, alle logo's van de 
eredivisie voetbalclubs, zoals deze in het boek van de Plus Supermarkt 
afgebeeld staan. Hij is zeer sportief en wat voetballen betreft is hij (tot 
nu toe) puur rechts, daar zit zeker toekomst in! 

Mees mag nog even opblijven en op de vraag aan Mees of hij wel eens 
komt kijken bij papa volgt een volmonding ja. En of papa dan nog 
steeds zo goed kan voetballen, daar wordt helemaal niet over 
getwijfeld en klinkt het luidkeels jaaa! Dat Mees zelf ook kan 
voetballen wil hij ook laten weten, want snel worden met behulp van 
pionnetjes twee goaltjes uitgezet in de kamer en verliest de schrijver 
van dit artikel met 2-1 van Mees. Tegen papa presteert Mees het 
vooral de pionnetjes om te schieten. Het enthousiasme straalt er 
echter af dus daar zit zeker een voetbaltoekomst in! 

 



16 
 

 

 

Het voetballen zit er al op jonge leeftijd in! 

Hoe gaat het bij sportclub Markelo? 

Ik ben vorig jaar gestopt bij het 1ste en speel nu in het tweede, maar 
ben de laatste weken alweer soms op pad met het eerste. Op dit 
moment gaat het met 1ste  dramatisch, ze staan strak onderaan. Helaas 
was dat wel een beetje te verwachten, aangezien de afgelopen jaren 
enkele routiniers zijn afgezwaaid. In mijn eerste jaar bij Markelo 
speelde ik met ervaren spelers als Stoelhorst, Warmelink, Boonk en 
Meutstege. Dit team werd aangevuld met goede jeugdspelers. Het was 
toen een team in opbouw met een gezonde mix tussen jeugd en 
routiniers. Het resultaat was gelijk promotie van de derde naar de 
tweede klasse. Daarna volgde wel gelijk degradatie, maar daarop weer 
promotie (via nacompetitie), vervolgens onverwachts weer degradatie, 
maar daarop weer terechte promotie via nacompetitie. De jaren daarop 
hebben we zelfs tweemaal nacompetitie gespeeld voor promotie naar 
de eerste klasse. Helaas denk ik dat gezien het aanwezige materiaal 
het misschien wel reëel is om wat te rijpen in de 3de klasse.  
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Ik heb zelf 10 jaar in het eerste van Markelo gespeeld, met vorig jaar 
een geweldige afscheidswedstrijd tegen FC Twente. Deze 
benefietwedstrijd vanwege het 75-jarig bestaan van Markelo verloren 
we wel met 0-12 maar het was een geweldige avond. Het was ook de 
1ste wedstrijd van Co Adriaanse bij FC Twente, er was veel aandacht 
en er konden wel 3.000 man publiek langs de lijn aanwezig zijn 
geweest.  

Dit seizoen speel ik dus eigenlijk bij het tweede elftal, als stopper. We 
voetballen reserve 2de klasse. Na de winterstop gaat het niet zo goed 
i.v.m. blessures en uitwisseling naar het 1ste, maar daarvoor hebben we 
goed gedraaid. We staan nu derde op vijf punten van de nummer 1 
Voorwaarst Twello, wat erg netjes is met teams als het tweede van 
AGOVV, Schalkhaar, Albatros en De Zweef 3. Het samengaan met 
Markvogels heeft niet zozeer meer kwaliteit opgeleverd, maar wel 
veel extra leden (3 stuks zaterdagelftallen). Gelukkig is de 
gezelligheid hetzelfde gebleven en hebben we nog steeds 3 selectie-
elftallen, waarbij het vierde ook nog erg sterk is. 

Dat Markelo zo hoog speelt ondanks dat het een boerendorp is, komt 
vooral doordat het een echt voetbaldorp is. Tevens hebben veel 
kinderen en volwassenen 2 sporten. Markelo is een groot gebied met 
vele sportmogelijkheden, maar (nog) niet in de mate als Sportclub 
Markelo. Helaas is het ook bij Markelo zo, dat tot aan de B de jeugd 
er ruim aantal spelers beschikbaar zijn. Maar dat het vanaf die leeftijd 
moeilijk wordt, gezien het vele werken op zaterdag en het uitgaan ook 
belangrijk vinden.  

De mentaliteit is  sterk veranderd, ik was blij dat ik  met het eerste 
mee mocht en nu klagen ze dat ze mee moeten. Dit komt ook door de 
populariteit van FC Twente, vanuit Markelo gaan 4 bussen naar de 



18 
 

 

 



19 
 

thuiswedstrijden van Twente. Dat merk je aan de beschikbaarheid van  

spelers en ook aan het publiek bij thuiswedstrijden. Maar al met al 
mogen we zeker niet klagen, gezien het aantal inwoners voetballen we 
toch 2de klasse met mooi verzorgd voetbal, een hoog technisch en 
tactisch niveau. 

Hoe zag je loopbaan bij SV Delden er uit? 

Ik ben als jonge jongen bij Delden gekomen, samen met mijn broer 
Dinant. Bij de jeugd was ik vaak middenvelder, later ben ik achterin 
gaan voetballen. Bij het eerste van SV Delden ben ik als rechtsback 
begonnen onder eerst Gerrit Put en later onder Hennie Aalderink. Mij 
was altijd verteld dat ik eigenlijk nooit in het eerste zou kunnen 
voetballen. Door te weinig spelers heb ik toch een kans gekregen. 
Oudere spelers gingen stoppen, waarbij spelers als Henk Pots, Willy 
de Graaf, Gerrit Naafs en Bert Luttikhedde ineens de kar gingen en 
moesten trekken. Het elftal moest aangevuld worden en toen Baldwin 
Wilmink zwaar geblesseerd raakte op een training, mocht ik het 
proberen. 

 

 

Elftalfoto Delden 1 seizoen 2000 – 2001.Het laatste seizoen van Harrie Kornet bij SV Delden 
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Ik herinner mijn eerste wedstrijd in de basis nog goed tegen 
Manderveen uit. Arnold Oolbrink scoorde vanaf de middenlijn! 
Daarvoor was ik al wel eens paar keer ingevallen. Vervolgens heb ik 
vijf jaar onder René Belt gevoetbald.  In de 2de klasse TVB zijn we 
gepromoveerd in een zeer saaie wedstrijd tegen Bentelo. Bentelo en 
Delden moesten allebei gelijk spelen, wat toevallig ook gebeurde. De 
TVB ging op in de KNVB en wij kwamen daardoor in de 5de klasse te 
voetballen. Hierin hebben we twee jaar gespeeld en toen zijn we 
kampioen geworden in 1998. Dat was een echt hoogtepunt. Dit was 
gigantisch mooi georganiseerd, met bussen naar de 
kampioenswedstrijd tegen Hardenberg , met shirtjes en petjes met 
kampioensopdruk na de tijd, met de geweldige rondtocht door Delden 
op de platte wagen en het indrukwekkende ontvangst in de kantine. En 
afsluitend nog de huldiging met brunch in het Aparthotel. Ik heb de 
krant wel 3x gelezen en waarin alles van de dag daarvoor nogmaals 
werd geëvalueerd. Dit waren al met al twee ontzettende bijzondere en 
geweldige dagen.  

Het  jaar er op speelden we de beslissingswedstrijd om promotie naar 
de derde klasse tegen Twenthe Goor. Deze verloren we door pech met 
blessures van onder andere Patrick en Mark Brinkcate. Dit was één 
van de beste seizoenen die ik heb meegemaakt heb bij SV Delden. 
Met Patrick Brinkcate op goal, Marco Dijkman achter mij, waarbij we 
om beurten inschuifden, met rechtsback Marthijn Zweepe, linksback 
Erwin Geerdink, linkshalf René Holtkamp, mid-mid Bert Luttikhedde, 
Rian ter Braak rechtshalf, Marc Brinkcate spits, rechtsbuiten Gerrit 
Naafs, Remco Bakhuis linksbuiten en een erg goede bank. Dit was 
echt een topteam. Jammer van die beslissingswedstrijd, anders hadden 
we toen gewoon 3de klasse gevoetbald. Later ging Mark Brinkcate 
naar HSC Haaksbergen, ik ging samenwonen in Markelo, Gerrit, Bert 
en Patrick stopte ermee, bovenin meedoen was niet meer reëel.  
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Waarom heb je SV Delden destijds verlaten? 

Ik heb tot mijn 25ste  bij Delden gevoetbald, waarvan de laatste 8 jaar 
in het eerste. Ik was vijftien toen ik voor de eerste keer met het eerste 
mee ging. Toen ik ging samenwonen in Markelo, had ik veel reistijd 
en als je ergens wilt blijven wonen moet je daar ook investeren in de 
gemeenschap. Bij Markelo waren ze toen net bezig met een nieuw 
team en hebben ze mij benaderd. Ik heb het geprobeerd bij Markelo in 
de derde klasse en ondanks dat ik wel een paar knoppen om moest 
zetten is dat goed gelukt.  

Waaraan merkte je het verschil tussen Delden en Markelo? 

Het grote verschil tussen Delden en Markelo was toch de 
handelingssnelheid en het tactisch aspect zoals; zones dekken, druk op 
de bal, etc. Bij de jeugd leren ze dit bijna niet meer. Voetbal is meer 
dan alleen goed kunnen voetballen, je moet de wedstrijd lezen en 
bepalen of je meer druk moet zetten en dit ook afwisselen. 
Voetbalgogme noemt men dat. Ook zijn op technisch gebied de 
basisvaardigheden wel wat verder.  

Waar ik trouwens veel van geleerd heb zijn Henk Pots en Willy de 
Graaf. Een meer egoïstische spits dan Willy bestaat er bijna niet. Hoe 
je daar tegen moet verdedigen? Door er op de trainingen tegenover te 
gaan staan. Hoe hij overtredingen kon uitlokken, dat was erg 
leerzaam. Ik heb bij hem ook wel eens panna gemaakt, maar toen 
kreeg ik er gelijk een doodschop achteraan, dat kon hij dan weer net 
niet hebben. 

Ook  van de oude Dijkman (Gerrit, red.) heb ik veel geleerd. Hij was 
er altijd positief mee bezig en was mentaal erg belangrijk; kop 
omhoog en schouders eronder. Na het stoppen van Henk Pots heeft 
Rene Belt mij het vertrouwen gegeven op de voorstopper positie.  
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Onder hem ben ik dus van de rechtsback positie daarnaar toe gezet. 
Hier ben ik  redelijk in doorgegroeid met als resultaat dat ik ook bij 
Markelo goed kan meekomen.  

Wat waren je hoogte en dieptepunten bij SV Delden? 

Het kampioenschap was het absolute hoogtepunt, het moest zo 
gebeuren leek het wel, in het jubileumjaar. Ook dat Willy de Graaf de 
enige goal maakte in de kampioenswedstrijd, bij zijn afscheid, leek zo 
te moeten zijn.  

Dieptepunten heb ik niet zozeer meegemaakt. Vanaf dat ik in het 
eerste kwam op zesde klasse niveau ging het alleen maar beter. Zo zou 
je kunnen zeggen dat de zesde klasse dan wellicht het dieptepunt was. 
Degradaties heb ik bij Delden niet meegemaakt. Vanuit de vierde 
klasse ben ik naar Markelo gegaan. Wel heb ik een nare herinnering 
aan een botsing die ik in het veld met een tegenstander maakte, tijdens 
de A jeugd. We moesten tegen Excelsior A2, de directe tegenspeler en 
ik maakten allebei een sliding naar de bal en daarbij brak hij zijn been.  

Heb je nog een paar mooie anekdotes over je SV Delden tijd? 

Zoveel, dan moeten we toch iets langer bij elkaar gaan zitten. Wat ik 
heel belangrijk vond waren de weekendjes weg. Die heeft Rene Belt 
geïntroduceerd. Ook dat de dames er na de tijd erbij waren als 
afsluiting. Het af en toe iets leuks ondernemen is ook een belangrijk 
onderdeel van een goed voetbalteam. Natuurlijk van die kleine 
komische dingen, zoals bij zomer- en wintertijd dat sommige jongens 
weer te laat of te vroeg kwamen. Het weekend weg in de winterstop 
naar Rabitt Hill in Nieuw Millingen, waarbij teamgenoten 's nachts 
een echte kerstboom in ons huisje geregeld hadden. Het weekend in 
Duitsland waar ook "toevallig" tegelijk een zomerfeest  afspeelde.  
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En natuurlijk de feestavond bij het kampioenschap, de wedstrijd weet 
ik nog, maar het feest in de kantine daar ben ik vrij veel van kwijt.  

Mooie herinneringen heb ik aan het op de brommer naar SV Delden 
rijden, samen met mijn broer Dinant op 1 brommer. Wij woonden het 
verst weg, maar waren toch altijd als eerste aanwezig en ook vaak als 
laatste weer weg. Wij waren regelmatig van 9 tot 9 zaterdags op de 
voetbal. Bij de jeugd heb ik een mooie tijd meegemaakt en met goede 
voetballers gespeeld zoals; Patrick Penninkhof, Martin Mulder, Ralf 
Hoentjen, Rian Pots en Nico Streutker. Ik zat tussen 2 lichtingen in, 
dus om het andere jaar speelde ik dan bij de Holtermannetjes, 
Brinkcate, Bakhuis, Brand, Temmink, etc.. Al met al succesvolle 
tijden, want ca. 1 keer in de twee jaar werd ik kampioen of 
promoveerden we, dat waren mooie tijden. Ook de voetbalkampen bij 
de jeugd waren altijd super. Leuke locaties en goed geregeld. Veel 
gelachen en uitgevreten tijdens een weekend in Petten met Arjan 
Laarhuis en Hans Pots. Top weekendje…. 

Heb je nog contact met leden van SV Delden, blijf je nog op de 
hoogte? 

Met Rene Streutker heb ik nog steeds veel contact, twee keer per jaar 
gaan we nog wel keer uit eten of iets dergelijks. Onze vriendinnen 
kunnen erg goed met elkaar opschieten. Het laatste Deldennieuws 
ophalen en gezellige anekdotes uitwisselen met veel gelach. Ook met 
Gerrit Naafs, Henri Heuten, Bert Morsink en Arjan Laarhuis heb ik 
nog steeds contact, zij wonen immers nog in mijn oude buurt. Tevens 
heb ik laatst Kapitein Zeeman nog gesproken (Gerrit Paskamp, red.). 

Ook de spelers van andere clubs waar ik in mijn Delden tijd tegen 
voetbalde spreek ik nog wel eens en dat is ook erg leuk. Dan merk je  



26 
 

 

toch dat er altijd veel respect voor elkaar was, al was dat soms op het 
veld niet altijd te merken.  

Als ik mensen over Delden spreek hoor je toch dat het een mooie tijd 
was in de vierde klasse en het erg jammer is van de afgelopen 
degradaties. Natuurlijk dat het een erg gemoedelijke club is, net als bij 
Markelo. Daarom was het overstappen ook vrij makkelijk.  

Het komen kijken bij SV Delden komt er bijna nooit van omdat ik zelf 
voetbal. Ook is het zo dat er natuurlijk steeds minder oude bekenden 
in het eerste voetballen en het wel eens fijn is een dagdeel van de 
zondag bij het gezin thuis te zijn. Maar ik ben zeker nog wel van plan 
een keer te komen kijken! 

Wil je zelf nog iets toevoegen aan het interview? 

Ik vind het erg leuk dat ik benaderd ben en voel me gevleid dat er bij 
Delden nog aan mij gedacht word. Vanaf mijn jeugd heb ik een heel 
erg fijne tijd gehad. Hiervoor wil ik alle mensen, waar ik mee te 
maken heb gehad, bedanken voor deze fijne tijd. Ook wil ‘oude' 
steunpilaren bedanken zoals; Gerrit Seppenwoolde, Jan Brinkcate, Jan 
Vriezenkolk, Gerrit Dijkman en nog vele andere, want ik vergeet er 
nog zo veel, ook de mensen die helaas niet meer leven. 

Ik wens iedereen bij SV Delden zowel sportief als privé alle geluk toe. 
Dat de gemoedelijkheid hoog in het vaandel blijft, want voor de 
prestaties komt en blijft de jeugd tegenwoordig niet meer bij een club 
voetballen, die tijd is helaas geweest. 

Ik hoop dat ik in de toekomst er weer een keer aan toe kom om te 
komen kijken! 
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Treeningsweekend Delden 5 & 6 
 
Gulpen, Ratum, Anderen, Eastermar, Beugen, Woudenberg, 
Gasselte, Lievelde, Elim, …Begonnnen in 2003, om dit jaar het 
tienjarig jubileum te vieren. Locatie van het treeningsweekend 
van Delden 5 & 6 was het Gelderse Geesteren. 
----------------------------------------------------------------------------------- 
Lief Dagboek, 
 
Vrijdag, 3 februari 
 
Ik zat zo lekker op de vensterbank. Net terug van een zware werkdag 
bij Timmerfabriek ‘in den hoge hoed’. Het was rustig totdat er een 
blik voetbaltalenten werd losgetrokken. Iets van een 
trainingsweekend. Een jubileum nog wel. Ik kon aan mijn touwpootjes 
aanvoelen dat het een boeiend weekend zou worden. Die twintig 
kratten beloofden veel. 
 
Een quiz gekoppeld met opdrachten, bijvoorbeeld spijker slaan of 
twister. Dat had de organisasie bedacht voor de vrijdagavond. Omdat 
het een jubileum betrof waren er vragen die gingen over eerdere 
trainingskampen en over spelers. Voor de afwisseling werd ook de 
algemene voetbalkennis getest van de helden. Ik kon het allemaal 
goed zien. Niemand had mij immers nog ontdekt. De flessen apfelkorn 
gingen snel leeg. Bij elke foute beantwoorde vraag moest het team een 
‘shotje’ nemen. Gek genoeg was dat opvallend vaak het team van 
Martijn K. 
 
Ik vermaakte mij wel. De afzuigkap in de keuken werd gebruikt als 
rookhok en voor mij werd aan de lange tafel handjeklap gedaan. 
Geinig spel. Zonde voor Paul v. E. dat hij het spel niet helemaal 
doorhad, waardoor hij de klos was met de Jägermeister. Nee, dat zat 
het niet helemaal lekker.  
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Gelukkig gaf Jan H. hem het advies een banaan te eten. Dat scheen te 
helpen. Kort daarna moest Paul even naar de ‘wc’.  

 
Wat een banaan wel niet kan losmaken in een mens.  
 
 
Zaterdag, 4 februari 
 
Hoewel een select groepje tot de late avond, of zeg maar ochtend, 
uurtjes opbleef zat de hele groep alweer om elf uur aan het ontbijt. 
‘Mister Eggs’ Rian P. stond al achter het fornuis om iedereen van een 
stevig ontbijtje te voorzien.  
 
Zaterdagmiddag werd, zoals een trainingskamp betaamd, getraind. Mij 
niet gezien, want met dat koude weer ben ik ineens weer slank. Het 
was wel -12 buiten. Een mannetje of twaalf durfde het toch aan. Door 
het aangename zonnetje viel er prima te trainen op bijveldje van vv 
DEO uit Borculo. Na wederom een pallet knakworsten in de middag 
ging ook het stampotbuffet, dat de heren nota bene zelf hebben 
klaargemaakt, er prima in.  
 
Dan de avond. Men ging stappen in Groenlo. City Lido was de 
bestemming. DJ Gerard Ekdom zou komen. Vol enthousiasme ging de 
groep er naartoe. En ik mocht mee.  
 
De tent viel enigszins tegen. Het begon al raar, want tot tweemaal toe 
ging het brandalarm af. Het gekke was dat niemand eigenlijk 
reageerde, maar dacht dat het bij de show hoorde. Alleen Robin V. 
rende als een dolle naar de uitgang.
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Ik vermaakte me door met op de foto gaan met iedereen, maar de 
service aan de bar bij die discotheek liet te wensen over.  
 

 
 
 
 
Zo had je een half uur geen bier en zo had je drie dienbladen tegelijk. 
Op de busreis terug naar het huisje werd Jan H. nog gevloerd door 
Robin V. Die ontvreemde hem zijn schoen, inclusief sok. Waarna Jan 
half in het gangpad lag en vreemde kreten uitsloeg. Iets van ‘ik zal 
nog eens wat organiseren’. 
 
Zondag, 5 februari 
 
De laatste ochtend. Ik had me al snel gehecht aan deze groep, maar 
gelukkig ben geruild voor 25 badeenden. Nu kon ik bij ze blijven. Na 
het ontbijt en een grote, soepele schoonmaak vertrok ik samen met de 
talenten weer naar Delden.  
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Daar werd het weekend afgesloten bij de Smitties -De Harlekijn.  Na 
paar broodjes beenham, voetbal op tv en nabeschouwing op het kamp 
was het jubileum toch echt ten einde.  
 
Nu heb ik onderdak in het clubhuis van SV Delden. Op de 
prijzenplank. Al uitkijkend naar het volgende kamp. Ik vraag het 
eerste weekend van februari in ieder geval alvast vrij.  
 
Organisasie bedankt! 
 
Oswald Bentink 
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Hoe  een SV Delden  voetballer  beeldhouwer werd! 
an de Tuindorpstraat in Hengelo staat een oude fabriek met een 
rijke historie.  

Nu staat er met mooie sierlijke letters “Creatieve Fabriek “ op. 
De functie van dit mooie gebouw is in de loop der jaren veranderd. Er 
zijn  hierin  allerlei kleine bedrijfjes gevestigd , zelfs een café. Ook 
kunstenaars van vele pluimage vinden er hun onderkomen. 
Eén keer per jaar vindt hier een “Open Dag” plaats. Zo ook op een 
mooie zomerdag in 2010. 
We slenterden langs allerlei ruimtes ,waar kunstenaars bezig waren 
met hun hobby en gezellige muziekanten fleurden het geheel op. 
Net toen we van plan waren huiswaarts te keren,kwamen we een 
goede bekende tegen , namelijk Hans Pots.  “Kom maar binnen dan 
zal ik jullie laten zien waar ik me mee bezig houd.”, zei Hans. We 
gingen met hem mee naar een grote fabriekshal  en kwamen in een 
ruimte dat ingericht was als atelier. “Kijk ,hier ben ik bezig samen met 
een paar collega,s om beelden te maken’” zei Hans.  Wat mooi, Hans!  
We vielen van de ene verbazing in de andere. 
Was dit de Hans Pots die we dachten goed te kennen van onze 
voetbalclub? 
 
Voetballer Hans 
In 1964/65  verhuisden we van Denekamp naar Delden. Mijn vader 
werkte bij de Rijks Waterstaat en kreeg een andere functie. We 
kwamen te wonen in de nieuwe buurt                   De Peppelaar. We 
waren de eerste bewoners. Mijn nieuwe vrienden waren: Henk van 
Geenen,Dick van de Berg en Jan Zweepe.. We waren ongeveer 14 jaar 
en gingen bij de SV Delden voetballen. 
We voetbalden op het terrein aan het Twente kanaal en speelden in het 
B/elftal.en later enkele jaren in het A/elftal. Hillie Menger was onze 
leider. We vonden het heel gezellig. We zijn ook nog een jaar 
kampioen geworden. Onze leider Hillie werd door de spelers in vijver 
gegooid. 
Van de junioren ging ik over naar de senioren. Ik speelde eerst in het 
derde elftal en later in het vijfde. Dit was echt een gezellig elftal met  

A
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spelers die van heinde en verre kwamen. Vooral de derde helft was 
voor ons erg belangrijk!  We namen ook wel eens deel aan toernooien 
in Duitsland bv. in Hilter en Bad Essen.. Ik bewaar aan dit elftal nog 
steeds fijne herinneringen.  Er bestaan nog goede contacten en er 
worden vaak jaarlijks reünies georganiseerd.  
 
Bestuurslid  en erelid Hans 
 
Op een gegeven moment werd ik gevraagd om bestuurslid van de SV 
Delden te worden. 
Ik kreeg de taak om me bezig te houden met verbeteringen van 
gebouwen, renovatie van kleedlokalen, ons clublokaal en andere 
accommodaties. Ook regelde ik in die tijd de kantinediensten.  Het 
was een mooie tijd en het was leuk om te doen.  Rond 1990 ben ik 
gestopt. 
Ik vond het geweldig dat ik toen tijdens een jaarvergadering als erelid 
van onze vereniging benoemd werd.  
 

 
Hans stopt als voetballer 
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Voetbal op afstand 
 
Ik volg SV Delden nog steeds , maar wel meer op afstand.  Hoewel , 
onze zoon Rian voetbalt nog steeds bij SV Delden en onze kleinzoon 
Wessel is pas bij de welpen begonnen. 
Wel leuk natuurlijk en weer een andere mooie interesse. 
 
Zelf voetballen doe ik al lang niet meer, maar tennissen doe ik nog 
steeds om nog wat in beweging te blijven. 
 
De kunstenaar Hans 
 
Tien jaar geleden heb ik het beeldhouwen ontdekt. Ik kwam bij toeval 
bij een demonstratievan een steenhouwer. Ik vond het mooi om dit te 
zien en dacht: “Dat kan ik ook!” 
 
Ik volgde in Almelo bij het ROC een cursus beeldhouwen. Ik vond het 
heel mooi en kreeg er veel plezier in. Anderhalf jaar geleden huurde ik 
samen met twee andere beeldend kunstenaars een ruimte in de 
Creatieve Fabriek, die als atelier werd ingericht. 
 
Je leert dat er veel steensoorten zijn, zachte en harde steen en ook 
soorten daar tussenin. Ik vind het erg mooi te werken met een harde 
steensoort bv. met marmer. 
 
Ik krijg nog steeds les van een Nederlandse beeldhouwer, die vaak in 
Italië woont,om vooral de fijne kneepjes van het vak te leren. Ik leer 
van haar ook om machinaal te werken. 
 
 
Het is uiteraard van groot belang om de techniek van het hakken in 
steen goed onder de knie te krijgen. Dat kost veel oefenen. Eén avond 
in de week werk ik nog in Almelo samen met anderen.   
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Beeldhouwer Hans 

 
 
Een beeldhouwwerk maken 
 
Als je naar een stuk steen goed kijkt,dan zie je daar vaak al een 
bepaald figuur of vorm in. 
Het kan best abstract zijn,maar we geven er later wel een naam aan. 
 
Kijk dit beeld heb ik de naam “ De Harp” gegeven. Bij een tandarts in 
Delden staat een beeld van mij met de naam “ De Kies “.     Wel 
toepasselijk hè ?    



40 
 

 
 

 
De Harp 

 
In Hengelo in de Creatieve Fabriek werk ik samen met Henk ter Horst 
en Ykje Abeln. Zij heeft een atelier in Ootmarsum. In haar atelier heb 
ik ook enkele beelden permanent tentoongesteld. Soms gaan we ook 
deelnemen aan tuinexposities. 

 
Lezers die meer werken willen zien van Hans kunnen dit vinden op: 
www.hanspots.nl 
Hans ,ik vind het bijzonder om kennis gemaakt te hebben met deze 
(voor mij onbekende) artistieke kant van jou, een niet alledaagse 
hobby voor een voetballer! 
Bedankt en veel succes! 

 
Gerrit Seppenwoolde
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Van de jeugdvoorzitter 
 

 
Wanneer ik dit schrijf zit de winterstop er al weer op en is de 2 e helft 
van de competitie begonnen. 
 
Toch hebben we de afgelopen periode niet stilgezeten. De jeugd heeft 
Delden voorzien van heerlijke rookworsten. Deze actie heeft bijna 
2000 euro door en voor de jeugd opgebracht. Allen die iets hebben 
gedaan, nogmaals mijn hartelijke dank.  Dat geld moet natuurlijk 
rollen. Zo is de C, D en E jeugd naar zwembad de Wilder in 
Haaksbergen geweest en hebben de jongste leden Dolle Pret onveilig 
gemaakt. 
Daarnaast is er in de winterperiode in de zaal gevoetbald en getraind, 
maar gelukkig kunnen we nu weer naar buiten. 
Aan het einde van het najaar hadden we een kampioen binnen de 
jeugd, de E2. Jongens, proficiat en ga zo door in de 3 e klasse. Ook zit 
de E2 ondertussen in de halve finale voor de beker. Op dit moment is 
nog niet bekend of ze de finale halen, maar dat zou een superprestatie 
zijn. Dit geldt ook voor de F1. Ook zij zitten in de halve finale. Houd 
de site van SV Delden in de gaten. Daarnaast hebben zowel de E1 als 
de F1 een plek bij de eerste 3 gehaald, dus promotie. Dat betekent dat 
zowel de C1, D1,E1 als F1 in de 2e klasse speelt. Een prima prestatie, 
de F1 is echter een stapje verder gegaan en speelt nu met de E jeugd. 
De komende periode staat er weer van alles te doen, ook naast het 
voetbal. Voor de kleinsten is er iets leuks met Pasen, het jaarlijkse 
meidentoernooi organiseren we weer, het seizoen sluiten we 
traditioneel af met het kind-ouder toernooi (een aantal ouders zijn al in 
training omdat ze dit jaar niet weer willen verliezen).  
Ik hoop jullie de komende maanden veel op en langs het veld te zien, 
we maken er een leuke en succesvolle periode van. 
 
Erwin Zwijnenberg 
Voorzitter Jeugd SV Delden 
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Jeugd SV Delden levert unieke prestatie 

 
Zaterdagochtend 7 april werden er op sportpark de Mors 2 halve 
finales gevoetbald. Zowel de F1 als de E2 hadden deze prestatie 
geleverd, nadat de pouleronde was gewonnen en daarna de knock-out 
fase werd overleefd.  
 
Als eerste was de E2 aan de beurt tegen BWO E6, een tegenstander 
die ze al kenden uit de competitie. BWO speelde aardig mee, maar 
Delden was toch steeds iets sterker en wist uiteindelijk terecht te 
winnen met maar liefst 4-2. 
 
Toen deze wedstrijd was afgelopen kon het publiek een half veld 
opschuiven om de F1 haar halve finale te zien spelen. Hun 
tegenstander was Losser F3.  
 
Dit team was in het najaar kampioen geworden en speelt in de 2e 
klasse, een zware tegenstander dus. De SV Delden jongens speelden 
hun verzorgde voetbal en lieten de oranje jongens niet echt in de 
wedstrijd komen. Met een afgetekende 5-0 werd de plek in de finale 
zeker gesteld. 
 
Daarmee heeft SV Delden maar liefst 2 teams die de finale spelen. Dit 
gaat plaatsvinden in Tubbergen op de velden van TVC. De geplande 
datum is 19 mei, het tijdstip is nog onbekend.  
 
Namens het jeugdbestuur alvast van harte gefeliciteerd met het 
bereiken van de finale, nog 1 wedstrijd en dan……. Kom allemaal 
kijken, juichen en aanmoedigen in Tubbergen, de jongens (en leiders) 
kunnen de steun goed gebruiken. 
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In gesprek met jeugdtrainer Jasper Bos. 
 
Jasper Bos is voor het tweede jaar trainer van SV Delden C1. Het 
bevalt Jasper prima bij onze club. Vooral de schitterende 
accommodatie met het  kunstgrasveld bevalt hem uitstekend. 
Jos Eijsink heeft hem benaderd om te komen trainen bij SV Delden. 
Jos is een collega van hem. Beide zijn docent aan s.g. Twickel in 
Delden. Jasper is docent geschiedenis met veel interesses op andere 
terreinen zoals de politiek.  
 
Dit is zijn eerste echte klus als trainer. Bij zijn ‘eigen’ club Achilles 
Enschede heeft hij wel enige ervaring bij de jeugd opgedaan.  
Jasper heeft zeker geen spijt van zijn keuze om de C1 van  Delden te 
trainen. Het is een leuk stel jongens dat ook nog eens goed kan 
voetballen.   
 
Jasper is een trainer die techniek erg belangrijk vindt. Als je een bal 
niet op de juiste manier kunt stoppen is je conditie van minder belang. 
Conditie doe je op tijdens de voorbereiding op het seizoen. Dit laatste 
is dan een kwestie van bijhouden. 
 
Er wordt twee keer per week getraind. De trainingopkomst is goed. 
Jasper heeft een grote groep. Dit is een voordeel want er valt altijd wel 
iemand af door ziekte of vakantie. Het betekent wel dat hij tijdens de 
wedstrijden soms veel moet wisselen. Zo komt een ieder tot spelen.  
 
De jongens weten ook dat de training altijd doorgaat. Mededelingen 
naar de groep gaan anno 2011 via de mail. Dat werkt zeer efficiënt.  
Aangezien Jasper docent is aan s.g. Twickel Delden betekent dat dat 
hij de jongens ook in de klas heeft zitten. Ze gaan hier mee prima om. 
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Jasper is er best trots op dat het huidige team op de tweede plaats staat 
in het eerste seizoen dat ze in de tweede klas spelen. Leuk zijn de 
wedstrijden tegen Rood Zwart, vooral als je de derby wint. Dat hij ook 
de jongens van Rood Zwart in de klas heeft maakt het alleen maar 
leuker. Er is sprake van gezonde rivaliteit  en dat hoort ook zo! 
 
Jasper volgt op dit moment de cursus Trainer Coach 3. Hij hoopt dat 
dit de opstap is naar een trainerschap bij de senioren. Voorlopig blijft 
hij nog wel trainer bij SV Delden. Jasper, die in Dordrecht is geboren, 
voetbalt zelf al zeventien jaar bij Achilles  Enschede. Hij heeft er alle 
jeugdteams doorlopen. Nu  voetbalt hij in het eerste op de 
zaterdagmiddag. Hij is een middenvelder die de lijnen uitzet. 
 
Op zaterdag voetballen betekent dat hij er niet iedere zaterdagmiddag 
bij kan zijn. Dit wordt goed opgevangen door zijn begeleidingteam. 
Hierin zitten enthousiaste vaders. Dit zijn: Dinand Diele, Hans 
Flokstra, Dinand Lutke Willink en Wim Havermans. 
Jasper wil nog benadrukken dat de relatie met het jeugdbestuur erg 
goed is. Als hij zaken nodig heeft voor de training  zorgt het bestuur 
hiervoo 
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Jasper heeft ondertussen zijn diploma gehaald als Trainer Coach III. 

Namens het C1-elftal werd Jasper bij monde van Twan Eijsink door 
de spelers van C1 hiervoor in de bloemetjes gezet 

 

Terwijl hij door Dinand Lutke Willink namens de leiders werd verrast 
met een trainingsjack met opschrift.  
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SV Delden C1 
Trainen:  
 
Wij trainen elke dinsdag en donderdag om 16:30 uur t/m 18:15 uur. 
Training krijgen wij van Jasper Bos, die nu zijn trainingscursus bijna 
afgerond heeft. 
Hij traint ons vooral in opbouwen, veld klein houden bij balbezit 
tegenstander, en veld groot houden als wij (Sv Delden C1) balbezit 
hebben. Hij traint ons ook veel op omschakeling en dat we de wil 
moeten hebben om te winnen. En zeker ook met goed samenspel, hij 
wil ook graag dat wij plezier in het spel hebben. Omdat de training 
altijd zo leuk is, is de opkomst ook altijd goed er zijn vaak veel 
jongelui. De meesten onder ons die volgend jaar in de B voetballen 
vinden het jammer dat ze volgend seizoen geen training meer hebben 
van Jasper Bos, maar ze krijgen een andere goede trainer, namelijk 
Henk Drenth. 
 
Seizoen: 
Wij zijn voor het 1e jaar in de 2e klasse gaan spelen en wij staan nu 
derde. Wij begonnen sterk aan het seizoen, veel gewonnen en onze 
rivaal (Rood-Zwart) hebben we mooi ingemaakt met 3-2. Tot en met 
de winterstop waren we nog ongeslagen, maar de eerste 2 wedstrijden 
na de winterstop hebben wij verloren van respectievelijk ATC’65 C3 
en van FC Twente vrouwen C5. 
Maar als onze concurrenten ook punten laten liggen maken wij 
misschien nog kans op het kampioenschap. 
 
Verder is het leuk met het team en wij zijn trots dat we zo hoog staan. 
 
Groeten, Delden C1 
Geschreven door: Twan Eijsink en Sven Lutke Willink.  
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Deelname aan de carnavalsoptocht 2012. 
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