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Omdat Aparthotel Delden haar gasten een perfect onderhouden grasmat wil kunnen aanbieden, betekent dit
dat ook onze eigen leden over een voetbalveld7 van topkwaliteit kunnen beschikken.
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Namens het bestuur van SV Delden,
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nooddeuren
uitzondering
gemaakt.
Glas langs
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De charme van…………

11 t/m 13

natuurlijk verantwoordelijk
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6 ). Toch een TOP-seizoen
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Waar de technische commissie vooral de rode draad op voetbalgebied zal bewaken, daar zijn en blijven onze
verheugd dat we er ook voor volgend seizoen in zijn geslaagd om enthousiaste en deskundige trainers vast te
leggen, zowel voor het eerste elftal en het vrouwenelftal als voor de oudste jeugdelftallen.

– Harold Oude Veldhuis (SV Delden 1)
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Bingo
Afgelopen seizoen hebben de bingoavonden weer veel belangstellenden getrokken. Mede dankzij de inzet
van onder anderen Gerard Dijk, Janny Lutke Willink en een aantal jeugdleden om de bar te bemannen, zijn
de bingoavonden succesvol verlopen.
Dit seizoen heeft iedere avond een thema gekregen waarmee in de media zichtbaar werd geadverteerd.
Daarnaast is er ook een bingomiddag voor de jeugd geweest waar veel belangstelling voor was.
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3 ). Volle kracht vooruit
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Jeugdbeleidsplan
Namens
het bestuur van SV Delden,

De jeugdafdeling van SV Delden groeit de laatste jaren enorm. Om goed met deze groei om te kunnen gaan
heeft Holterman,
de jeugdcommissie
in 2008 het jeugdvoetbal beleidsplan opgesteld. Nu, ruim zes jaar later, heeft de
Jan
wedstrijdsecretaris
4 ). Column:
De versie
charme
13
jeugdcommissie
een tweede
van ditvan…………
beleidsplan gepresenteerd. Gezien het succes11
vant/m
de afgelopen
jaren is besloten om vast te houden aan de ingeslagen koers en, in overleg met jeugdleiders en -trainers, het
beleidsplan slechts op details aan te passen. Net als in de eerste versie van het jeugdvoetbal beleidsplan
5 ). ookDe
rehabilitatie
van…………..
15 t/m 17
wordt
in de
tweede versie nadrukkelijk
de aansluiting gezocht bij de algemene doelstellingen
van SV
Delden.

Jan
4 ). Holterman,
Column:wedstrijdsecretaris
De charme van…………

11 t/m 13

5 ). De rehabilitatie van…………..

15 t/m 17

6 ). Toch een TOP-seizoen

19 t/m 21

6 ). de jeugd
Tochbetekent
een dit
TOP-seizoen
Voor
onder andere:

Jaarvergadering
7 ). Goed bezochte 88ste. Fax:
074-376 64 99

23 t/m 33

• Verbetering van de doorstroming naar
de senioren (minder spelers die bij deze overstap afhaken en stoppen
23 t/m 33
7met
). voetballen).
Goed bezochte 88ste. Jaarvergadering

8 ). Spektakel tijdens de ………..

35 t/m 37

9 ).

39

Vossenbrinkweg 40
7491 DD Delden
Tel: 074-376 64 98

www.goldencityindelden.nl

Wij wensen u smakelijk eten.
Geopend:
dagelijks van 11.30 - 22.00 uur.
Mosbokaal
Ook op feestdagen!
Ruime eigen parkeergelegenheid.

10). Familiebanden
12). Foto’s

Wij verzorgen ook catering bij bedrijven
en privé feestpartijen vanaf 15 personen.
13). Delden E2 kampioen
Bel ons voor vrijblijvende informatie.
Reserveren gewenst.
Alles over onze catering en
14). Uitnodiging
Maandmenu’s
vindt u op:
7
15). Bordsponsoren www.goldencityindelden.nl
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• Groeien naar een club die structureel kan voetballen met een C1, B1 en A1.

41 t/m 45
47 t/m 48

8 ). Spektakel tijdens de ………..

35 t/m 37

• Structurele versterking van het eerste elftal onder het motto ‘wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.’

Technische Commissie
9 ). Mosbokaal
39
Om alles in goede banen te leiden, hebben we gekeken naar een iets andere opzet van de organisatie. Om het
voetbaltechnische aspect nog beter vorm te geven heeft het bestuur besloten een vernieuwde technische
commissie in het leven te roepen.

10). Familiebanden

41 t/m 45

Deze commissie gaat zowel voor de jeugd als de senioren een belangrijke rol spelen. De doelstellingen van
de technische commissie (TC) zijn:

12). Foto’s
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1. Het voetbaltechnische en tactische peil van de prestatie- en opleidingselftallen te verhogen.

49 t/m 51
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49 t/m 51 vlak
2.
De continuïteit
uniformiteit
in de werkwijze c.q. de organisatie op met name het voetbaltechnisch
van de vereniging te handhaven, c.q. te verbeteren.
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Het is tijd voor de Nr 1 in hypotheken.

9 ). Mosbokaal
Veel mensen letten bij het afsluiten van een hypotheek alleen op39
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Wedstrijd
opallerlei
hettanks,
hoofdveld?
Deuren dicht!
Inhoudsopgave
vliegtuigje, tenten,
jeeps en andere voertuigen.

Nota bene: na afloop van de laatste wedstrijd is het geen probleem dat
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van deze vereniging
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echter zoveel mogelijk te worden voorkomen, omdat altijd het gevaar
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Erg mooi dat dit jaar, zeventig jaar na de bevrijding in Delden, zoveel activiteiten worden georganiseerd die
Namens
het bestuur van SV Delden,
herinneren aan deze bevrijding.
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3 ). Volle kracht vooruit

7 t/m 10,
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wedstrijdsecretaris
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Column:
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van…………
11 t/m
ontstond om ook
destijds gehouden
voetbalwedstrijd tussen de RAF militairen
en SV13
Delden

Jan
4 ). Holterman,
Column:wedstrijdsecretaris
De charme van…………

11 t/m 13

In het oorlogsjaar 1943 was het ook voor voetbalverenigingen een moeilijke tijd, zo ook voor de
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voetbalvereniging Delden.

3 ). Volle kracht vooruit

7 t/m 10,
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Evenals in 1945 moest er veel geïmproviseerd worden; er was geen belijning en echte doelen ontbraken.

spelers nu te herhalen.

5 ). De rehabilitatie van…………..
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5In ).
Dewerd
rehabilitatie
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15 t/m 17
de pauze
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). TochMartin
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TOP-seizoen
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resoluut in: 6-6! Laten we het daar maar op houden. Het RAF-team

Wilt u de uitslag weten? De meeste toeschouwers neigden naar een gelijkspel. De uitblinkende
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Zondag, eind van de middag, op de terugweg vielen de meeste spelers al in slaap in de auto. Dank aan de
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YMCA werd As goed op de kaart gezet. Het liedje paste precies bij Astrid. Het
‘As is

Vossenbrinkweg 3 | Delden | 074-3762555 | www.vossenbrink.nl

Om het afscheid compleet te maken werd in de kantine van SV Delden een lied voor haar gezongen. Op het
goed te pas’ kwam dan ook goed naar voren tijdens het refrein.

12). Foto’s
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Foto’s
Onder het
genot van een hapje en een drankje borrelden de dames nog gezellig na.
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De ‘afterparty’ zal in juni plaats gaan vinden bij Astrid thuis.
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13).
Delden E2
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Astrid, nogmaals bedankt voor je geweldige inzet en al je gekkigheid!
Wij kijken uit naar volgend seizoen en hopen jou dan nog eens in de blauw/gele kleuren te zien.
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Gratis VOG voor vrijwilligers in de sport!
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Via de gemeente, het ministerie van Justitie en Veiligheid en de NOC*NSF, is het mogelijk dat we als vereniging voor
onze kaderleden de VOG digitaal kunnen aanvragen. We zijn nu bezig om dit digitaal in te richten. Dit kost tijd! Als
vereniging moeten we aan bepaalde gedragsregels voldoen om collectief voor onze kaderleden dit aan te vragen.

9 ). Mosbokaal

39

Belangrijk: We horen dat een aantal van jullie al graag aan VOG willen overleggen aan onze vereniging. We willen
jullie vragen om dit voorlopig niet te doen. We kunnen deze VOG niet vergoed krijgen bij de gemeente. Alleen bij
initiatief van de vereniging om voor de kaderleden een VOG aan te vragen, is de VOG gratis.
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We zullen jullie komende periode via de website en mail informeren hoe en wanneer de VOG’s kunnen worden
aangevraagd.
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12). Foto’s

47 t/m 48

We streven er naar om dit met ingang van het seizoen 2015/2016 ingeregeld te hebben.
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Delden - Hengevelde 074 - 3762813
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We hopen op jullie medewerking en begrip!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ondergetekende.
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Annemieke Visser-Roskam
Secretaris SV Delden
secretaris@svdelden.nl
074-2596534
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Harold Oude Veldhuis, hoofdtrainer SV Delden
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In 2006 begon hij bij Oranje Nassau senioren te trainen.
Een paar jaar later werd hij hoofdtrainer van de vierde klasser De Tukkers in Albergen.
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In ons gesprek geeft onze nieuwe trainer duidelijk blijk van veel ervaring, zowel met junioren als senioren.
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Verder trainen op dinsdag een vijftal A-spelers mee met het eerste elftal.
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Geregeld vindt er overleg plaats met jeugdtrainers o.a. over de vorderingen van jeugdspelers.
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13). Delden E2 kampioen
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Tenslotte
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In ons gesprek merkte ik dat onze nieuwe enthousiaste trainer niet alleen ervaring heeft, maar ook een
duidelijk beeld heeft van onze club.
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Harold, bedankt voor je gesprek en we wensen je heel veel succes!
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Twan Eijsink, Jherzi Harmsel en Richard de Vetter geslaagd voor cursus BOS

Wedstrijd
op het hoofdveld?
Deuren dicht!
Inhoudsopgave
Twan Eijsink, Jherzi Harmsel en Richard de Vetter zijn maandag 18 mei geslaagd voor de Basisopleiding
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Goor en

Nota bene: na afloop van de laatste wedstrijd is het geen probleem dat
-bij
weer- de nooddeuren open staan. Ook voor de
1 ).mooi
Contactinfo.
3 en 4
zaterdagochtend kan, in overleg met het barpersoneel, v.w.b. de
nooddeuren een uitzondering worden gemaakt. Glas langs de lijn dient
2 ). Van de redactie
5 en 6
echter zoveel mogelijk te worden voorkomen, omdat altijd het gevaar
op de loer ligt dat er scherven op het speelveld terecht komen.

Delden, stond onder leiding van Eric Braamhaar. De enthousiaste topscheidsrechter uit Enter bracht de
Nota
bene: na afloop van de laatste wedstrijd is het geen probleem dat
cursisten in vier avonden vooral de praktische kneepjes van het vak bij.
-bij
weer- de nooddeuren open staan. Ook voor de
1 ).mooi
Contactinfo.
3 en 4
Op de cursusavondenkan,
dienden
cursistenmet
een het
deel barpersoneel,
van een jeugdwedstrijd
te fluiten,
zaterdagochtend
in de
overleg
v.w.b.
de waarbij zij via een
headset direct instructies
kregen van Eric
Braamhaar.
Tussen Glas
de cursusavonden
doordient
dienden de cursisten
nooddeuren
een uitzondering
worden
gemaakt.
langs de lijn
vereniging
meerdere stagewedstrijden te fluiten, onder begeleiding van ervaren
2bij).de eigen
Van
de redactie
5 en 6
echter
zoveel mogelijk
te worden
omdat
altijd het
gevaar
clubscheidsrechters.
Bij SV Delden
werdenvoorkomen,
de stagewedstrijden
afwisselend
begeleid
door Arjan Laarhuis,
op
loer ligt dat
scherven
op hetFreddy
speelveld
terecht
komen.
Ed de
Stokkentreeff,
Hajoer
Brandt,
Hans Snoek,
van de Kolk
en Gerard
Dijk. Heren begeleiders, dank

Namens het bestuur van SV Delden,

Namens het bestuur van SV Delden,

3 ). Volle kracht vooruit

7 t/m 10,

Jan
4 ). Holterman,
Column:wedstrijdsecretaris
De charme van…………

11 t/m 13

5 ). De rehabilitatie van…………..

15 t/m 17

inzet enkracht
deskundige
terugkoppeling.
3voor
). jullie
Volle
vooruit

7 t/m 10,

De vierde en laatste cursusavond stond in het teken van spelregelkennis, die getoetst werd aan de hand van

6 ). Toch een TOP-seizoen

19 t/m 21

7 ). Goed bezochte 88ste. Jaarvergadering

23 t/m 33

Jan
beelden
uit dewedstrijdsecretaris
eredivisie.
Aansluitend
op deze spelregeltoets kon Eric Braamhaar
BOS-diploma
4recente
). Holterman,
Column:
De charme
van…………
11hett/m
13

uitreiken aan alle aanwezige cursisten. Voor SV Delden was dit geen verrassing, want Twan, Jherzi en
Richard hadden in de stagewedstrijden bij onze vereniging al laten zien dat ze het diploma dubbel en dwars
5verdienen.
). De rehabilitatie van…………..
15 t/m 17
Na afloop van de diploma-uitreiking werden Twan en Jherzi – Richard was de laatste cursusavond helaas
– in de bloemetjes gezet door Jan Holterman en Gerard Dijk, de scheidsrechters coördinatoren bij
6verhinderd
). Toch
een TOP-seizoen
19 t/m 21
SV Delden. Het derde boeketje ging deze avond naar Jan Willem Visser, die vorig jaar – net als Twan en
Jherzi – bij SV Delden deelnemer was aan de cursus pupillenscheidsrechter. Heren scheidsrechters, van
harte proficiat met jullie BOS-diploma!
ste

7 ). Goed bezochte 88 . Jaarvergadering

23 t/m 33

Jan Holterman

8 ). Spektakel tijdens de ………..

35 t/m 37

8 ). Spektakel tijdens de ………..

35 t/m 37

9 ). Mosbokaal

39

9 ). Mosbokaal

39

10). Familiebanden

41 t/m 45

10). Familiebanden

41 t/m 45

12). Foto’s

47 t/m 48

12). Foto’s

47 t/m 48

13). Delden E2 kampioen

49 t/m 51

13). Delden E2 kampioen

49 t/m 51

14). Uitnodiging

53

14). Uitnodiging

53

7

7

15). Bordsponsoren

54 t/m 56
1

42

15). Bordsponsoren

54 t/m 56
1

43

Kortom:

37ste. Jaargang, nr. 3
Afscheid Marthijn Zweepe, Mark Tuitert en Rene Belt
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Wedstrijd op het hoofdveld?
Deuren dicht!
Inhoudsopgave

Vlak achter elkaar dienden zowel trainer René Belt als de oudgediende verdedigers Marthijn Zweepe en
Mark Tuitert het veld te verlaten, om vervolgens de lovende woorden van voorzitter Hans van Laarhoven en
de attenties van het eerste elftal in ontvangst te nemen.
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Ook de afgelopen maanden hebben wij weer Bingo's georganiseerd.
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Z
5 ).

aterdag 9 mei was het dan eindelijk zover, de F3 van SV Delden kon kampioen worden. Na een lastig
najaar competitie kreeg het team het voetbalspel steeds beter onder de knie.

De rehabilitatie van…………..
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Er stond een spannende wedstrijd tegen Bentelo voor de deur, want een gelijkspel was voldoende om het
kampioenschap in de wacht te slepen. Na een ruime zege kon het festijn beginnen. In het voorjaar werd met
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Onder grote publieke belangstelling werd aan de wedstrijd begonnen. Iedereen was zo gespannen, dat ze niet
in de gaten hadden dat Bentelo per ongeluk met een spelertje meer begon. Gelukkig werd dit snel hersteld,
waarna SV Delden de aanval zocht. Dat ging ze prima af, want bij rust was de stand al 2-0.
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De tweede helft werd er goed verder gevoetbald en vlogen er nog twee ballen in het doel van Bentelo. Na de
wedstrijd kon na de gebruikelijke strafschoppen het feest beginnen. Na een praatje door de jeugdvoorzitter
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was het tijd om een mooie medaille en een vaantje van SV Delden in ontvangst te nemen.
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het bestuur
van SV
Delden,
Maribri Hekwerk
automatisering,
Delden

Ter Avest Bakkerij, Delden

de echte bakker,
Delden
Jan
4Meen,
). Holterman,
Column:wedstrijdsecretaris
De
charme van…………

Ter Doest Touringcars, Hengevelde

Jan
wedstrijdsecretaris
4Braakhuis
). Holterman,
Column:
De charme van…………
Juwelier, Delden

t/m
Hong Kong Restaurant,11
Delden

13

Hengelo
3Modelmakerij
). VolleDelden,
kracht
vooruit

7 t/m 10,

Mooi Delden, Camping, Delden

Breukers Loonbedrijf, Haaksbergen

Hofweekblad, Delden

Gereedschappen,
Hengelo
5Breumaf
). De
rehabilitatie
van…………..

Het Witte Paard, Hotel-Restaurant,
Delden
15 t/m 17

5 ). De rehabilitatie van…………..

Bruins, Dancing-Partycentrum, Saasveld

Het Wapen van Delden, Hotel-Restaurant,
Delden

Oldenhave Installatiegroep, Borculo

Schildersbedrijven,
Delden
6Breukers
). Toch
een TOP-seizoen

19 t/m 21

Hoogspel, Café-Restaurant, Delden

Baars Topkeukens, Hengelo

Nobbenhuis Textielhandel, Delden

Ten Dam Installatiebedrijf & Gereedschappen,
Delden
15 t/m 17
Ter Horst, Schildersbedrijf, Delden
Univé Verzekeringen, Delden
19 t/m

6Oude
). Wesselink
Toch een
TOP-seizoen
Rietdekkers, Ambt Delden

21

Vehof Installatiebedrijf, Delden

Oude Nijhuis, Biljartvakhandel, Delden

Alubouw Hengelo, Hengelo

Vincent Zonwering, Hengelo
23 t/m 33
7Oaldershoes,
). Goed
bezochte 88ste. Jaarvergadering
Delden

Jongebloed Installatietechniek, Enschede

Profix Autoschade, Goor

Vos, Bouw- en Aannemingsmaatschappij,
Delden

8Peper
). Installatietechniek,
Spektakel tijdens
Delden de ………..

Vaanholt Auto's, Delden35

Delden
23 t/m 33
7Bosch,
). Kabelrecycling,
Goed bezochte
88ste. Jaarvergadering
IT 4 Elements, Delden
Buro VH Reclame & Internet, Delden

Delden
8Cattier
). Hoveniersbedrijf,
Spektakel tijdens
de ………..

Mensink Hoveniers, Delden

11 t/m 13

Ter Braak Optiek, Hengelo

C&S Geluidstechniek, Delden

35Service,
t/m 37
Kleinsman Vlees & Party
Bentelo

t/m 37

Carelshaven, Landgoed Hotel & Restaurant,

Keizer Schildersbedrijf, Hengevelde

Robers advocaten, Hengelo

Van Otten Technische Installaties, Delden

9Delden
). Mosbokaal

39 Delden
Krooshoop Bloemencentrum,

Centraal Twente, Delden
9Rabobank
). Mosbokaal

39
Van den Barg's Carrosseriebedrijf,
Delden

Daktechniek Twente, Hengelo

Kolenbrander Loonbedrijf, Zenderen

Rokramix Betoncentrale, Enschede

Van der Woning Tweewielers, Delden

10).
Familiebanden
Deldense
Automaterialen, Delden

41 t/m artikelen,
45
Lamers Speelgoed- en Huishoud
Delden

Rupert Accountants
& Fiscalisten, Delden
10).
Familiebanden

VIOS Danscafe en Club,41
Hengelo
t/m 45

Raab Kärcher Bouwmaterialen, Hengelo

Van Loon Mannenmode, Delden

Lammersen, Bouwbedrijf, Delden

RoescherFoto’s
Zonwering en Raamdecoratie, Delden
12).

Wold Installatiebedrijf, 47
Delden
t/m

Speckmann, Kapper, Delden

Xperience Stage Solutions, Delden

Siemar Zonwering, Delden
13).
Delden E2 kampioen

Zuithof, Autobedrijf, Bornerbroek
49 t/m 51

De Boemel, Cafe-Biljart, Delden
De JongFoto’s
Klussenbedrijf, Delden
12).

47 t/m 48

De Vossenbrink, Autobedrijf, Delden

Lenferink, Cafetaria, Delden

De JongDelden
Volvo - Hyundai
Garage, Delden
13).
E2 kampioen

Leferink Schoenen, Delden

49 t/m 51

Lentelink Schilders- en Verfspecialist,
Hengevelde

Femi's Grillroom - Pizzeria, Delden
Feijten, Autobedrijf, Delden
14).
Uitnodiging
Feestverkoop, Delden

53 opvang,
La Luna B.S.O. Buitenschoolse
Delden

7

15). Bordsponsoren

54 t/m 56
1

48

Sonneveld - Groothuis Autoservice, Delden

14). Uitnodiging

48

53
7

15). Bordsponsoren

54 t/m 56
1

49
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Wedstrijd op het hoofdveld?
Deuren dicht!
Inhoudsopgave
Pagina:
Nota bene: na afloop van de laatste wedstrijd is het geen probleem dat
-bij
weer- de nooddeuren open staan. Ook voor de
1 ).mooi
Contactinfo.
3 en 4
zaterdagochtend kan, in overleg met het barpersoneel, v.w.b. de
nooddeuren een uitzondering worden gemaakt. Glas langs de lijn dient
2 ). Van de redactie
5 en 6
echter zoveel mogelijk te worden voorkomen, omdat altijd het gevaar
op de loer ligt dat er scherven op het speelveld terecht komen.

3 ). Volle kracht vooruit

7 t/m 10,

Jan
4 ). Holterman,
Column:wedstrijdsecretaris
De charme van…………

11 t/m 13

5 ). De rehabilitatie van…………..

15 t/m 17

6 ). Toch een TOP-seizoen

19 t/m 21

7 ). Goed bezochte 88ste. Jaarvergadering

23 t/m 33

8 ). Spektakel tijdens de ………..

35 t/m 37

9 ). Mosbokaal

39

10). Familiebanden

41 t/m 45

12). Foto’s

47 t/m 48

13). Delden E2 kampioen

49 t/m 51

14). Uitnodiging

53

Namens het bestuur van SV Delden,

7

15). Bordsponsoren

54 t/m 56
1

50

Univé’s waardevolle adviezen
pakken altijd laag uit
Bij Univé kunt u altijd even binnen
lopen. Want bij het Univé-kantoor
bij u in de buurt staat de deur
wagenwijd open. U bent van harte
welkom voor een goed persoonlijk
advies. Uiteraard met een lage
premie, een uitgebreide dekking en
een perfecte service.
Ons eerste waardevolle advies:
stap snel over de lage drempel van
het Univé-kantoor bij u in de buurt!

