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 Kortom:  

Wedstrijd op het hoofdveld? Deuren dicht! 
 

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

Namens het bestuur van SV Delden, 

Jan Holterman, wedstrijdsecretaris 
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Contactinformatie

Clubhuis

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

7491 DZ Delden website: www.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
Secretariaat

Annemieke Visser-Roskam Cramerstraat 12 074-2596534
 7491 DM 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)

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 svdelden-erwin@kpnmail.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
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I N S TA L L AT I E B E D R I J F

Elektra, Gas, Water

Sanitair

Beveiliging

Audio en Video

Stalautomatisering

U w  i n v e s t e r i n g ,  u w  r e n d e m e n t

De Berken 12

7491 HJ Delden

Tel. 074 - 376 17 69

Lekker op de fiets naar je club!

Bij mooi weer extra lang in de zon
en bij regen ben je toch al nat.

GEERDINK FIETSEN
Geerdinksweg 36 
7555 DN Hengelo  (O)

Telefoon 074 - 2913429
Fax 074 - 2503413

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 Hofste Wilhelminastraat 6 074-3762539/06 53463919
 7491 EG  Delden secretaris-jeugd@svdelden.nl

Barcommissie

Nienke Rupert Bentelosestraat 30 A 06-22851002 
 7497MR Bentelo nienkerupert@hotmail.com

Websitecommissie

Edwin Hietbrink Bernardstraat 16 06-15378076

 7491 EB Delden webmaster@svdelden.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
G. Dijk Galgenmaten 6 074-3761479/06 13261239

06-13261239
7491 GL Delden g.dijk1@tele2.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



1

1 

 

 
37

ste
. Jaargang, nr. 3 

Inhoudsopgave 

          Pagina: 

 

1 ). Contactinfo.       3 en 4 

 

2 ). Van de redactie       5 en 6 

 

3 ). Volle kracht vooruit      7 t/m 10, 

 

4 ). Column: 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 88
ste

. 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 

 

 15). Bordsponsoren       54 t/m 56 

 

 

 

7 
 

 Kortom:  

Wedstrijd op het hoofdveld? Deuren dicht! 
 

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

Namens het bestuur van SV Delden, 

Jan Holterman, wedstrijdsecretaris 
 

 

 
 

8 1

1 

 

 
37

ste
. Jaargang, nr. 3 

Inhoudsopgave 

          Pagina: 

 

1 ). Contactinfo.       3 en 4 

 

2 ). Van de redactie       5 en 6 

 

3 ). Volle kracht vooruit      7 t/m 10, 

 

4 ). Column: 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 88
ste

. 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 

 

 15). Bordsponsoren       54 t/m 56 

 

 

 

7 
 

 Kortom:  

Wedstrijd op het hoofdveld? Deuren dicht! 
 

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

Namens het bestuur van SV Delden, 

Jan Holterman, wedstrijdsecretaris 
 

 

 
 

9

Langestraat 33c
7491 AA Delden

Tel : 074-376 11 35
Fax: 074-376 52 79

info@juwelierbraakhuis.nl
www.juwelierbraakhuis.nl

Voor geur, kleur en sfeerideeën
Markt 1a

Tel. 074-3763871

Van de redactie

Als jullie deze Mösproat ontvangen is de kompetitie al weer ruimschoots voorbij. 

Het beëindigen van een voetbalseizoen gaat vaak gepaard met het afscheid nemen van enkele spelers of  

trainers. Dit jaar stopten Marthijn Zweepe en Mark Tuitert hun voetbal carrière in het eerste elftal. Ook onze 

trainer René Belt gaat na twee trainingsperioden onze club verlaten en wordt komend seizoen trainer van 

BSC Unisson in Boekelo. Ze namen afscheid tijdens de wedstrijd SV Delden tegen Oud-Heracles. 

In deze uitgave vinden jullie een verslag hiervan.

Bij de dames nam Astrid Otten afscheid als keeper. Ook over dit speciale afscheid hierover een mooi stukje.

Er werd ook een kampioen gehuldigd nl. ons F3-team. Gefeliciteerd met dit mooie succes!

Er zijn veel activiteiten in onze vereniging gebeurd en er staan er nog meer op stapel. 

In deze uitgave vinden jullie de volgende verslagen:

 Samenwerkingsplannen van verenigingen op de Mors

 Ons succesvolle voetbalplaatjesboek

 Verslag van de Nieuwe Technische Commissie

 Mededelingen  van de Jeugdvoorzitter

 Verslag voetbalwedstrijd SV Delden-Royal Air Force team n.a.v. 70-jarig bestaan Bevrijding Delden

 Kennismaking nieuwe trainer eerste selectie SV Delden Harold Oude Veldhuis

Namens de redactie,

Gerrit Seppenwoolde
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B R E U M A F  B V

U W  PA R T N E R 

IN GEREEDSCHAPMAKERIJ 

& FIJNMECHANISHE INDUSTRIE 

specialist in het vervaardigen van 
alle soorten stempels en matrijzen

Uit de bestuurskamer

et seizoen zit er weer op. Via de website en diverse andere media hebben we jullie de afgelopen 

maanden op de hoogte gehouden van diverse ontwikkelingen binnen onze vereniging. In dit clubblad 

laten we de belangrijkste onderwerpen opnieuw even de revue passeren. Als we op die manier de balans 

opmaken over het voorbije seizoen, dan wordt wel duidelijk dat SV Delden, niet alleen óp het veld, maar  

zeker ook buiten het veld volop in beweging is.

H

Samenwerking op De Mors

Begin februari heeft onze voorzitter Hans van Laarhoven, samen met de voorzitters van drie andere 

Deldense sportverenigingen en van de SBR Delden (Stichting Beheer Registergoederen), een 

intentieverklaring ondertekend om op Sportpark De Mors intensiever te gaan samenwerken. Het doel van 

deze samenwerking, met zowel handbalvereniging DHV en korfbalvereniging DKV Zwart Wit als met 

volleybalvereniging DEVOC, is ervoor te zorgen dat Sportpark De Mors ook in de toekomst een 
aantrekkelijke plek blijft voor sport, spel en recreatie.

Optimaal gebruik van de buitenlocaties én duurzame en gezamenlijke inzet van de vele vrijwilligers is een  

belangrijk uitgangspunt in de samenwerking. Daarnaast wordt onderzocht of het mogelijk is om op De Mors 

ook een binnensportaccommodatie te realiseren. Dit ter vervanging van de huidige sporthal die niet meer 

voldoet aan de gestelde hedendaagse en toekomstige eisen.

In maart heeft de TC Tubantia een uitgebreid artikel gewijd aan de plannen van de 'Morspartners', waarin 
alle betrokken voorzitters aan het woord komen. Voor wie het (nog) niet gelezen heeft: het artikel is terug te  

vinden bij de (oude) nieuwsberichten op onze website.

Het bestuur van SV Delden is van plan om, net als in juni en november van vorig jaar, komend najaar 

opnieuw een informatieavond voor onze leden te organiseren. Iedereen die in de tussentijd vragen heeft of 

mee wil denken over dit onderwerp, kan hiervoor terecht bij voorzitter Hans van Laarhoven.

Onderhoud clubgebouw en grasvelden

Los van de mogelijke lange termijn plannen proberen we er natuurlijk ook voor te zorgen dat onze 
accommodatie er komend seizoen weer tip-top bij zal liggen. Enerzijds betreft dit ons clubhuis, waarvan de 

buitenkant deze zomer een meer dan welkome schilderbeurt zal krijgen. Anderzijds betreft dit het onderhoud 

van veld 3 – het veld aan de overkant van de Sportlaan – en het pupillenveldje voor de kleedkamers.

Het onderhoud aan deze grasvelden zal komend seizoen niet worden verricht door de gemeente Hof van 
Twente, maar door onze buurman en hoofdsponsor Aparthotel Delden. 

In ruil hiervoor kan Aparthotel komend seizoen gebruik maken van veld 3, vanzelfsprekend in overleg met 

het bestuur van SV Delden en met onze consul, op momenten dat onze eigen elftallen dit veld niet gebruiken 

voor trainingen of wedstrijden.

Omdat Aparthotel Delden haar gasten een perfect onderhouden grasmat wil kunnen aanbieden, betekent dit  
dat ook onze eigen leden over een voetbalveld van topkwaliteit kunnen beschikken.
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Jeugdvoetbal beleidsplan en technische commissie

Ook op voetbaltechnisch gebied hebben we bij SV Delden afgelopen seizoen niet stilgezeten. Om te 

beginnen heeft de jeugdcommissie dit voorjaar, zes jaar nadat de eerste versie het levenslicht zag, een 

vernieuwd jeugdvoetbal beleidsplan gepresenteerd. Gezien het succes van 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.

In het verlengde hiervan heeft het bestuur gemeend er goed aan te doen om het voetbaltechnisch beleid 

verenigingsbreed beter te organiseren. Om die reden is in de winterstop een vernieuwde technische 
commissie (TC) geformeerd. De nieuwe TC, onder voorzitterschap van Jos Eijsink, is sinds de oprichting in 

maart al verschillende keren bijeen geweest om de voetbaltechnische contouren uit te tekenen voor zowel  

het nieuwe seizoen alsook de daaropvolgende seizoenen.

Waar de technische commissie vooral de rode draad op voetbalgebied zal bewaken, daar zijn en blijven onze 

trainers natuurlijk verantwoordelijk voor de praktische invulling van alle mooie plannen. We zijn dan ook 

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. 

Op onze website hebben jullie hun namen al kunnen lezen:

– Harold Oude Veldhuis (SV Delden 1)

– Roy Belt (SV Delden VR1 en MA1)

– Jasper Bos (SV Delden A1)

– Raymond van der Roest (SV Delden B1)

– Henk Drenth (SV Delden C1 en C2)

– Jordy Drenth (SV Delden D1 en C2)

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.

We  hopen dat in het seizoen weer een maandelijkse bingoavond georganiseerd zal worden en dat deze even 

succesvol verlopen als afgelopen seizoen. 
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De Reigerstraat 1a, Delden - www.deboemel.nl

• Zaal tot ca. 100 personen
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• Gezellig terras met loungesets

• Borrel na de sport
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www.rabobank.nl

Het is tijd voor de Nr      in hypotheken.

Veel mensen letten bij het afsluiten van een hypotheek alleen op de 
lage rente en niet op de voorwaarden. Hierdoor kan het gebeuren 
dat u achteraf voor verrassingen komt te staan. Om dat te voorkomen 
doet u  er verstandig aan langs te gaan bij de Rabobank. Want 
als meest partijdige hypotheekadviseur kiest de Rabobank altijd 
partij voor haar klanten. Niet voor niets is de Rabobank de grootste 
hypotheekverstrekker van Nederland. Maak dus vandaag nog een 
afspraak bij uw Rabobank of ga naar www.rabobank.nl.
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Voetbalplaatjesactie

Tot slot zal het niemand ontgaan zijn dat SV Delden dit voorjaar, samen met onze zustervereniging Rood 

Zwart, een bijzondere actie op touw heeft gezet: een verzamelalbum met stickers van louter Deldense  
voetballers. Het album is tot stand gekomen in samenwerking met Albert Heijn Bekman, 

Drukkerij Unaniem/Hofweekblad en Van Marle Grafische bedrijven.

Elders in dit clubblad kunnen jullie hierover een uitgebreider verslag lezen.

In verband met de uitgave van het voetbalplaatjesboek is besloten om afgelopen seizoen geen 

presentatiegids uit te brengen. In plaats daarvan zullen we de presentatiegids van dit jaar aan het begin van 

het nieuwe seizoen uitbrengen, met daarin de elftalfoto's van alle teams in hun nieuwe samenstelling.

Net als naar de nieuwe presentatiegids kijken we nu al uit naar de start van het nieuwe voetbalseizoen. 

We wensen iedereen veel succes en plezier in de voorbereiding op de nieuwe competitie, maar niet nadat 

we eerst hebben genoten van een welverdiende vakantie.

Namens het bestuur,

Hans van Laarhoven & Annemieke Visser-Roskam
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PRIJSLIJST MEENEEMMAALTIJDEN

CHINEES SPECIALITEITEN RESTAURANT

GOLDEN CITY

Vossenbrinkweg 40
7491 DD  Delden

Tel: 074-376 64 98
Fax: 074-376 64 99

www.goldencityindelden.nl

Wij wensen u smakelijk eten.
Geopend: dagelijks van 11.30 - 22.00 uur.

Ook op feestdagen!
Ruime eigen parkeergelegenheid.

Wij verzorgen ook catering bij bedrijven 
en privé feestpartijen vanaf 15 personen.

Bel ons voor vrijblijvende informatie.
Reserveren gewenst.

Alles over onze catering en  
Maandmenu’s vindt u op:
www.goldencity delden.nlin

Terugblik Jeugd Seizoen 2014-2015

et einde van het seizoen nadert (en bij het lezen van deze tekst is het seizoen al voorbij). Traditioneel  

een mooi moment om terug te blikken naar het afgelopen jaar.H
We hebben dit seizoen voor het eerst sinds vele jaren weer in alle leeftijdscategorieen een of meerdere 

jeugdteams. En dat niet alleen, de A1, B1, C1, D1 voetballen allemaal in de 2e klasse, terwijl de meisjes B1 

en de E1 zelfs in de 1e klasse spelen. 

De C1 werd in de halve finale van de KNVB beker uitgeschakeld, maar we hebben ook een kampioensteam: 

de F3! Voor het eerst op een groot half veld, en dan al kampioen, klasse. Ook spelen er regelmatig 

jeugdspelers mee met ons 1e team, de aansluiting is tot stand gebracht.

Jeugdbeleidsplan
De jeugdafdeling van SV Delden groeit de laatste jaren enorm. Om goed met deze groei om te kunnen gaan 

heeft de jeugdcommissie in 2008 het jeugdvoetbal beleidsplan opgesteld. Nu, ruim zes jaar later, heeft de 

jeugdcommissie een tweede versie van dit beleidsplan gepresenteerd. Gezien het succes van 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 

wordt ook in de tweede versie nadrukkelijk de aansluiting gezocht bij de algemene doelstellingen van SV 

Delden. 

Voor de jeugd betekent dit onder andere:

• Verbetering van de doorstroming naar de senioren (minder spelers die bij deze overstap afhaken en stoppen 

   met voetballen).

• Groeien naar een club die structureel kan voetballen met een C1, B1 en A1.

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

Technische Commissie
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. 

Deze commissie gaat zowel voor de jeugd als de senioren een belangrijke rol spelen. De doelstellingen van 

de technische commissie (TC) zijn:

1. Het voetbaltechnische en tactische peil van de prestatie- en opleidingselftallen te verhogen.

2. De continuïteit en uniformiteit in de werkwijze c.q. de organisatie op met name het voetbaltechnisch vlak

    van de vereniging te handhaven, c.q. te verbeteren.
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• Borrel na de sport

Het adres voor al uw feesten en partijen

www.rabobank.nl

Het is tijd voor de Nr      in hypotheken.

Veel mensen letten bij het afsluiten van een hypotheek alleen op de 
lage rente en niet op de voorwaarden. Hierdoor kan het gebeuren 
dat u achteraf voor verrassingen komt te staan. Om dat te voorkomen 
doet u  er verstandig aan langs te gaan bij de Rabobank. Want 
als meest partijdige hypotheekadviseur kiest de Rabobank altijd 
partij voor haar klanten. Niet voor niets is de Rabobank de grootste 
hypotheekverstrekker van Nederland. Maak dus vandaag nog een 
afspraak bij uw Rabobank of ga naar www.rabobank.nl.

Het is tijd voor de Rabobank.

1DE MÖNNINK
SCHOENEN
L A N G E S T R A A T  6 6  -  0 7 4  3 7 6 2 3 1 8

O O K  V O O R

T A S S E N ,  L A A R Z E N ,  R I E M E N , 

G Y M S C H O E N E N  E N  S P O R T K L E D I N G

3. Een goede aansluiting van de diverse elftallen te bewerkstelligen.

4. Een verantwoorde en doelmatige inpassing van de jeugd bij de senioren te bewerkstelligen.

5. Goede coördinatie en communicatie na te streven tussen de diverse trainers, leiders, spelers, bestuur en

    jeugdcommissie.

Jeugdcommissie
Tenslotte is de jeugdcommissie uitgebreid met een extra lid, Marc Brinkcate, die zich gaat bezighouden met  

de F spelers en de welpen.

Kortom, de richting, kaders en invulling voor de komende periode staat als een huis. 

Voor mij is dit een mooi moment om de voorzittershamer over te gaan dragen. Na 8 jaar jeugdbestuur,  

waarvan 5 als voorzitter is het goed dat iemand anders de volgende stap voorwaarts met de jeugd gaat 

zetten. Op dit moment is nog niet bekend wie mij gaat opvolgen, maar uiterlijk tijdens de Algemene Leden  
Vergadering 2015 zal ik aftreden.

Erwin Zwijnenberg

Voorzitter jeugd SV Delden
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 Kortom:  

Wedstrijd op het hoofdveld? Deuren dicht! 
 

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

Namens het bestuur van SV Delden, 

Jan Holterman, wedstrijdsecretaris 
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SV DELDEN speelt tegen RAF-TEAM

De geschiedenis herhaalde zich

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

voetbalvereniging Delden.

In dat jaar zond de secretaris van deze vereniging een brief aan de KNVB-afdeling Twenthe, dat ze wegens 

een spelerstekort niet meer konden spelen in kompetitieverband. Spelers van de club waren bang door de 
Duitsers gearresteerd te worden tijdens wedstrijden en ook waren verschillende spelers ondergedoken.

In april 1945 werd ook Delden bevrijd. In diezelfde maand speelde een RAF-team tegen een elftal van 

Delden spelers.

Erg mooi dat dit jaar, zeventig jaar na de bevrijding in Delden, zoveel activiteiten worden georganiseerd die  

herinneren aan deze bevrijding.

Het idee ontstond om ook de destijds gehouden voetbalwedstrijd tussen de RAF militairen en SV Delden 

spelers nu te herhalen.

e wedstrijd vond plaats op vrijdagmiddag 3 april op een terreintje achter de Wendezoele tussen een 

vliegtuigje, tenten, allerlei tanks, jeeps en andere voertuigen.D
Evenals in 1945 moest er veel geïmproviseerd worden; er was geen belijning en echte doelen ontbraken. 

Een viertal bordjes met de tekst “Pas op mijnen” deden hiervoor dienst. 

De wedstrijd ging gelijk op. De inzet van de militairen compenseerde volledig de grotere techniek van de 
blauw/gelen.

In de pauze werd onder het genot van een heerlijk zonnetje lekkere cake en thee genuttigd.

Wilt u de uitslag weten? De meeste toeschouwers neigden naar een gelijkspel. De uitblinkende 

scheidsrechter Martin was resoluut in: 6-6! Laten we het daar maar op houden. Het RAF-team ontving 

een mooie SV Delden handdoek als herinnering en alle toeschouwers zagen een gezellig voetbalpartijtje.

De gebruikelijke derde helft in ons clubhuis was een mooi slot aan deze historische wedstrijd.

Gerrit
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ALLE SOORTEN
RESTPARTIJEN
Handelsonderneming

P. HENSEN
grote partij handgereedschap

electrisch gereedschap
diverse soorten lampen
grote partij speelgoed

tuinhuisjes
tuinsets
parfum

bouten en moeren
hang- en sluitwerk

grote partij kerstgoed
treinsets voor hobby
porseleinen poppen

Tevens inkoop van ijzer en metalen, plastic, speelgoed, papier, enz.
Gratis plaatsen van containers.

Tel. 074 - 2666647 
Bolscherlanden 43a  Loods achter  Bornerbroek

kom
en

kijk !

            

SV Delden Senioren: Terugblik seizoen 2014-2015

et seizoen zit er weer op, ook voor de senioren bij SV Delden. Een seizoen zonder prijzen; geen van de 

senioren-elftallen heeft het afgelopen jaar echt potten kunnen breken.H
SV Delden 1

Na een uitermate moeizame start, kende het eerste elftal rondom de winterstop een goede periode. In de 

laatste wedstrijden van 2014, in de winterse oefenwedstrijden en in de eerste wedstrijden van 2015 werden 

verrassende en verdiende overwinningen geboekt. 

De opleving en daarmee de hoop op een positieve tweede seizoenshelft bleek echter van korte duur. In de 

laatste twee maanden kon slechts één schamel puntje worden bijgeschreven, waardoor het eerste elftal op 

een teleurstellende elfde plaats is geëindigd. De optimistische supporter merkt op zo'n moment op dat het  

volgend seizoen alleen maar beter kan gaan...

Het voorbije seizoen zal dan ook vooral herinnerd worden als het laatste seizoen van Marthijn Zweepe, 

Mark Tuitert en René Belt. De speciale afscheidswedstrijd tegen Oud Heracles betekende dat het eerste elftal  

het verloren seizoen toch nog met een ouderwets feestje kon afsluiten. Elders in dit clubblad leest u hier 

ongetwijfeld meer over.

SV Delden VR1

Het vrouwenelftal speelde afgelopen seizoen voor het eerst sinds een aantal jaar weer eens een volledige 

competitie, met voor en na de winterstop dezelfde tegenstanders. In deze competitie leken de vrouwen lange 

tijd mee te kunnen doen om een plaats bij de bovenste drie. Helaas liep het elftal van trainer Roy Belt na de  
winterstop tegen enkele onverwachte nederlagen en tegen een paar onnodige remises aan, waardoor de 

vierde plaats uiteindelijk het hoogst haalbare bleek. Desondanks kunnen de vrouwen terugkijken op een 
sportief en succesvol seizoen, niet in het minst vanwege de regelmatige inbreng van verschillende 

jeugdspeelsters.

Ook het vrouwenelftal nam aan het eind van het seizoen op passende wijze afscheid van een steunpilaar van 

de voorbije jaren. Nadat ze afgelopen seizoen de plaats onder de lat al regelmatig afstond aan jeugdspeelster  
Anne Horstman, heeft keeper en elftalleider Astrid Otten besloten om de voetbalschoenen definitief aan de 

wilgen te hangen. Mede door de fraaie fotoreportage van echtgenoot André is de laatste wedstrijd van Astrid, 
waarin ze als cheerleader op mocht draven, niet ongemerkt voorbij gegaan 

(zie de website: www.svdelden.nl).

SV Delden 2 t/m 6

Voor de overige seniorenelftallen was 2014-2015 een seizoen met wisselend succes. Het tweede elftal 
eindigde teleurstellend op de laatste plaats en van de lagere elftallen wist, met een derde plaats, alleen het  

vierde elftal in het linkerrijtje te eindigen. Het derde, het vijfde en het zesde elftal kenden alle een sportieve  

competitie, waar iedereen met een goed gevoel op terug kan kijken.
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H e r e n k a p s a l o n 
S p e c k m a n n

L a n g e s t r a a t  1 0 5
0 7 4  -  3 7 6 2 2 3 2
a l l e e n  z a t e r d a g s  o p  a f s p r a a k

Verkoop van alle merken nieuwe en gebruikte auto’s

V O S S E N B R I N K W E G  3    0 7 4  -  3 7 6 2 5 5 5 

oor de elftalleiders was het afgelopen seizoen er een met twee gezichten: vóór de winterstop kostte het 

niet zo veel moeite om op zondag voldoende spelers de wei in sturen; ná de winterstop werd dit 

vanwege de krappe personele bezetting allengs lastiger.

V
 Een aantal hardnekkige blessures opgeteld bij de onvermijdelijke weekendjes weg en diverse andere 
verplichtingen maakten het noodzakelijk om enkele wedstrijden doordeweeks af te werken, maar al met al is  

het ook dit jaar weer gelukt om het seizoen met zes heren-seniorenelftallen tot een goed einde te brengen.

Een compliment voor de elftalleiders is hier op zijn plaats, evenals een woord van dank aan alle jeugdspelers  

die regelmatig ook op de zondag hun beste beentje voor hebben gezet. 

Jongens, bedankt... en op naar volgend seizoen, wat mij betreft opnieuw onder het motto: 

We moeten het mét elkaar doen!

Jan Holterman
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Delden D1 in Haarlem

rijdagmiddag 15 mei rond 13.00 uur vertrokken twaalf enthousiaste spelers en vijf gemotiveerde 

leiders van de SV Delden D1 vanaf sportpark de Mors richting Haarlem. V
Op initiatief van Bas Visser en Ed Stokkentreeff werd aan het begin van dit seizoen besloten om met deze 

groep deel te gaan nemen aan een 2-daags toernooi en zo de combi voetbalkamp en voetbaltoernooi 

optimaal te benutten. De eerste stop was Zandvoort en na eerst een paar race-auto's bekeken te hebben op 

het circuit ging het te voet naar het strand. In mum van tijd waren de spelers, tot op een onderbroek na, 

uitgekleed om de branding en het frisse water van de Noordzee te trotseren. De weersomstandigheden waren 

perfect en na een mooie strandwandeling was het tijd voor een lekkere hap. De jongens lieten zich de patat  

met fricandel en het, door meester Visser, gebietste ijsje goed smaken. 

Aan het begin van de avond kwamen we aan op het omni sportpark van Olympia Haarlem. In een grote 

sporthal, verdeeld in vakken, konden de luchtbedden en matrassen geinstalleerd worden. Er werd vrij vlot 

contact gezocht met één van de andere ploegen en al een oefen partijtje gespeeld totdat de veldverlichting  

om 22.00 uur uitging. De daarop volgende nacht was kort en het aantal uren slaap is wel op één hand te 

tellen. 

De organiserende vereniging had voor een prima ontbijt gezorgd waar we 's morgens konden aanschuiven..
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Voor een stijlvolle uitvaart in  
vertrouwde handen

 
Zorg, aandacht, betrokkenheid

ruimte voor eigen invulling
persoonlijkheid

rust
ongeacht uw uitvaartverzekering

Gerry Leferink & Wennink uitvaartzorg
Turbinestraat 63, 7556 RB Hengelo

Tel: 074 - 2505379
 

www.uitvaarthengelo.nl

GLAS- SCHILDER- en WANDAFWERKING
D e l d e n  -  H e n g e v e l d e   0 7 4  -  3 7 6 2 8 1 3

Tuincentrum
Boomkwekerij

Bloemsierkunst
Aanleg en onderhoud

VLEESHANDEL 
ROB KLEINSMAN
Suetersweg 19
7497 MZ  Bentelo

Tel: 0547-292389
Mob: 06-22693602

Ook voor Barbeque’s en Buffetten
Aanwezig op Markt in Delden

Van
 boe
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ij tot 

klant
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d!

         

ervolgens werd een stadswandeling richting het mooie centrum van Haarlem ondernomen. Het weer 
was helaas iets minder, maar dat mocht de pret niet drukken. V

Bij een groot warenhuis hielden we een korte drinkpauze en bij terugkomst zagen we dat Sari, haar vader en 

coach Henk inmiddels ook waren gearriveerd. Ook de ouders van Kay hoorden tot de aanwezige supporters. 

Net na de middag kon het toernooi beginnen. De Groningse ploegen Sappemeer en Holwierde werden met 3 

en 6-0 verslagen. Tussendoor moesten we tegen Medemblik net onze meerdere erkennen, 1-2 en de 

afsluiting tegen Houtwijk uit Den Haag eindigde onbeslist in 2-2. 

Met dit resultaat werden we 2e in de poule en waren geplaatst voor één van de twee winnaarspoules op de 
zondag. 

De zaterdagavond werd ingezet met een wederom goed geregelde BBQ in buffet vorm. Het smaakte een 

ieder zeer goed. We hebben daarna nog even een potje gevoetbald, leiders tegen spelers, maar dat was voor 

de leiders een makkie. We namen afscheid van Sari en Henk en 's avonds was het goed toeven in de 
gezellige kantine. 

De 2e nacht was wederom net zo kort met nu nog meer ploegen in de zaal, een kleine 200 jongens en 

meisjes, dus aan lawaai geen gebrek. Na het ontbijt op de zondag ging het toernooi om 10.00 uur weer 

verder. Tegen de gastheren van Haarlem werd een sneaky 1-0 overwinning binnen gesleept. Bij de volgende 

pot tegen Hoogeveen was het bekend dat dit wellicht de zwaarste tegenstander zou zijn. De jongens deden 

het echter uitstekend en wisten er een zwaar bevochten 0-0 uit te halen. De afsluitende wedstrijd tegen 
Luctor uit Zeeland was iets minder maar eindigde met dezelfde brilstand. Zo kwam de Delden D1 met vijf  
punten, één doelpuntje voor en nul tegen toch verrassend in de halve finale. 
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• Zonwering • 
• Garagedeuren •
• Overkappingen •

• En meer •

Siemar Zonwering B.V.
Langestraat 129, 7491 AD Delden, 074 - 376 63 28

www.siemarzonwering.nl

          

Daar troffen we Zandvoort. 

In die wedstrijd was goed te zien dat onze jongens twee nachten met weining slaap hadden gehad en de 

tegenstander nog fris en fruitig was en helaas ging de wedstrijd met 0-2 verloren. Na wederom een lange 

pauze mochten we de verliezersfinale spelen tegen SV United uit Limburg. Na 25 minuten was de stand 1-1 
en moesten er penalty's worden genomen. Daar bleken wij net iets beter in te zijn en tot ieders vreugde 

konden we direct daarna de beker voor de 3e plaats in ontvangst nemen. 

Zondag, eind van de middag, op de terugweg vielen de meeste spelers al in slaap in de auto. Dank aan de 

ouders/leiders Chantal, Alfons, Huub, Bas en Ed en ook de spelers voor een perfect verlopen weekend! -ES-

In het volgens weekend zocht het team het dichter bij huis en kwamen zij als winnaars uit de bus tijdens het 
Henk Nijenhuis toernooi bij Hector in Goor. Naast een beker voor de eerste plaats in de poule, namen zij 

ook de Henk Nijenhuis wisselbeker mee. De term “cup met de grote oren” is daarbij goed gekozen. Deze 

wisselbeker is in 1982 voor het laatst door een SV Delden team gewonnen, dus het werd tijd…..

Het team sluit zo een prima seizoen af met prachtige toernooi resultaten.
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TANK NU BIJ TANK NU BIJ

EN SPAAR GRATIS      VOOR 

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

As is goed te pas!

Wat zullen wij deze kreet gaan missen. 

Afgelopen seizoen stond onze topper voor het laatst onder de lat. Dit konden wij als Dames 1 natuurlijk niet 

zomaar aan ons voorbij laten gaan. 

Met een heus spektakel tijdens de laatste wedstrijd bij Overdinkel hebben wij onze keepster omgetoverd in 
een echte cheerleader. De Deldense kleuren blauw & geel waren de basis voor de outfit. Compleet met 
pompons schitterde oans as tijdens de 2de helft op het veld. Na een zeer ‘zware’ overtreding nam deze topper 
na een rode kaart afscheid van het voetbalspel. Dit onder het luid gejuich van zowel Delden dames als 

Overdinkel.

Om het afscheid compleet te maken werd in de kantine van SV Delden een lied voor haar gezongen. Op het 

ritme van YMCA werd As goed op de kaart gezet. Het liedje paste precies bij Astrid. Het zinnetje ‘As is 
goed te pas’ kwam dan ook goed naar voren tijdens het refrein. 

Onder het genot van een hapje en een drankje borrelden de dames nog gezellig na. 
De ‘afterparty’ zal in juni plaats gaan vinden bij Astrid thuis. 

Geheel terugkijkend op het seizoen, geëindigd in de top 5, zijn wij zeer tevreden. 
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. 

SV Delden Dames 1
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Voor een stijlvolle uitvaart in  
vertrouwde handen

 
Zorg, aandacht, betrokkenheid

ruimte voor eigen invulling
persoonlijkheid

rust
ongeacht uw uitvaartverzekering

Gerry Leferink & Wennink uitvaartzorg
Turbinestraat 63, 7556 RB Hengelo

Tel: 074 - 2505379
 

www.uitvaarthengelo.nl

GLAS- SCHILDER- en WANDAFWERKING
D e l d e n  -  H e n g e v e l d e   0 7 4  -  3 7 6 2 8 1 3

Langestraat 33c
7491 AA Delden

Tel : 074-376 11 35
Fax: 074-376 52 79

info@juwelierbraakhuis.nl
www.juwelierbraakhuis.nl

V O G
Na overleg binnen ons bestuur en de aanhoudende informatie die we ontvangen via de media, hebben we besloten om 

voor al ons jeugdkader, de trainer/coach van het 1e elftal en de trainer/coach van het senioren dameselftal een VOG 

aan te vragen. 

Hiermee volgen we het advies van onder andere de KNVB op om voor ieder kaderlid die zich bezig houdt met onze 

jeugdleden een VOG aan te vragen. 

Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden 

van iemand geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld training geven aan jeugdleden of een team 

leiden bij een sportvereniging.

Waarom vraagt de vereniging een VOG van mij?

Als vereniging stellen we het welzijn van onze kinderen voorop. Er komen toch regelmatig afschuwelijke berichten 

naar buiten over kindermisbruik, het stiekem filmen en fotograferen van jeugdspelers in kleedkamers etc. 

Steeds meer sportverenigingen vragen daarom een VOG van hun vrijwilligers en betaalde krachten, die voor hun 

functie werken met minderjarigen en als SV Delden willen wij hier niet in achterblijven. 

Het verplicht stellen van de VOG geeft meer zekerheid over het verleden van mensen en vermindert de kans dat 

iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sportvereniging kan 

uitoefenen. We benadrukken dat er op dit moment geen enkele aanleiding binnen onze vereniging is om een VOG aan 

te vragen. Nogmaals; we stellen het welzijn van onze kinderen voorop en volgen de huidige maatschappelijk trend. 

Gratis VOG voor vrijwilligers in de sport!

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. 

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. 

We zullen jullie komende periode via de website en mail informeren hoe en wanneer de VOG’s kunnen worden 

aangevraagd. 

We streven er naar om dit met ingang van het seizoen 2015/2016 ingeregeld te hebben. 

We hopen op jullie medewerking en begrip! 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ondergetekende. 

Annemieke Visser-Roskam 

Secretaris SV Delden

secretaris@svdelden.nl 

074-2596534
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Harold Oude Veldhuis, hoofdtrainer SV Delden

Een eerste kennismaking

Onze 46 jarige trainer is geboren en getogen in Delden. Hij was werkzaam als kok in verschillende 

restaurants en instellingen en werkt de laatste jaren als accountmanager bij Oranka vruchtensappen in Borne.

Ook wat betreft zijn sportieve carrière bleef Harold onze regio trouw. Hij voetbalde bij Rood Zwart en 

speelde daar vele jaren in het eerste elftal, trainde vervolgens verschillende jeugdteams bij Rood Zwart, 
SV Delden, Oranje Nassau en SVZW. 

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. 

Twee jaar later contracteerde de derde klasser VV Twenthe in Goor hem. 

En tenslotte werd hij dit jaar met het meisjes team van Rood Zwart kampioen in de eerste klasse. 

Harold is in het bezit van het trainersdiploma Oefenmeester 2.

In ons gesprek geeft onze nieuwe trainer duidelijk blijk van veel ervaring, zowel met junioren als senioren.
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Harold, waar liggen jouw accenten bij trainingen en wedstrijden?

In de eerste plaats moet de conditie van spelers goed zijn. Daar ga ik dus veel aan werken. En uiteraard zijn 

ook techniek en tactiek belangrijke facetten.
Verder moet voor elke speler duidelijk zijn welke positie hij heeft en vooral wat zijn taak is in het elftal. 

Een back bijvoorbeeld heeft in de eerste plaats een verdedigende taak. Als die dingen niet duidelijk zijn,  

krijg je onnodige tegendoelpunten.

De training op de donderdag is een voorbereiding voor de wedstrijd. Hier wordt duidelijkheid verschaft, 

ook over de posities van het elftal van zondag.

Wat vind je van de selectie die je tot je beschikking hebt?

We hebben een ruime selectie van spelers. Ik zoek nog wat hulp bij de training ,dat is eigenlijk wel nodig bij  
zo’n grote groep.

Fijn dat er ook een drietal spelers van andere verenigingen naar SV Delden komen, zoals: Erwin Morsink 

van vv Twenthe Goor, Collin Neuber van NEO Borne en Jordi Drent van BWO uit Hengelo. 

Verder trainen op dinsdag een vijftal A-spelers mee met het eerste elftal. 

Zij krijgen ‘s zondags de mogelijkheid  beurtelings via invalbeurten een plek in het eerste elftal te veroveren.  

Ze moeten uiteraard zelf wel willen en ook de ouders spelen hierin een rol.

Geregeld vindt er overleg plaats met jeugdtrainers o.a. over de vorderingen van jeugdspelers.  

Een hoofdtrainer is niet alleen trainer van het eerste elftal. Ik ben van plan ook geregeld jeugdwedstrijden, 

ook van de jongere jeugd, te bezoeken.

Harold, hoe belangrijk vind je “sfeer” in je elftal?

Een goede sfeer overal waar mensen samenwerken is van groot belang. Dus ook in een vereniging en 

uiteraard is een goede sfeer in een elftal een voorwaarde om goed te kunnen presteren. 
We zullen daar voortdurend aan moeten werken. Ook in de voorbereiding voor de kompetitie al. In het 

trainingsschema kun je zien dat we ook andere activiteiten doen dan alleen maar voetbal. In augustus gaan 
we met de selectie een weekend naar Dreumel, een klein plaatsje in de Betuwe, om deel te nemen aan een 

toernooi. 

Een goede sfeer draagt er toe bij dat spelers het een eer vinden om in het eerste elftal te mogen spelen. Als  

voetballer knok je er toch voor om het hoogste te bereiken!

Tenslotte

In ons gesprek merkte ik dat onze nieuwe enthousiaste trainer niet alleen ervaring heeft, maar ook een 
duidelijk beeld heeft van onze club.

Harold, bedankt voor je gesprek en we wensen je heel veel succes!

Gerrit Seppenwoolde
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Voetbalplaatjes actie

nige maanden geleden is begonnen met de voorbereidingen voor de voetbalplaatjes actie van AH 

Bekman. Allereerst zijn alle deelnemende teams uitgenodigd voor een heuse fotoshoot. Niet alleen een 

elftalfoto, maar ook de individuele foto’s moesten gemaakt worden. Daarna begon het controle werk. Zijn 

alle teams volledig? Zijn alle teams op de foto genomen? Zijn alle namen correct gespeld?

E

Het mag duidelijk zijn dat het succes begint bij een goede en gedegen voorbereiding en dat na alle controles  

de bestanden opgestuurd konden worden voor het drukken van de voetbalplaatjes. 

Daarnaast was er nog de keuze hoe het boek eruit moest zien waar de voetbalplaatjes uiteindelijk in geplakt  

moesten worden. SV Delden heeft voor een speelse lay-out gekozen zodat dit goed aansloot op de kinderen 

die er toch het meeste plezier uit moeten halen.

Vervolgens kon het sparen beginnen en al snel daarna het ruilen. Dat het ruilen niet alleen tussen de kinderen 

plaatsvond bleek al op de ruilbeurzen. Ouders, opa’s en oma’s vrienden en kennissen iedereen was druk om 

de juiste plaatjes te bemachtigen. Dit resulteerde soms tot spontane ruilacties bij AH Bekman zelf, waar  

ouders na de kassa elkaars plaatjes aan het ruilen waren.

Ondertussen werd door de jeugd ook sociale media ingezet om de juiste plaatjes te bemachtigen. Via diverse 

apps zoals whatsapp, twitter en snapchat, maar ook Facebook en Instagram werden oproepen geplaatst om 

plaatjes te bemachtigen en dubbele plaatjes in de aanbieding te zetten.

Complimenten aan drukkerij Unaniem en AH Bekman die dit mogelijk hebben gemaakt voor alle voetballers  

binnen Delden. Hartelijk dank aan alle vrijwilligers die binnen SV Delden deze actie tot een groot succes  

hebben gemaakt.

Bas Visser
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Twan Eijsink, Jherzi Harmsel en Richard de Vetter geslaagd voor cursus BOS

Twan Eijsink, Jherzi Harmsel en Richard de Vetter zijn maandag 18 mei geslaagd voor de Basisopleiding 

Scheidsrechter (BOS). De cursus bij GFC Goor, met in totaal achttien deelnemers uit vooral Goor en 

Delden, stond onder leiding van Eric Braamhaar. De enthousiaste topscheidsrechter uit Enter bracht de 

cursisten in vier avonden vooral de praktische kneepjes van het vak bij.

Op de cursusavonden dienden de cursisten een deel van een jeugdwedstrijd te fluiten, waarbij zij via een 
headset direct instructies kregen van Eric Braamhaar. Tussen de cursusavonden door dienden de cursisten 

bij de eigen vereniging meerdere stagewedstrijden te fluiten, onder begeleiding van ervaren 

clubscheidsrechters. Bij SV Delden werden de stagewedstrijden afwisselend begeleid door Arjan Laarhuis, 

Ed Stokkentreeff, Hajo Brandt, Hans Snoek, Freddy van de Kolk en Gerard Dijk. Heren begeleiders, dank 

voor jullie inzet en deskundige terugkoppeling.

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

recente beelden uit de eredivisie. Aansluitend op deze spelregeltoets kon Eric Braamhaar het BOS-diploma 
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  

verdienen.

Na afloop van de diploma-uitreiking werden Twan en Jherzi – Richard was de laatste cursusavond helaas 

verhinderd – in de bloemetjes gezet door Jan Holterman en Gerard Dijk, de scheidsrechters coördinatoren bij 

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!

Jan Holterman
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Afscheid Marthijn Zweepe, Mark Tuitert en Rene Belt

nder grote publieke belangstelling hebben Marthijn Zweepe, Mark Tuitert en trainer René Belt  

woensdag 13 mei afscheid genomen van het eerste elftal van SV Delden. De vriendschappelijke 

wedstrijd tegen Oud Heracles en de ouderwets gezellige ambiance in het clubhuis, na afloop van de 

wedstrijd, vormden het perfecte decor voor het besluit van drie indrukwekkende sportieve carrières bij de 

blauw-gele hoofdmacht.

O
De aftrap van de wedstrijd werd opgeluisterd door drie speciale 'pupillen van de week': de dochters van 

Marthijn en Mark en de kleindochter van René. Met deze familiaire opening was de toon voor de avond 

gezet: een sportieve oefenwedstrijd tegen een ruime selectie van oud-Heracles-spelers, die bij tijd en wijle  

lieten zien dat ze het voetballen nog niet verleerd zijn.

Oud-Heraclied Käre Becker zette de gasten, vanzelfsprekend bijna, na ruim tien minuten op een 0-1 
voorsprong, maar SV Delden gaf zich nog niet zomaar gewonnen. Vijf minuten na de openingstreffer 

tekende Niek Boerboom de gelijkmaker aan, na een voorzet van Kevin Otten en met de welwillende 

medewerking van Heracles-goalie Brian van Loo.

In het restant van de eerste helft hield SV Delden de schade beperkt tot een 1-2 achterstand, door een treffer 

van Nick de Graaf. Pas in de tweede helft vertaalde Oud Heracles het veldoverwicht in een ruimere score. 
De tweede treffer van Käre Becker betekende de 1-3 en Dennis van Dijk bepaalde de eindstand op 1-4.

Belangrijker dan de uitslag waren echter de drie rode kaarten die arbiter Arjan Laarhuis vlak voor het 

eindsignaal moest trekken. 

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.

Mark en Marthijn zullen, na respectievelijk 17 en 19 jaar bij SV Delden 1, een stapje terug doen. Vanaf 
volgend seizoen zullen ze hun kunsten vertonen in het tweede elftal van SV Delden. René Belt blijft,  

aansluitend op zijn tweede periode bij SV Delden, actief als hoofdtrainer: volgend jaar heeft hij de selectie  

van BSC Unisson uit Boekelo onder zijn hoede.

Na afloop van de wedstrijd werden René, Mark en Marthijn ook nog eens door Nico Jan Hoogma, 

aanvoerder van de oud-Heraclieden, in het zonnetje gezet. Ze kregen een ouderwetse bal aangeboden, mét 

veter en met een verwijzing naar de twee landstitels van de Almeloërs. Wedstrijdsponsor Benno 

Nobbenhuis, welbekend van de markt en van de Onder- en Nachtmode, kreeg van de algemeen directeur van 

Heracles Almelo een waardebon aangeboden, niet alleen voor een groepsbezoek aan een competitiewedstrijd 
in het vernieuwde Polman stadion, maar ook voor een financiële ondersteuning voor de opleiding van het 

jeugdkader van SV Delden.

Na dit mooie gebaar en de bijpassende mooie woorden ging in het clubhuis het muzikale volume iets  

omhoog en werd de verlichting een beetje gedimd, waardoor de ambiance uit de hoogtijdagen van SV 

Delden 1 weer kon herleven. Met een dergelijk sfeervol afscheid, temidden van talloze supporters van de 

afgelopen jaren, werd ondubbelzinnig duidelijk dat er een definitief einde is gekomen aan een 
gedenkwaardig blauw-geel voetbaltijdperk.

 René, Mark en Marthijn, bedankt
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BINGO

Ook de afgelopen maanden hebben wij weer Bingo's georganiseerd.

En op de laatste 2x naar steeds goede opkomst, vooral mensen uit de buurt van S.V. Delden 

weten de weg te vinden.

Er vormen zich al leuke vaste groepjes die komen.

Toch hopen wij dat de opkomst zich nog wat gaat uitbreiden, een geheel gevulde kantine is nog 

weer gezelliger.

Bij deze willen wij diverse mensen bedanken voor de hulp tijdens en

in de voorbereidingen.

Twee personen willen wij hier even vermelden, Sven Lutke Willink en Pim Brandt,
die de avonden de mensen onder toezicht van een van ons voorzagen van een drankje

en iets uit de frituur, ook weer extra inkomsten.

De laatste Bingo-avond is geweest 5 juni j.l.

In september gaan wij weer van start, de data kunt u vinden op de website van

S.V Delden in het nieuws van Delden en in het Hofweekblad.

Graag verwelkomen wij u op een van onze Bingo-avonden.

Namens de Bingocommissie,

Janny Lutke Willink

Gerard Dijk

F3 kampioen

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.Z
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 

een nieuw tenue van Heuten Timmerwerken de weg naar boven ingezet. Van de eerste negen wedstrijden 

werden er maar liefst acht gewonnen. Alleen Avanti W was nog een bedreiging. Wanneer het Delden team 

tegen Bentelo F3 zou winnen, waren ze niet meer in te halen.

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.

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 

was het tijd om een mooie medaille en een vaantje van SV Delden in ontvangst te nemen.

Daarna werden de spelers verwend met allerlei lekkers wat in de kantine klaarstond. Ondertussen werd de 

kampioenswagen van een mooi spandoek en ballonnen voorzien. Niet lang daarna kon de zegetocht door 

Delden beginnen en het bleef nog lang onrustig ;-) 
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 Kortom:  

Wedstrijd op het hoofdveld? Deuren dicht! 
 

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

Namens het bestuur van SV Delden, 

Jan Holterman, wedstrijdsecretaris 
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Bordsponsoren A t/m Z

Autoschade Hof van Twente, Delden

Babydromen, Delden

Baake Elektrospeciaalzaak, Delden

Boom & Tuin, Hengelo / Goor

Beltman Mechanisering, Hengelo

Berends-Naafs Makelaars, Goor

Blekkenhorst Woninginrichting, Delden

Bolten Venneman, Delden

Braakhuis Juwelier, Delden

Breukers Loonbedrijf, Haaksbergen

Breumaf Gereedschappen, Hengelo

Bruins, Dancing-Partycentrum, Saasveld

Breukers Schildersbedrijven, Delden

Baars Topkeukens, Hengelo

Bosch, Kabelrecycling, Delden

Buro VH Reclame & Internet, Delden

Cattier Hoveniersbedrijf, Delden

C&S Geluidstechniek, Delden

Carelshaven, Landgoed Hotel & Restaurant, 

Delden

Daktechniek Twente, Hengelo

Deldense Automaterialen, Delden

De Boemel, Cafe-Biljart, Delden

De Jong Klussenbedrijf, Delden

De Vossenbrink, Autobedrijf, Delden

De Jong Volvo - Hyundai Garage, Delden

Femi's Grillroom - Pizzeria, Delden

Feijten, Autobedrijf, Delden

Feestverkoop, Delden

Fysiotherapie Delden

Gravutech Reclame, Hengevelde

Geerlings Autoschade, Delden

Golden City, Chinees Restaurant, Delden

Gerritsjans Installatiebedrijf, Delden

Harlekijn-Smitties, Eetcafé, Delden

Hensen Handelsonderneming, Borne

Hobbelink Kantoorefficiency, Hengelo

Hong Kong Restaurant, Delden

Hofweekblad, Delden

Het Witte Paard, Hotel-Restaurant, Delden

Het Wapen van Delden, Hotel-Restaurant, 

Delden

Hoogspel, Café-Restaurant, Delden

Alubouw Hengelo, Hengelo

IT 4 Elements, Delden

Jongebloed Installatietechniek, Enschede

Kleinsman Vlees & Party Service, Bentelo

Keizer Schildersbedrijf, Hengevelde

Krooshoop Bloemencentrum, Delden

Kolenbrander Loonbedrijf, Zenderen

Lamers Speelgoed- en Huishoud artikelen, 

Delden

Lammersen, Bouwbedrijf, Delden

Lenferink, Cafetaria, Delden

Leferink Schoenen, Delden

Lentelink Schilders- en Verfspecialist, 

Hengevelde

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

Morssink Bouwmaterialen, Delden

Meier Horeca Service, Hengelo

Muta Sport, Almelo

Molenkamp Kunststof Kozijnen, Bornebroek

Mercom B.V. Transport, Containers & Services, 

Goor

Modelmakerij Delden, Hengelo

Maribri Hekwerk automatisering, Delden

Meen, de echte bakker, Delden

Mooi Delden, Camping, Delden

Mensink Hoveniers, Delden

Nobbenhuis Textielhandel, Delden

Oldenhave Installatiegroep, Borculo

Oude Wesselink Rietdekkers, Ambt Delden

Oude Nijhuis, Biljartvakhandel, Delden

Oaldershoes, Delden

Profix Autoschade, Goor

Peper Installatietechniek, Delden

Robers advocaten, Hengelo

Rabobank Centraal Twente, Delden

Rokramix Betoncentrale, Enschede

Rupert Accountants & Fiscalisten, Delden

Raab Kärcher Bouwmaterialen, Hengelo

Roescher Zonwering en Raamdecoratie, Delden

Speckmann, Kapper, Delden

Siemar Zonwering, Delden

Sonneveld - Groothuis Autoservice, Delden

Staalbouw Twente, Delden

Sterk in Vloer- en Schilderwerk, Delden

Techmag Technische Groothandel, 

Haaksbergen

TGO Technische Installaties, Hengelo

Ten Vregelaar, Timmer- en Bouwbedrijf, 
Delden

Ter Avest Bakkerij, Delden

Ter Doest Touringcars, Hengevelde

Ter Braak Optiek, Hengelo

Ten Dam Installatiebedrijf & Gereedschappen, 

Delden

Ter Horst, Schildersbedrijf, Delden

Univé Verzekeringen, Delden

Vehof Installatiebedrijf, Delden

Vincent Zonwering, Hengelo

Vos, Bouw- en Aannemingsmaatschappij, 

Delden

Vaanholt Auto's, Delden

Van Otten Technische Installaties, Delden

Van den Barg's Carrosseriebedrijf, Delden

Van der Woning Tweewielers, Delden

VIOS Danscafe en Club, Hengelo

Van Loon Mannenmode, Delden

Wold Installatiebedrijf, Delden

Xperience Stage Solutions, Delden

Zuithof, Autobedrijf, Bornerbroek
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Univé’s waardevol le adviezen 
pakken al t i jd laag ui t

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!




