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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

Ledenadministratie
Ilse Woolderink    Noordmolen 1   06 46445929 / 074 3767351
    7491 ZE Delden   ilse_woolderink@kpnmail.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, vicevoorzitter)
Leo Rouhof    Torendijk 4    074-3764027
    7495 PX Ambt Delden  penningmeester@svdelden.nl

Voorzitter T.C.
Bert Morsink,    Langerhorsterweg 1  06-27186192 / 074-3761444
    7495 RD Ambt Delden  be.morsink@gmail.com

Bestuurslid jeugd (voorzitter jeugdcommissie)
Vacant

Bestuurslid algemene zaken (w.o. activiteiten)
Carmen Brinkcate.    Spanjerstraat 7  074-3767073 / 06-25024490
    7491 MG Delden   carmenbrinkcate@gmail.com

Bestuurslid accommodatie (gebouwen, velden, materialen)
Vacant
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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

PR & communicatie (w.o. website, clubblad)
Bas Visser    Cramerstraat 12
    7491 DM Delden   visserbw@kpnmail.nl

Clubbladcommissie
Henk ter Hofsté    Wilhelminastraat 6   074-3762539 / 06-53463919
    7491 EG Delden   clubblad@svdelden.nl

Technische commissie
Bert Morsink   Langerhorsterweg 1  06-27186192 / 074-3761444
    7495 RD Ambt Delden  be.morsink@gmail.com

Wedstrijdsecretariaat – senioren
Jan Holterman    Ranninkstraat 11    06-23309011
    7491 XP Delden  wedstrijdsecretaris@svdelden.nl

Wedstrijdsecretariaat – jeugd
Marc Brinkcate    Spanjerstraat 7   074-3767073 / 06-25024490
    7491 EG Delden   secretaris-jeugd@svdelden.nl

Barcommissie
Annemieke Visser-Roskam   Cramerstraat 12    074-2596534
    7491 DM Delden   secretaris@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
    7491 GL Delden
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Langestraat 33c
7491 AA Delden

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

info@juwelierbraakhuis.nl
www.juwelierbraakhuis.nl

DE 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

Contributiegegevens:

Rekeningnummer SV Delden
Rabobank Delden 313351686

(*) Welpen hebben een gratis lidmaatschap.

Contributie vanaf 2017:

Indeling:     Per maand

Senioren & JO 20  Dames   € 15,00

JO 19 & JO 18      € 11,00

   MO 19 & MO 18   € 11,00

JO 17 & JO 16      € 7,00

   MO 17 & MO 16   € 7,00

JO 15 & JO 14      € 7,00

   MO 15 & MO 14   € 7,00

JO 13 & JO 12      € 7,00

   MO 13 & MO 12   € 7,00

JO 11 & JO 10      € 6,50

   MO 11 & MO 10   € 6,50

JO 9 & JO 8      € 6,50

   MO 9 & MO 8   € 6,50

JO 7 en JO 6(*)      € 0,00

   MO 7 & MO 6(*)   € 0,00
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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

Van de Redactie maart 2018

Ongetwijfeld hebben jullie gemerkt dat het aantal clubblad- uitgaven de laatste jaren
minder is geworden. Onze mooie website kan steeds sneller vooral actuele informatie

aan onze leden verschaffen.

Toch denken we dat ons clubblad voor veel leden niet geheel overbodig wordt. Immers niet
alle informatie is per definitie geschikt om via de website te publiceren.
Het zou goed zijn om hierover met onze leden of met een groep leden hierover van gedachten
te wisselen. Hebben jullie interesse hierin dan zouden we het fijn vinden als jullie contact met
de redactie opnemen. Uiteraard hebben bestuursleden en redactie over deze ontwikkelingen
wel enkele keren met elkaar van gedachten gewisseld over de toekomst van ons clubblad ‘n
Mösproat , maar het zou goed zijn om ook meningen, ideeën van andere te horen. Bij elke
uitgave beslissen we als redactie welke artikelen in meerdere mate geschikt zijn om te
plaatsen.

De redactie is van plan in 2018 drie uitgaven uit te brengen, in het voorjaar, in de zomer 
en in het najaar.

In deze uitgave vinden jullie de volgende onderwerpen:

1. Van de redactie

2. Bestuur mededelingen door Annemiek Visser

3. Marc Brinkcate vertelt over de voetbalontwikkelingen van vooral onze jongste jeugd, 
o.a. over nieuwe voetbalvormen.

4. Gerrit en Henk hadden een interview met onze nieuwe hoofdtrainer Wouter Kwakkenbos.

5. Jos Eijsink vertelt over de nieuwe ontwikkeling van dames-en meisjesvoetbal 
via SVO Twickel.

6. De schijnwerper is dit keer gericht op ons voetbalteam Jo 11-2

7. Niels Oude Wesselink, aanvoerder van ons huidige 1e elftal , is enthousiast over zijn elftal
en vertelt over zijn ervaringen bij de overgang van junioren naar de senioren.

8. Ons bestuurslid Carmen Brinkcate vertelt over een belangrijk onderwerp: 
“Wat te doen bij hartfalen en het gebruik van de AED –defibrillator.

9. Enkele foto’s uit de oude doos.

We wensen jullie veel leesplezier.

Gerrit Seppenwoolde
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Uit de bestuurskamer

Het seizoen 2017-2018 is alweer op de helft. Het 1e elftal onder leiding van Wouter 
Kwabbenbos heeft een goed 1e seizoenshelft gehad. Het is goed om te zien dat de 

bezoekersaantallen toegenomen zijn.

Op het moment dat alles lekker loopt, betekent dit juist voor commissies om hard te werken aan 
volgend seizoen. Achter de schermen is de technische commissie druk bezig om voor alle spelers, 
trainers en het overig technisch kader de teams en de begeleiding goed in te regelen voor volgend 
seizoen 2018-2019.

Dit geldt ook voor de sponsorcommissie en de activiteitencommissie.
Sponsorcontracten worden besproken en verlengt, welke activiteiten en wanneer gaan we dit
organiseren, op welke avonden is er de bingo en zijn er de kaartavonden, hoe gaan we de
barbezetting organiseren. Alles dient te worden gepland en georganiseerd.

Het bestuur zal zich komende periode intensief bezighouden met “Sportpark de Mors”.

Tijdens de ALV in november 2017 hebben we onze leden benaderd om actief mee te denken
over de verdere vormgeving van het Sportpark de Mors. Er worden werkgroepen opgericht en
hiervoor heeft een flink aantal leden zich gemeld.

Recentelijk zijn alle betrokken besturen in overleg geweest met de stuurgroep. Een vervolg
hierop is dat voorjaar 2018 onze eigen werkgroepen voor de eerste keer een uitnodiging
ontvangen om aan tafel te komen met elkaar. Vanuit deze werkgroepen kunnen we actief en
constructief meedenken en werken aan de opbouw van een multifunctioneel Sportpark.

Er waren al lange tijd signalen van leden en bezoekers om met pin te kunnen betalen aan de
bar. Na een informatieve avond waarbij kassasystemen zijn toegelicht heeft het bestuur
besloten om pinbetalingen en contactloos betalen te introduceren. Dit betekent dat er nieuw
kassa systeem komt. We zullen betrokken vrijwilligers inwerken op het nieuwe systeem dat
het betalingsgemak stimuleert om te bestellen aan de bar.

De maand maart staat in het teken van NL Doet. Een landelijk initiatief waar we als
vereniging actief aan mee doen. De kantine zal een extra grote schoonmaakbeurt krijgen en
buiten zullen er allerlei hand- en spandiensten worden verricht om het terrein klaar te maken
voor het voorjaar. We rekenen hierbij op de inzet van onze vrijwilligers. NL Doet stelt een
leuk geldbedrag beschikbaar voor onze vereniging om dit goed besteden aan het onderhoud
van ons complex.

De inzet van onze vrijwilligers blijft onverminderd een belangrijke pijler binnen onze
vereniging. Sommige vrijwilligers zijn bijna dagelijks te vinden op de club, andere 1x per
maand om een bardienst te draaien; alle inzet wordt enorm gewaardeerd door het bestuur.
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       Langestraat 48
       7491 AH Delden
       delden@readshop.nl  

-voor elke gelegenheid een passende wenskaart
-uw boek onze zorg

-meer dan 1000 verschillende tijdschriften
-ruim assortiment kantoorbenodigdheden
-ruim assortiment sigaretten en sigaren

-lotto en staatsloten
-Henzo fotobenodigdheden en lijsten

-grootste Diddl assortiment van Twente
-inbind/lamineer en graveer en kopieerservice

-postagentschap

De Reigerstraat 1a, Delden - www.deboemel.nl

• Zaal tot ca. 100 personen

• Uitstekende vergaderlocatie

• Gezellige bar

• Elk weekend live voetbal

• Gezellig terras met loungesets

• 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.
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We hopen dat de 2e helft van het seizoen in het teken staat van sportieve wedstrijden van al
onze teams; van de welpen tot en met het 1e elftal. Bij de thuiswedstrijden van het 1e elftal
hopen we op veel support langs de lijn om de stijgende lijn te blijven volgen.

We zien elkaar langs de lijn!

Namens het bestuur,

Annemieke Visser-Roskam
Secretaris
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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

Reanimatiecursus

Wij, leden van SV Delden, komen graag naar “de Mors” om een lekker potje te
voetballen, te trainen of een wedstrijd te bekijken. Altijd gezellig natuurlijk.

Toch kan ook bij ons een calamiteit plaatsvinden.

Het is ontzettend belangrijk dat je op een dergelijk moment weet wat je moet doen. 
Daarom hebben wij het volgende op een rijtje gezet.

• Kijk of het slachtoffer nog reageert

• Bel 1-1-2 of laat dit doen

• Indien nodig, start reanimatie

• Laat iemand ondertussen een AED halen.

In de nabije omgeving (binnen een straal van 100meter) hangen 4 AED’S:

- Tennisbaan tel.nr.     074-3763007
- Camping Mooi Delden     tel.nr. 074-3761922
- Aparthotel      tel.nr. 074-3777666
- Zwembad de Mors (niet altijd beschikbaar)   tel.nr. 074-3762187

Deze gegevens zijn ook te vinden in de informatiekast buiten aan de muur, waar ook de
kleedkamerindeling hangt.

Een reanimatiecursus helpt je in het geval van een calamiteit snel en doeltreffend te handelen.
Je leert symptomen herkennen en weet wat je moet doen. Hierdoor win je tijd en is er een wat
grotere kans dat het slachtoffer gered kan worden.

Vanuit SV Delden stimuleren wij daarom onze leden om zich op te geven voor een
reanimatiecursus. Je kunt je opgeven bij:

Carmen Brinkcate.
Spanjerstraat 7, ·

7491 MG Delden.
Tel.. 074-3767073 / 06-25024490

E-Mail: carmenbrinkcate@gmail.com
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8

Van uit de jeugdcommissie

“Het nieuwe pupillenvoetbal: plezier en ontwikkeling voorop”

Bovenstaande kop lanceerde de KNVB in 2017 als opmaat naar de vernieuwing, 
die het pupillenvoetbal sinds deze voetbaljaargang ondergaat.

In ons beleidsplan staat plezier met hoofdletters geschreven. Immers zonder plezier komen teams 
nooit tot prestaties. Bij teamindelingen tot JO13 gaat het er niet om de beste voetballers in één team 
te zetten, maar de teams even sterk in te delen op basis van leeftijd. De wat meer getalenteerde 
spelers moeten een stapje extra doen voor de wat minder getalenteerde voetballers en die trekken 
zich automatisch op aan het niveau. Onder de streep levert dat voor iedereen plezier en prestatie op 
en behouden we zo veel mogelijk spelers voor de club.
Sinds aanvang van het seizoen 2017/18 heeft de KNVB de nieuwe wedstrijdvormen
ingevoerd. Er is gestart met kinderen uit JO8 en JO9, na de zomer van 2018 zullen ook JO10
en JO11 kennis maken met de nieuwe wedstrijdvormen. Doel is dat deze nieuwe vormen
beter aansluiten bij de ontwikkeling en het spelplezier van voetballende jongens en meiden,
op alle niveaus.
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Na de winterstop starten we bij de pupillen met drie JO11 teams, twee JO9 teams, twee JO8 
teams, een ruim bezet Welpenteam en een groot aantal Kabouters dat traint op 
zaterdagmorgen 
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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 !

Kabouters
Het kennis maken met voetbal en het verenigingsleven begint allemaal bij de Kabouters (3 en
4 jaar). Laagdrempelig is het motto, iedereen kan meedoen en als er een ochtend geen
aandacht voor de bal is, dan wordt er soms gewoon even stil gestaan bij het kijken naar een
regenworm die uit de Twentse aarde kruipt.

Welpen
Vanaf een jaar of 5 à 6 jaar gaan de kinderen deelnemen aan 4-tegen-4 regiocompetitie. Met
een eigen opgezette competitie met verenigingen uit de buurt, spelen onze Welpen al jaren
uit- en thuiswedstrijden, een prachtig jaar, waarin kinderen voor het eerst echt kennis maken
met wedstrijdelementen. Zaterdag ’s morgens staat het vaak vol met opa’s, oma’s en trotse
ouders die hun (klein)kinderen aanmoedigen.

JO8 en JO9
Na de Welpen komen de kinderen automatisch voor het eerst uit in de KNVB competities.
JO8 en JO9 (voorheen F-teams) zijn sinds dit seizoen gestart te spelen op een kwart veld (6-
tegen-6). Beide JO8 teams spelen na de winterstop in de 3e klasse, de beide JO9 teams gaan
uitkomen in de 2e klasse.

JO10 en JO11
De spelers uit JO10 en JO11 (voorheen E-teams) spelen nu nog wel op het vertrouwde halve
veld, echter na de zomerstop zal JO10 op een kwartveld 6-tegen-6 gaan spelen en JO11 op
een iets kleiner half veld 8-tegen-8. Na de winterstop komen JO11-1 en JO11-2 beide in de 3e
klasse uit, JO11-3 gaat in de 4e klasse aan de bak.

Kader
SV Delden is de afgelopen jaren op een gezonde manier gegroeid. Belangrijkste voorwaarde
voor een gezonde groei is, dat er voldoende kader is om alle spelers evenveel aandacht te
geven. Wij mogen best trots zijn dat veel vaders en moeders een belangrijk steentje bijdragen.
Bij alle pupillenteams staan vaders voor de groep. Ook begint het aantal jonge trainers toe te
nemen, mooi om te zien is dat de afgelopen jaren jongens als Brad Heuten, Sven Lutke
Willink, Joost Hendrikse, Kevin en Brian Otten onze jongste jeugd van oefenstof hebben
voorzien. Kinderen vinden het fantastisch dat jonge trainers voor de groep staan, we hopen
dat in de toekomst meer (selectie)spelers dit voorbeeld volgen.

Vanuit de jeugdcommissie nodigen wij lezers van dit clubblad graag op zaterdagochtend uit
om eens sfeer te komen proeven bij de club. Met een bakkie koffie in de hand is het genieten
van de sfeer bij het jeugdvoetbal van de amateurvoetballers.

Marc Brinkcate
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JO11-2: het kampioenschap als kers op de taart

Het kan u haast niet ontgaan zijn: vlak voor kerst werd SV Delden JO11-2 kampioen na
een geweldige strijd tegen de koploper. Over die wedstrijd verder op in dit stuk meer.

2017 was sowieso een goed jaar voor dit team dus nemen we u even mee in de weg naar het
kampioenschap.
Het jaar was nog maar net begonnen toen dit team (toen nog JO11-3) in de finale van het
Twents kampioenschap zaalvoetbal winnaar van de poule werd en daarmee de felbegeerde
beker “winnaar JO11” in ontvangst mocht nemen.

In de voorjaarscompetitie trof het team sterke tegenstanders, wat veel leuke en boeiende
potjes opleverde. SV Delden deed niet mee om de bovenste plaatsen maar voetbalde
verdienstelijk en het team heeft door de tegenstand veel geleerd.

Het voorjaarsseizoen 2017 werd, net als het voorgaande jaar, afgesloten met een heus
internationaal meerdaags toernooi in Greven. Die Duitsers blijken heel aardig te kunnen
voetballen... hoewel SV Delden vaak aardig mee kwam wonnen de Duitse teams steeds op z’n
Duits; met 1 doelpunt verschil. Belangrijker dan de resultaten: er is tijdens dit
kampeerweekend goed aan de teamgeest gewerkt. Dat geldt voor de voetballers maar zeker
ook voor de leiding en de ouders die tijdens het weekend aanwezig waren.

Es war sehr gemütlich...!

De eerste wedstrijden in de najaarscompetitie werden ruim gewonnen, waardoor nog
getracht werd een klasse hoger te gaan voetballen. Toen dat niet bleek te lukken, was er

nog maar 1 doel: kampioen worden!

In de warme najaarszon werd er echter gelijk gespeeld tegen het sterke WVV, waardoor we
de koppositie moesten overlaten aan Bon. Boys, die we als laatste wedstrijd thuis zouden
treffen. De daarop volgende wedstrijden werden ook vrij eenvoudig gewonnen, waardoor het
besef steeds meer groeide dat het wel eens op die laatste wedstrijd aan kon komen. In de één
na laatste wedstrijd ging het echter nog bijna mis tegen middenmoter FC Eibergen. Alles zat
tegen op die mistige en koude zaterdagochtend: geen wissels door ziekte en blessures en
onderweg kreeg één van de auto’s ook nog een lekke band.

Mogelijk speelden ook de zenuwen al een beetje mee, want tot ver in de 2e helft werd er tegen
een achterstand gekeken: weg kampioenswedstrijd?! Er werd uiteindelijk “alles of niets”
gespeeld. Gelukkig kregen de jongens loon naar werken en werd de gelijkmaker en ook de
bevrijdende winnende gescoord. Nu konden de spelers en ouders (!) zich opmaken voor een
zinderende kampioenwedstrijd.

Mooier kun je kampioenswedstrijden niet bedenken: de laatste wedstrijd van het seizoen, als
nummer 2 met 2 punten achterstand een thuiswedstrijd tegen de koploper. Alleen winst telt!
Langs de lijn van een “uitverkocht” Sportpark de Mors hadden zich, gewapend met
spandoeken, vele supporters van beide teams verzameld. Eindelijk klonk het eerste
fluitsignaal en meteen werd duidelijk dat de jongens van Bon Boys voor niets minder dan de
winst gingen. Nadat de eerste aanval van Bon Boys goed werd afgehouden, eindigde een
mooi uitgespeelde aanval van SV Delden in het zijnet. De toon was gezet: dit wordt een échte
wedstrijd.

Naarmate de eerste helft vorderde kwam SV Delden steeds meer in het spel, wat leidde tot een
aantal goede kansen maar nog steeds geen doelpunt. Gelukkig werd tegen het einde van de
eerste helft de ban gebroken met een mooi doelpunt van SV Delden, dat uitbundig gevierd
werd: 1-0! Met die stand werd er ook gerust.

De jongens van Bon Boys kwamen goed uit de rust en werden een paar keer gevaarlijk, maar
sterk verdedigen door SV Delden voorkwam keer op keer de gelijkmaker. Het bleef enorm
spannend, want een gelijkstand aan het eind zou betekenen dat Bon Boys kampioen
zou worden! Gelukkig maakte SV Delden uit een mooie aanval de 2-0, die zo mogelijk nog
uitbundiger gevierd werd. Hoewel Bon. Boys het wel probeerde hield SV Delden uiteindelijk
goed stand tot het bevrijdende eindsignaal! Wat een ontlading bij de jongens, leiding en het
publiek! SV Delden JO11-2 heeft de wedstrijd op strijd en met mooi voetbal verdiend
gewonnen.

Bon. Boys toonde zich een sportieve verliezer en had zelfs een grote zak snoep meegenomen
als felicitatie, waar beide teams zich samen tegoed aan deden. Direct werden de voetballers
van SV Delden geëerd met een mooie medaille, waarna volgens goed gebruik met tenue aan
gedoucht werd. Na de welverdiende patat met ranja in de kantine volgde een geweldige
zegetocht door Delden met de blauw-gele huifkar.
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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 

Dat SV Delden JO11-2 een waardige kampioen is blijkt wel uit de statistieken: slechts 11
tegendoelpunten werden geïncasseerd: een groot compliment voor de verdediging en de
keeper dus! Tevens werden de meeste doelpunten van alle teams gemaakt: 66. Ook de aanval
verdient een pluim dus.

Na al die mooie resultaten wordt het tijd dat de voetballers weer met beide benen op de grond
komen te staan. Dat blijkt wel tijdens een afsluitend partijtje op de training onlangs, waar de
bal via “Ousama” en “Adam” door “Mounir” wordt afgewerkt. Hopelijk dat het succes en de
bravoure een beetje afstralen op onze lokale FC, dat kunnen ze wel gebruiken.
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SV Delden JO11-2

Shirtsponsor: Hart van Delden

Staand v.l.n.r.: Donny Oostdam, Paul Oude Heuvel (trainer), Pepijn van Egmond, Hugo van der Kolk,
Jan-Willem Oude Heuvel, Tom te Lintelo, Peter Brusse (leider), Milan Lammersen

Geknield v.l.n.r.: Stijn Blokhuis, Sven Koehl, Jelmer Boensma, Lars Brusse, Koen Geerdink
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Tuincentrum
Boomkwekerij
Bloemsierkunst

Aanleg en onderhoud
Bellinkweg 6, Delden

074-3761219
www.nijhofbloemen.nl

Een nadere kennismaking met onze hoofdtrainer
Wouter Kwakkenbos

Wie zien hem al een half jaar aan het roer staan van onze trainingsstaf maar we weten nog
niet zoveel van hem. Daarom sprak de redactie met hem om hem nader te leren kennen.

Zijn naam is: Wouter Kwakkenbos. Zijn leeftijd is 44 jaar en is getrouwd met Sandy. Samen
hebben ze twee zonen: te weten Milan en Luca. Tussen twee haakjes: Beiden zijn bij
thuiswedstrijden van het eerste graag behulpzaam in het clubhuis. De familie woont in Borne.

Van beroep is Wouter financieel adviseur bij een grote bank in Borne. Hij heeft zijn
voetballeven lang gespeeld in NEO waarvan 15 jaar in het eerste als nr. 10. In die tijd werden
door de diverse trainers van NEO al voorspeld dat Wouter trainer zou gaan worden, omdat hij
een leiderstype was op het middenveld.
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Waarom is hij eigenlijk trainer geworden was de volgende vraag van de redactie.

Na zijn actieve periode in het eerste van NEO speelde Wouter in het derde van NEO en
tijdens een wedstrijd werd hij zwaar geblesseerd. Hij kreeg te maken met gescheurde
kruisbanden waardoor zijn actieve voetballeven erop zat. Intussen was zoonlief Milan
toegetreden tot de NEO-familie en zoals het zo vaak gaat niet alleen bij ons in Delden maar
dus ook in Borne werd Wouter gevraagd het team van Milan te trainen waarin Wouter
toestemde. Hij heeft dat team begeleid tot de JO 13 (vroeger het D-elftal) en vond het toen tijd
om het team van zoonlief over te laten aan een andere trainer.

Wouter had ondertussen plezier gekregen in het trainersvak en ging op cursus en behaalde het
diploma T.C. 3. Hij werd aangesteld als trainer van JO 15-1 elftal van NEO, dat uitkwam in
de derde divisie.

Maar als je het naar je zin hebt bij NEO waarom dan solliciteren op de trainerspost van SV
Delden? De resultaten van het eerste van onze club waren toen toch niet om over naar huis te
schrijven?

Dat hij solliciteerde kwam door zijn vriendschap met Marc Brinkcate. Tijdens hun
regelmatige bijeenkomsten werd er natuurlijk, en hoe kan het ook anders, over voetbal
gesproken. Op een gegeven moment werd de vraag van Marc gesteld aan Wouter of hij geen
belangstelling had om als hoofdtrainer te gaan werken. Marc vertelde hem over de situatie die
ging ontstaan bij onze vereniging doordat er een heel elftal van de JO 19 over zou gaan naar
de senioren en dat bij dit elftal vele goede spelers rondliepen.

Wouter heeft als gevolg daarvan enkele wedstrijden van het eerste in het vorige seizoen
gevolgd maar ook enkele wedstrijden van ons toenmalige JO 19 elftal. Hij constateerde dat in
dat elftal er voldoende muziek inzat om er iets van te maken. Hij was niet op de hoogte van de
structuur van onze vereniging maar wist wel dat onze vereniging een leuke, gemoedelijke,
vriendelijke en nette vereniging was. Na uitvoerig overleg met zijn vrouw heeft hij
dientengevolge bij onze vereniging gesolliciteerd met als gevolg dat hij werd aangenomen.
Even ter kennisgeving: Wouter heeft bijgetekend en is nu verbonden aan onze vereniging tot
2019.
Prima dat de technische staf een trainer heeft gevonden die bezig is met de opbouw van dit
jeugdige elftal.

Wouter is na een half jaar trainerschap bijna lyrisch over zijn zeer jonge selectie. Hij
waardeert het zeer dat zijn ‘pupillen’ (gemiddelde leeftijd 21 jaar) zeer leergierig is en ook
beschikt over een groot portie wilskracht. De trainingsopkomst is geweldig! Wouter is ook
van mening dat de leeftijd van zijn selectie er niet toe doet, maar kwaliteit is bepalend voor de
opstelling.
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Hij heeft ook bewust in de winterpauze zijn jongens vriendschappelijk laten spelen tegen
vierde klassers. De resultaten daarvan doen hopen op een prima tweede seizoenshelft.
De uitslagen van deze wedstrijden waren:

   Delden – Diepenheim : 3 – 1
   Delden - Bentelo: 2 – 1
   Zenderen Vooruit – Delden: 1 - 3
   Delden - NEO JO 23 : 5 - 1
   Delden – TVO: 3 – 4
   Delden – BSC Unisson: 6 - 3

Maar als je zo enthousiast bent kun je de groep dan nog wel iets bijbrengen?

‘Natuurlijk’, is het antwoord. De coaching onderling kan veel beter en ook het deelnemen aan
het spel moet verbeteren. Zo wil het nog wel eens gebeuren dat een speler die een pass heeft
gegeven blijft kijken wat er met de bal gebeurt terwijl hij juist zich moet bewegen om weer in
het spel betrokken te worden. En zo noemde Wouter meer voorbeelden op die nog verbeterd
kunnen en moeten worden. Belangrijk is dat onze trainer dit op een rustige wijze kan
overbrengen op zijn spelers.

Dat het voetbal en de resultaten van het eerste worden gewaardeerd blijkt wel uit de opkomst
van het publiek dat nu groter is dan de afgelopen seizoenen.

Nu het zo goed loopt kon de aansluitende vraag van de redactie niet uitblijven namelijk deze:

Wat hoopt je dit seizoen te bereiken met je jongens?

Wouter ging er even voor zitten en kwam toen met dit lijstje:

1) Minder tegendoelpunten krijgen.
2) Eindigen in de top 5 van het linker rijtje
3) Hopelijk het behalen van een periode kampioenschap
4) Uiteindelijk willen we 4e klasser worden.

Het spelen op een perfect natuurgrasveld vindt Wouter het allermooiste en ook het
natuurlijkst hoewel hij ook heel tevreden is over de kwaliteit van ons kunstgrasveld.

Tot slot wenst Wouter dat iedereen gezond zal mogen blijven en dat zijn ‘jongens’ vrij blijven
van langdurige blessures en schorsingen maar vooral dat zij nog een hoger niveau weten te
bereiken. Wij sluiten het gesprek af en wensen hem veel succes!

Henk ter Hofsté en Gerrit Seppenwoolde
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Verschil tussen jeugdvoetbal en seniorenvoetbal

Als jeugdspeler heb je er mee te maken dat je om de twee jaar een leeftijdscategorie hoger
gaat voetballen. Hierbij krijg je altijd te maken met nieuwe omstandigheden als speler.

Maar met welke veranderingen of ontwikkelingen krijg je als speler te maken wanneer je in
een seniorenelftal komt.

Het verschil is ten eerste al dat je tegenover tegenstanders staat die net persé van je eigen
leeftijd hoeven te zijn maar ook een stuk ouder kunnen zijn dan dat je zelf bent. Daarnaast
krijg je te maken met spelers die fysiek een stuk sterker zijn dan de tegenstanders in de jeugd.
Het fysieke aspect vond ik als speler dan ook de grootste verandering van het voetballen bij
de senioren.

De snelheid van het spel verandert ook: er wordt meer van je gevraagd dan als jeugdspeler.
Het tempo in de wedstrijden ligt hoger waardoor je minder tijd hebt om een beslissing te
nemen. Vaak moet je al weten wat doen voordat je de bal gaat krijgen, zodat je zo weinig
mogelijk tijd nodig hebt. Je hebt niet meer de tijd zoals in de jeugd om bal rustig aan te nemen
en dan pas te gaan kijken wat je gaat doen.

Trainingen zijn ook anders bij de senioren. Dit doordat we nu over een grotere selectie
beschikken en dus tactisch op bepaalde dingen kunnen trainen om in de wedstrijden toe te
passen. In de jeugd is dit vaak lastig omdat de elftallen niet groot genoeg zijn om daarop te
trainen. De trainingen zijn ook een heel stuk serieuzer dit omdat je natuurlijk ook onderdeel
bent van de selectie.

Wedstrijden worden ook anders voorbereid dit dan voornamelijk op tactisch gebied. Hierin
heeft je trainer natuurlijk ook een groot aandeel. Hoe kijkt de trainer tegen bepaalde situaties
aan. Hierin hebben we dan ook grote stappen in gemaakt de laatste maanden en dit in
wedstrijden tot uitvoering kunnen brengen.

Ook na de trainingen en wedstrijd is er een verandering om in de senioren te spelen. Je gaat
nu wanneer de wedstrijd of training is afgelopen met het hele team de kantine in om daar nog
gezellig met elkaar te zitten en dat komt de sfeer in het elftal ook altijd ten goede.

Niels Oude Wesselink
SV Delden 1
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SVO TWICKEL prima van start
Zoals velen zullen weten, zijn we na een intensieve voor-
bereiding, in augustus 2017 gestart met meisjes en vrou-
wenvoetbalvereniging. SVO is een verplichte toevoeging 
wanneer het, net als bij ons het geval is, gaat om een sa-
menwerking tussen meerdere voetbalverenigingen. In ons 
geval gaat het natuurlijk om de samenwerking tussen Rood 
Zwart en SV Delden. Meteen vanaf het begin bleek deze 
samenwerking succesvol te zijn. Bij samenwerking verban-
den bij andere verenigingen bleek dat tussen de 10-15% le-
denverlies op te leveren. De Deldense samenwerking kende 
helemaal geen ledenverlies. Inmiddels hebben zich zelfs 
alweer heel wat nieuwe meisjes/vrouwenleden bij een van 
beide moederverenigingen gemeld; een prima on wikke-
ling dus. De meisjes en vrouwen zijn, of worden lid van een 
van beide moederverenigingen, maar voetballen voor SVO 
TWICKEL. De KNVB beschouwt SVO TWICKEL als een 

autonome vereniging. Formeel heeft SVO TWICKEL maar 2 leden, namelijk Rood Zwart en SV Del-
den. (De handtekeningen, die de vereniging officieel maakt, moeten nog wel worden gezet, maar dat 
is een kwestie van tijd.) De meiden/vrouwen malen daar niet om, zij voetballen voor SVO TWICKEL 
in prachtig zwartblauw. En dat voetballen is de eerste helft van het seizoen best heel aardig gegaan. 
Er zijn maar liefst 7 teams in de competitie gegaan: MO13, MO15, MO17, MO19, VR1, VR25+ 1 
en VR25+ 2. De MO13 en de MO19 speelden en trainden en speelden de eerste seizoenshelft bij SV 
Delden terwijl De MO15 en de MO17 bij Rood Zwart gestart. Na de winterstop is het omgewisseld. 
De VR25+ 1 spelen bij Rood Zwart, de VR25+ 2 spelen bij SV Delden. De VR1 spelen zoveel mo-
gelijk voor de eerste elftallen van Rood Zwart en SV Delden uit. De speelsters, de begeleiding en de 
toeschouwers zijn een mix van Rood Zwart en SV Delden, maar dat zie je in niets terug. Het is een 
prima mix geworden. Allen hebben hetzelfde doel voor ogen; meiden en vrouwenvoetbal voor alle 
leeftijden in Delden. Dat is tot nu toe fantastisch gelukt. Ook in de competities gaat het heel aardig, 
één van de VR25+ staat 3e, de andere 5e. Onze VR1 staat zelfs op plek 2. De jeugd voetbalt in een 
halve competitie en zijn dus na de winterstop opnieuw begonnen. Onze MO13 eindigde als achtste, 
de MO15 als vierde, de MO17 als derde; allemaal in de 2e klasse. De MO19 werd zelfs tweede in de 
1e klasse en promoveerde daardoor naar de hoofdklasse. De eerste wedstijd in de hoofdklasse werd 
in IJsselmuiden met 2-6 gewonnen van IJVV! Wanneer er meiden zijn die ook wel een dergelijk mooi 
blauwzwart shirt aan willen, informeer dan bij Jos Eijsink of vul het aanmeldformulier in dat via de 
site van SV Delden te downloaden is. Eerst een paar proeftrainingen? Dat kan natuurlijk ook, bel in 
dat geval ook even met Jos Eijsink (06-23978660)
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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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Foto’s uit de oude doos

Wie weet waar en wanneer 
deze foto’s zijn genomen ?

Jeugdbestuur 
begin deze eeuw?

Wie was hier de 
‘pupil van de week’? 



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 
 

 

 
 

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 
 

 

 
 

3938

Onze bordsponsoren.

ALL - IN - MEDIA  CREATIEF MAATWERK    DELDEN
ALUBOUW KOZIJNEN  METAALBEWERKING   HENGELO
BAAKE  ELECTROWORLD     DELDEN
BAARS  TOPKEUKENS     HENGELO
BERENDS & NAAFS  MAKELAARDIJ     GOOR
BLEKKENHORST  TOTAALWONEN     DELDEN
BOOM EN TUIN  TUINVERZORGING   HENGELO
BREUKERS  GRONDVERZETBEDRIJF    HAAKSBERGEN
BREUKERS  SCHILDERSBEDRIJF    DELDEN
BREUMAF  GEREEDSCHAPMAKERIJ    HENGELO
BRUINS  DANCING EN PARTYCENTRUM   SAASVELD
C & S  AUDIOVISUELE TECHNIEK    DELDEN
CARELSHAVEN  HOTEL LANDGOED RESTAURANT    DELDEN
D.A.M.  DELDENSE AUTOMATERIALEN    DELDEN
DE BOEMEL  SPORTCAFÉ      DELDEN
DE JONG  AUTO BEDRIJF      DELDEN
DE VOSSENBRINK  AUTO BEDRIJF      DELDEN
EASTERN PLAZA WOK  RESTAURANT     BENTELO
EIJKHOLT & VRIELINK  FYSIOTHERAPIE EN FITNESS    DELDEN
ERVE GROOT AVEST BED & BREAKFAST - VLEES BOERDERIJ  HENGELO
FEIJTEN  AUTO BEDRIJF     DELDEN
FEMI'S  RESTAURANT      DELDEN
FYSIOTHERAPIE DELDEN  FYSIO - SPORT THERAPEUT    DELDEN
GEEN PC ZORGEN  COMPUTERSERVICE     DELDEN
GEERLINGS  AUTO SCHADEBEDRIJF     DELDEN
GERRITSJANS  INSTALLATIE BEDRIJF    DELDEN
GOLDEN CITY  CHINEES RESTAURANT     DELDEN
GRAVUTECH  GRAVEER & RECLAME    HENGEVELDE
HARLEKIJN - SMITTIES  EETCAFÉ      DELDEN
HENSEN  HANDELSONDERNEMING    BORNE
HET WAPEN VAN DELDEN  HOTEL RESTAURANT     DELDEN
HET WITTE PAARD  HOTEL RESTAURANT     DELDEN
HOBBELINK  KANTOOREFFICIENCY    HENGELO
HOF VAN TWENTE AUTO  SCHADEBEDRIJF     DELDEN
HOFSTEDE & KAMP  MAKELAARDIJ      DELDEN
HOFWEEKBLAD - UNANIEM  DRUKKERIJ      DELDEN
HONG KONG CHINEES  RESTAURANT      DELDEN
HOOGSPEL  CAFÉ RESTAURANT     DELDEN
IT 4 ELEMENTS  SOFTWARE      DELDEN
JONGEBLOED  INSTALLATIE TECHIEK    ENSCHEDE
KEUKEN HOF VAN TWENTE  KEUKENS BADKAMERS HAARDEN   DELDEN
KLEINSMAN  VLEES & PARTY SERVICE   BENTELO
KOLENBRANDER  TRANSPORTBEDRIJF CONTAINERS  ZENDEREN
KROOSHOOP  BLOEMEN CENTRUM    DELDEN
LA LUNA B.S.O.  KINDEROPVANG    DELDEN
LAMERS  HUISHOUD ARTIKELEN    DELDEN
LAMMERSEN  BOUW BEDRIJF     DELDEN
LEFERINK  SCHOENEN     DELDEN
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LENFERINK  CAFETARIA     DELDEN
MARIBRI  HEKWERK AUTOMATISERING  DELDEN
MEEN  BAKKERIJ BROOD BANKET CHOCOLADE   DELDEN
MEIER  HORECA SERVICE    HENGELO
MENSINK  HOVENIERS BESTRATING    DELDEN
MERCOM  CONTAINERS TRANSPORT    GOOR
MOLENKAMP  KUNSTOF BOUWELEMENTEN   BORNERBROEK
MORSINK  MODELMAKERIJ    HENGELO
MORSSINK  BOUWMATERIALEN    DELDEN
NOBBENHUIS  TEXTIELHANDEL    DELDEN
OLDENHAVE INSTALLATIE TECHNIEK    BORCULO
OUDE NIJHUIS  BILJARTHANDEL    DELDEN
OUDE WESSELINK  RIETDEKKERS BEDRIJF    DELDEN
PEPER  INSTALLATIE BEDRIJF    DELDEN
PROFIX  SCHADEHERSTEL    GOOR
RAAB KARCHER  BOUWMATERIALEN    TILBURG
RABOBANK TWENTE  BANKZAKEN  HENGELO
ROBERS  ADVOCATEN  HENGELO
ROESCHER  ZONWERING  DELDEN
ROKRAMIX  BETONCENTRALE  ENSCHEDE
RUPERT  ACCOUNTANCY  DELDEN
SCHUTTE  CARAVANSTALLING  AMBT DELDEN
SHOWTIME  EVENEMENTEN BUREAU  DELDEN
SIEMAR  ZONWERING  DELDEN
SONNEVELD & GROOTHUIS  AUTOSERVICE  DELDEN
SPECKMANN  KAPSALON  DELDEN
STAALBOUW TWENTE  STAAL PRODUCTEN  DELDEN
STERK STERK IN  VLOERWERK  DELDEN
T OALDERSHOES  RESTAURANT  DELDEN
T.G.O.  TECHNISCHE INSTALLATIES  HENGELO
TEAMSPORT  SPORT ARTIKELEN     ALMELO
FABRIEK MUTA - PREMZ 
TECHMAG  GEREEDSCHAPPEN  HAAKSBERGEN
TEN DAM  INSTALLATIE BEDRIJF  DELDEN
TEN VREGELAAR  BOUW BEDRIJF  DELDEN

Hier had uw bord ook 
kunnen hangen.

Belangstelling? 
Neem dan eens contact 
op met: Jan Brinkcate, 

Sperwerstraat 9, 
7491 ZN Delden
Tel. 074-3761900

j.brinkcate@kpnplanet.nl
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