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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 
Ilse Woolderink Noordmolen 1 074 3767351 
  7491 VK Ambt Delden               ilse_woolderink@kpnmail.nl 
 
Adreswijzigingen dient men z.s.m. door te geven aan de ledenadministratie.  
Beëindiging lidmaatschap: schriftelijk bij de ledenadministratie vóór 31 mei. 
 
Bestuursleden 
 
Voorzitter (algemene 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 



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 
 

 

 
 

4 5

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
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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 
Berry Koens De Goorn 8 06-23033779 
  7491 HB 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 g.dijk1@tele2.nl 
 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
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Contributiegegevens: 

 
Rekeningnummer SV Delden 
Rabobank Delden 313351686 
 
 

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 

 
(*) Welpen hebben een gratis lidmaatschap. 
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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
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Van de redactie 
e hebben bij de samenstelling van deze uitgave een keuze moeten maken 
in de veelheid van onderwerpen, waarover we iets willen melden of in 

herinnering willen brengen. 

Het belangrijkste item was ongetwijfeld de promotie van ons 1e elftal naar de 
vierde klasse. Dit feestelijk gebeuren gaan we echter op een andere wijze voor 
onze SV Delden historie bewaren! 

Vermeldenswaardig is verder dat onze club, voor het eerst in de geschiedenis,  
ongeslagen winnaar werd van het jaarlijks Hof toernooi, dit jaar bij Hector in 
Goor gehouden. Fijn, dat onze trainer niet het excuus hoefde te maken, dat ons 
elftal niet compleet was! 

In overleg met het bestuur zijn in dit herfstnummer opgenomen: de uitnodiging, 
de notulen en het jaarverslag ter voorbereiding van de Algemene 
Ledenvergadering op 22 november 2018 te houden om 20.30 uur in ons 
clubgebouw. 

Verder treffen jullie in deze uitgave de volgende artikelen: 

- Kampioenschap B- elftal 
- Damesvoetbal SVO Twickel 
- Interview met Silvia Dijkman-Podde 
- Afscheid van twee spelers: Twan Eissink en Chris Bartelink 
- Kennismaking met Ilse Wolderink 
- Start met 35+ voetbal bij SV Delden 
- In memoriam Gerda Blekkenhorst  
- Herhaling artikel AED 
- Julia Rikkert, onze nieuwe sportverzorgster, stelt zich voor 
 

We wensen jullie veel leesplezier. 

Namens de redactie, 

Gerrit 

W 
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Uit de bestuurskamer 

 
et clubblad is dit keer voorzien met het jaarverslag van de commissies. Als 
bestuur hopen we dat alle leden meer in de gelegenheid worden gesteld om 

het jaarverslag te lezen dan andere jaren.  
 
Een jaarverslag laat zien hoe de vereniging in beweging is en hoe actief onze 
vele vrijwilligers zijn. Het is een algemeen maatschappelijk gegeven dat het 
steeds lastiger is om vrijwilligers te vinden binnen vereniging. Het bestuur van 
SV Delden is er trots op dat binnen de vereniging nog steeds voldoende leden 
zijn die graag wat extra’s voor de vereniging willen doen.  
 
Binnen het bestuur zijn wel vacatures vacant. Wij streven ernaar om komende 
periode deze vacante functies in te vullen. Het gaat om de functie van 
jeugdvoorzitter en een PR & Communicatie functionaris.  
 
Voor beide functies geldt dat het belangrijke pijlers binnen onze vereniging zijn. 
De jeugd heeft de toekomst en communicatie in een belangrijke fase voor de 
vereniging is essentieel. Verder hanteren we nog altijd het principe “vele handen 
maken licht werk”. Juist door het met elkaar te doen bereik je meer.  
 
We zijn trots op alle teams en de prestaties die zij vorig seizoen hebben 
geleverd. Nu het 1e elftal in de 4e klasse is gestart hopen we op net zoveel 
publiek langs de lijn als de laatste spannende wedstrijden in het seizoen 2017-
2018.  
 
Het clubhuis is er klaar voor met een nieuw kassa systeem waarmee contactloos 
betalen mogelijk is.  
 
In het clubblad kunt u tevens kennismaken met Julia Rikkert, de nieuwe 
verzorgster van het 1e elftal. Samen met Raymond Halenbeek heeft zij de taak 
om de spelers van ons 1e elftal optimaal te verzorgen.  
 
Sportpark de Mors begint meer vorm te krijgen. Om alle fases goed te kunnen 
volgen en te delen met onze leden zal er een communicatieplan worden 
opgesteld. Het bestuur van SV Delden krijgt hiervoor begeleiding vanuit de 
KNVB.  
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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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Dit betekent o.a. een strakke regie op communicatie rondom Sportpark de Mors 
en wat dit betekent voor SV Delden.  

In mei 2018 is de AVG wetgeving ingesteld. Er is een 2-tal zaken die vanuit het 
bestuur momenteel prioriteit hebben: 

- Het omgaan met (elftal) foto’s, film en overige beeldmateriaal

- Het vastleggen van persoonsgegevens van leden in Sportlink en de voetbal.nl
app

Op dit moment zijn vrijwel alle teams via formulieren op de hoogte gebracht 
wat dit betekent en hoe zij willen dat er met hun persoonsgegevens en foto’s 
wordt omgegaan.  

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 of mee te werken tijdens de 
schuttersfeest en de Nacht van Delden; alle inzet wordt enorm gewaardeerd door 
het bestuur.  

We hopen dat we ook komend seizoen onverminderd een beroep kunnen blijven 
doen op onze bekende vrijwilligers en veel nieuwe vrijwilligers te mogen 
ontmoeten.  

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

8 

Uitnodiging 
Hierbij nodigen wij alle leden van harte uit voor de 95e Algemene 
Ledenvergadering van de Sportvereniging ‘Delden’, donderdag 22 november 
2018, aanvang 20:30 uur, in het clubhuis ‘Trefhook ’n Mös’. 

Bestuur Sportvereniging ‘Delden’ 

Agenda voor de 95e Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging 
‘Delden’. 

1. Opening voorzitter

2. Vaststellen notulen van de 94e Algemene Ledenvergadering dd. 23
november 2017

3. Financieel overzicht

4. Verkiezing kascommissie

5. Verslag van de Raad van Advies

6. Voorstellen & Mededelingen

7. Bestuursverkiezing
• Aftredend;

Annemieke Visser, Secretaris, niet herkiesbaar
Leo Rouhof, Penningmeester; herkiesbaar

• Aftreedschema;
o 2019; Carmen Brinkcate
o 2020; Hans van Laarhoven en Bert Morsink

Voor aanvang van de vergadering is het mogelijk uw interesse kenbaar te maken 
bij de secretaris (secretaris@svdelden.nl) voor de functies Bestuurslid 
Secretaris, Bestuurslid Jeugdvoorzitter en Bestuurslid PR & Communicatie.   

8. Rondvraag

9. Sluiting om 21.30 uur
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JAARVERSLAG SEIZOEN 2017-2018 

 

n het jaarverslag zetten we de belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen 
uit het seizoen 2017-2018 uiteen voor onze leden. Het jaarverslag wordt altijd 

aangeboden tijdens de Algemene Leden Vergadering. Dit jaar is er gekozen om 
het jaarverslag op te nemen in het clubblad. Het jaarverslag geeft een goed beeld 
over onze actieve vereniging. We wensen u veel leesplezier.  
 

Multifunctioneel sportpark ‘de Mors’      

Woensdagavond 12 juli 2017 was een spannende avond voor SV Delden in het 
kader van sportpark ‘de Mors’. 

De plannen voor de nieuw te realiseren multifunctionele accommodatie waren in 
eerste instantie niet opgenomen in de kadernota 2018 van de gemeente Hof van 
Twente. Dit zou betekenen dat de plannen on hold zouden worden gezet en 
realisatie nog ver weg was.  
 
De in groten getale meegereisde supporters van de verenigingen DHV, Devoc, 
DKV Zwart Wit en SV Delden zagen vanuit de zaal en vanaf de publieke 
tribune de raadsvergadering van start gaan. Al snel werd door de coalitiepartijen 
VVD en CDA een motie ingediend voor de plannen op de Mors, maar wel met 
het verzoek tot een nieuw locatie-onderzoek. De oppositiepartijen waren het hier 
echter niet mee eens en dienden een eigen motie in, waarbij de locatie van de 
nieuw te bouwen multifunctionele accommodatie niet ter discussie stond.  
 
Na enig politiek overleg schaarden ook VVD en CDA zich achter de motie van 
de oppositie, waardoor nieuw locatie-onderzoek niet meer nodig is.   
Dit houdt in dat de voltallige gemeenteraad de plannen voor het realiseren van 
een multifunctioneel sportcomplex op de Mors steunt. Deze plannen zijn 
vervolgens op de Kadernota 2018 gezet.  
 
Achter de schermen is het afgelopen jaar hard gewerkt aan het uitwerken van de 
plannen voor het nieuwe sportpark op De Mors. De betrokken verenigingen en 
de SBR, samen vertegenwoordigd in ‘stuurgroep de Mors’, hebben na het 
positieve besluit door de raad van de gemeente Hof van Twente vijf 
werkgroepen gevormd die op verschillende gebieden aan de slag zijn gegaan.  

I 
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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 !
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De werkgroepen bestaan uit leden van de deelnemende verenigingen, die op hun 
beurt weer een denktank (vooral bij Zwart Wit en SV Delden) hebben binnen de  
vereniging om de plannen zo volledig en breed mogelijk gedragen te houden.  
“De ‘werkgroep financiën’ is bezig met een update van de totale investering en 
exploitatiebegroting, mogelijkheden voor financiering, subsidies en de 
wettelijke eisen en plichten welke gesteld worden.  
 
De ‘werkgroep bouw en inrichting’ is bezig met de inventarisatie van de 
gebruikers wensen en eisen ten aanzien van bouwkundige, inrichting en infra om 
te komen tot een concreet plan van eisen.  
 
De ‘werkgroep horeca’ is de verschillende opties voor de multifunctionele 
sportkantine aan het onderzoeken.  
 
De ‘werkgroep identiteit’ houdt zich bezig met de belangrijke vraag hoe we de 
individuele identiteiten van de verenigingen kunnen blijven behouden.  
 
Daarnaast is de ‘werkgroep vrijwilligers’ bezig met een plan hoe we maximale 
samenwerking kunnen creëren, denk hierbij bijvoorbeeld aan het 
parkonderhoud, schoonmaak en activiteiten. 
 
 Het bestuur van SV Delden acht het van belang dat er in de toekomst een 
organisatiestructuur is ingericht die de belangen van de verenigingen goed 
vertegenwoordigd. Vanuit onze vereniging is hiervoor een functionaris 
aangesteld.  
 
De Stuurgroep heeft in 2018 architectenbureau Schipper Douwes (SD) benaderd 
om te inventariseren bij alle betrokken verenigingen naar de ideeën en wensen. 
 
Op verzoek van de Stuurgroep heeft Schipper Douwes een vragenlijst 
samengesteld. Deze vragen hebben betrekking op alle thema’s van de 
werkgroepen. Dit zijn Bouw, Financiën, Vrijwilligers, Horeca, 
Organisatiestructuur en Identiteit. De vragenlijst is door het bestuur verdeeld 
onder de verschillende denktanks en deze uitkomsten zijn teruggekoppeld aan 
Schipper Douwes. 
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Het bestuur van SV Delden is zeer tevreden over de input van de denktanks die 
zij hebben geleverd in dit proces en wil iedereen daarvoor hartelijk danken! 
 
Ten behoeve van de verdere planuitwerking met betrekking tot sportpark de 
Mors is er tevens door de gemeente opdracht gegeven om ter plaatse een 
verkeersonderzoek met betrekking tot de bereikbaarheid en verkeersintensiteit 
van De Mors uit te voeren.  
 
Adviesbureau ‘Goudappel Coffeng’ heeft dit inmiddels uitgevoerd. Er zijn 
voorstellen gedaan over routes, oversteekplaatsen en eventuele knelpunten. De 
planning is erop gericht om met betrekking tot de herinrichting van sportpark de 
Mors dit najaar een inhoudelijk plan aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te 
leggen. 
 

De komende maanden worden de ontwerpen en de uitgangspunten nog eens 
kritisch bekeken waarna er een definitief plan vastgesteld zal worden. Daarna 
moeten de vergunningen worden aangevraagd en kan mogelijk in 2019 met de 
bouw worden gestart. De oplevering en opening staan dan voor 2020 op de 
planning. De gemeente zal parallel aan dit proces kijken naar de inrichting van 
de openbare ruimte en de verkeersveiligheid op De Mors en in de omgeving. 

 
Vrijwilligers en activiteiten 
 
Afgelopen seizoen hebben we een aantal mooie activiteiten gehad binnen SV 
Delden. Niet geheel onlogisch zaten deze aan het eind van het seizoen.  
 
De laatste wedstrijddag, met veel thuiswedstrijden van de senioren, is dit jaar 
geworden tot een prachtige feestdag voor heel SV Delden. De Gerrit 
Seppenwoolde-arena was omgebouwd tot feestlocatie met praattafels, bar en 
lekker eten. Om 12 uur al was de arena drukbezet en ging de eerste spies boven 
de bbq. Na een winstpartij van het eerste en het veiligstellen van de nacompetitie 
ging het feest nog een hele tijd door. Zeker voor herhaling vatbaar!  
 
Ook de weken erna was het feest… eerst de busreis naar Kilder, met de 
snoepzakjes van Janny en daarna de finalewedstrijd om promotie.  
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Een prachtige sfeer en heel veel publiek! Ook nu was de arena weer volledig 
opgetuigd voor een feest en dat werd het! 
 
Dit was natuurlijk nooit te doen geweest zonder de belangrijkste mensen van de 
club, de vrijwilligers. Ook dit jaar hebben weer vele leden en ouders van 
jeugdleden de handen uit de mouwen gestoken. Van wekelijks 2x trainen met 
jeugdteams tot een paar uur kantinedienst of poetsen, zonder vrijwilligers kan 
een vereniging niet bestaan.  
 
Om mensen meer bewust te maken het vrijwilligerswerk, zit sinds vorig seizoen 
een extra bijlage bij het inschrijfformulier voor nieuwe leden, waarop iemand 
kan aankruisen welk vrijwilligerswerk hij of zij zou willen doen. 
 
Bij de jeugd kruisen uiteraard de ouders aan wat ze zouden willen doen. 
Hierdoor worden mensen meer betrokken bij de vereniging waar hun kinderen 
voetballen.  
 
Barcommissie 
 
De barcommissie is voor veel leden van SV Delden toch wel een van de 
belangrijkste. Iedereen wil graag tijdens of na de wedstrijd een drankje kunnen 
doen in het clubhuis.  
 
De barcommissie zorgt voor de bevoorrading van het clubhuis, het maken van 
de kantinedienstroosters, het openen en sluiten van de kantine. Naast de vaste 
barvrijwilligers Angelique Neuber, Hardy Renssen, Janny Lutke Willink en de 
vaste zondagochtendploeg wordt veelal een beroep gedaan op de ouders van 
jeugdleden en de senioren om af en toe een kantinedienst op zich te nemen.  
 
Tot op heden is het altijd gelukt de roosters in te vullen, waarvoor dank aan 
iedereen die wel eens helpt achter de bar.  
 
Het schoonmaken van ons clubhuis wordt gedaan door de 
maandagochtendploeg. Deze actieve heren zorgen ervoor dat de kantine en het 
buitenterrein er spic en span bij liggen. De keuken tot slot wordt door een groep 
moeders gepoetst. Zij maken bij toerbeurt op maandag- of dinsdagavond de 
keuken schoon.  
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Sponsorcommissie SV Delden     

De sponsorcommissie van SV Delden kan terugkijken op een ‘goed’ seizoen.   

De commissie bestaat uit ‘good old’ Jan Brinkcate, Janny Lutke Willink, Mark 
Roescher en Hans van Laarhoven. Op dit moment van schrijven is ook Robert 
Borgelink toegetreden tot de sponsorcommissie! 

De sponsorinkomsten blijven stabiel goed te noemen! Het aantal reclameborden 
is en blijft qua aantal zeer respectabel voor een vereniging met 350 leden! 
Tevens is de “ophanging “van de reclameborden het afgelopen jaar onder 
handen genomen en kan dit weer jaren vooruit (de sponsorcommissie bedankt de 
vrijwilligers die een aantal dagdelen hier hard aan gewerkt hebben).  

Ook de verkoop van sponsorpakketten blijft op niveau en draagt er zorg voor dat 
veel teams van SV Delden nog steeds in gesponsorde kleding kunnen voetballen 
zonder dat de vereniging hiervoor een beroep hoeft te doen op een financiële 
bijdrage van de leden!!  

De businessclub van SV Delden zal per december 2018 bestaan uit 10 bedrijven 
die middels een banier langs het hoofveld “herkenbaar” zijn.  

De sponsorcommissie hoopt het komende seizoen door te groeien en uiteindelijk 
12 businessleden te tellen. De hoofddoelstelling om 15 bedrijven te hebben die 
lid zijn van de businessclub komt op deze wijze langzamerhand in beeld.  

Afgelopen seizoen is de businessclub van SV Delden wederom naar een 
wedstrijd van Heracles geweest en nog wel met de officiële spelersbus van 
Heracles. Voor sommigen leden (trouwe Twentefans) best wel een stap maar 
men was snel gewend!  

Een leuke gezellige avond waar na afloop van de wedstrijd de onderlinge 
contacten verder werden uitgebouwd onder het genot van een hapje en een 
drankje in de businessclub van Heracles!  

Ook hebben veel businessclubleden elkaar aan het einde, van het voor SV 
Delden 1 zo succesvol verlopen afgelopen seizoen, tijdens de finalewedstrijden 
gezien en gesproken en een goed glas geheven op het succes!! 
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Technische Commissie (TC) 
 
De technische commissie is  drie en een half jaar actief binnen SV Delden. 
De commissie geeft adviezen op voetbaltechnisch gebied en moet zorgdragen 
voor een beter functioneren van het voetbaltechnisch gedeelte van de 
vereniging, zowel bij de senioren als bij de jeugd. Doordat de TC nu een andere 
organisatiestructuur heeft binnen de vereniging kunnen beslissingen kordaat, via 
korte lijnen genomen worden.  
  
De  TC heeft op dit moment de volgende samenstelling: 
Voorzitter: Bert Morsink 
Senioren: Mark Tuitert 
Jeugd:  Jo 19 en 17: Dinant Lutke Willink 
             Jo 15, Jo 13 en Jo12: Richard Brunnekreef 
             Jo 11, Jo 9 en Jo 8: Rene Geerdink 
Welpen en kabouters: Marc Brinkcate (per 1-01-2018 vacant) 
    Nog geen opvolger, wie wil?? 
Technische zaken: Wim Mensink 
  
Opmerking: als er zaken spelen binnen team, met spelers e.d. in welke 
hoedanigheid dan ook, ga dan naar de juiste persoon van de TC. 
Dit geldt voor iedereen binnen SV Delden: trainers, leiders, ouders, 
bestuursleden en ook spelers.  
 
Voorbereidingen nieuwe seizoen 2018 / 2019:  
 
Trainers 
Elke team heeft een vaste trainer/leider. Na wederom een gepuzzel zijn wij er 
blij mee dat alles rond is. 
De TC vindt het een zeer positieve ontwikkeling dat selectiespelers een 
functie bekleden in onze jeugdafdeling! 
Voor het eerste elftal heeft trainer Wouter Kwakkenbos een verlenging 
gekregen. Het tweede elftal traint twee keer in de week onder leiding van Mark 
Tuitert. Roy Beld is wederom aangenomen voor het A-elftal.  
Andre Spikkert (jo-17) en Sven Lutke Willink (jo-15) blijven binnen onze 
vereniging. Angelique Neuber is voor dit seizoen aangesteld als trainster voor de 
Jo-13. 
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Kabouters & welpen 
De investeringen en energie die SV Delden doet, is elke zaterdag morgen  te 
zien in de Seppenwoolde arena. 
De aantallen van kleine voetballertjes(sters) zijn van dien aard dat SV Delden de 
toekomst van de jeugdafdeling positief tegemoet kan gaan zien. 
 
Jeug 
De jeugd heeft vanuit de KNVB wederom te maken met “ ’t nieuwe 
pupillenvoetbal” In praktijk worden voetbalregels wat anders en afmetingen 
veld zijn anders. Spelplezieren balcontact moet hierdoor vergroot worden bij de 
jeugd. 
Voor dit seizoen zijn de nieuwe regels ingevoerd voor Jo-11 en Jo-12  
De TC heeft de indelingen voor de jeugd gemaakt hoeveelheid teams en in 
welke klasse zij zullen gaan voetballen. 
 
De jeugd (jo11-13-15) hebben we ingeschreven voor een soccer-toernooi in 
Markelo. 
 
Bij de jeugd kunnen de jeugdtrainers de Rinus app gebruiken als hulpmiddel. In 
deze app staan allerlei trainingsvormen die de trainers kunnen toepassen. 
 
Bij de jeugdafdeling is er een nieuwe wedstrijdsecretaris. Mark Brinkcate heeft 
de functie overgenomen van Henk ter Hofsté. 
                                                                                              
Senioren 
Er is dit aankomend seizoen gekozen voor 5 elftallen. Voorgaand seizoen was 
wel erg krab met 6 elftallen.  
 
De keuze van vorig jaar om in één keer veel jeugd naar de senioren te laten gaan 
heeft een positief effect gehad. 
Komende jaren zullen er na elk seizoen zeer aannemelijk spelers over komen 
naar de senioren. 
 
Er is gestart met 35+ voetbal. Hier is genoeg animo voor. Volgend jaar streven 
we ernaar om naast een 35+ ook een 45+ elftal te kunnen aanmelden. 
 
Er is een nieuwe keeperstrainer aangesteld, te weten: Emiel van de Pol uit 
Borne. 
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Ook is er een nieuwe verzorgster aangesteld, Julia Rikkert. Zij gaat de 
verzorging van SV Deldenspelers(sters) in samenspraak met Raymond 
Halenbeek doen. 
De zaken rondom wedstrijdsecretariaat wordt nu gedaan door Berry Koens. Hij 
heeft deze functie overgenomen van Jan Holterman. 
 
Het eerste elftal is ingeschreven voor het Tukker toernooi. 
 
Doelstelling van de selectie is behaald: vervroegde overgang naar de 4e klasse! 
Dit is eerder dan verwacht. 
De TC is bezig met een nieuwe doelstelling voor de selectie. 
 
Materialen 
Dit jaar heeft SV Delden veel training materiaal aangeschaft.  
Kleding, doelnetten, ballen. 
 
Net zoals vorig jaar worden er voortgang gesprekken met de trainers gevoerd. 
 
JEUGD  
 
Inleiding 
Het voetbalseizoen 2017-2018 is voor de jeugd van SV Delden heel goed 
verlopen. Natuurlijk waren er teams die moeite hadden met het ingedeelde 
niveau, maar over het algemeen eindigden de meeste teams keurig in de 
middenmoot, een paar teams werden kampioen.  
 
Bij sporten hoort verliezen en winnen, maar naast sportieve resultaten is het 
plezier en de sfeer binnen de teams het allerbelangrijkst voor (jeugd)spelers. 

 
Vernieuwde opzet jeugdteams 
 
Jeugd Onder 8, 9 en 10 
 
De pupillen onder 8 en onder 9 spelen sinds afgelopen seizoen in de vernieuwde 
opzet op een bijna kwart veld (42,5m x 30m), wedstrijden 6 tegen 6. De trainers, 
spelers, scheidsrechters moesten allemaal even wennen, maar ondertussen is 
iedereen gewend aan de nieuwe opzet. 
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Jeugd Onder 11 en Onder 12 
Vanaf dit nieuwe seizoen starten de onder 11 en onder 12 pupillen met het 
spelen van 8 tegen 8 wedstrijden op een veld dat iets kleiner is dan een half veld 
(42,5 x 64m). In tegenstelling tot de onder 8, 9 en 10 pupillen worden de 
wedstrijden bij deze leeftijdscategorieën geleid door een pupillenscheidsrechter. 
Vanaf de onder 11 leeftijdscategorie publiceert de KNVB ook actief rangen en 
standen. 
 
JO13 t/m JO19 
Onze juniorenteams zijn ondertussen allemaal voorzien van gediplomeerde 
trainers en ieder team is de afgelopen weken met de voorbereiding begonnen. 
Een aantal spelers uit de JO19 sluit af en toe ook al aan bij het eerste of tweede 
elftal. Kijkend naar ons huidige seniorenselectie, dan kunnen we alleen maar 
concluderen, dat het jeugdbeleid dat een jaar of 15 geleden is gestart, zijn 
vruchten af begint te werpen. De komende jaren zullen van de huidige junioren- 
teams ongetwijfeld spelers op de deur van de selectie kloppen. Echter niet alleen 
de seniorenselectie is belangrijk, ook de lagere seniorenteams zijn de laatste 
jaren “opgefrist” met jonge spelers uit onze jeugd. Goed om te zien dat we veel 
spelers voor onze club behouden. 
 
Kabouter- en Welpenvoetbal succes 
Fantastisch om te zien is dat we dit najaar een recordaantal Welpen uit hetzelfde 
geboortejaar hebben (15 kinderen). 
 
Er zijn dan ook twee ruim bezette teams ingeschreven voor de 4-tegen-4 
competitie. Ook het aantal jongere kinderen (Kabouters) gaat heel goed. Iedere 
zaterdagmorgen maken op dit moment tien kinderen tussen ruim 3 en 5 jaar 
kennis met voetbal en daarmee met onze vereniging. 
 
Activiteiten 
Om jezelf als vereniging op de kaart te zetten en belangrijker nog, in beeld te 
blijven is het heel belangrijk dat we activiteiten organiseren. De jeugdcommissie 
is continue bezig om bestaande activiteiten te verbeteren, nieuwe activiteiten te 
bedenken en daarbij ook nieuwe mensen te betrekken. Ook dit lopende 
voetbalseizoen staan er opnieuw allerlei activiteiten op het programma. Zo is in 
september het seizoen voor de JO8 t/m JO12 op een vrijdagavond gestart met 
een grandioze Disco avond.  
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Dat was een groot succes, in totaal kwamen zo’n 60 kinderen op dit feest af. De 
komende maanden volgt er nog: Clubvoetbaldagen in de Herfstvakantie, 
Sinterklaas, Kerstmarkt, Verkoopactie om de jeugdpot te spekken, Morsbokaal, 
teamuitjes, bezoek wedstrijd Heracles Almelo, Paaseieren zoeken, 
Inloopochtenden voor Kabouters en Welpen, Family Fair Delden, organisatie 
van voetbaltoernooien, Voetbalkamp en de Open Dag. 
 
Speedsoccer 
Vanaf het najaar 2018 zullen een aantal teams van SV Delden deel gaan nemen 
aan een speedsoccercompetitie in Markelo. De teams spelen een aantal avonden 
tegen andere verenigingen uit de buurt. De ontwikkeling van spelers zal op deze 
manier een extra boost krijgen. Andere omgeving, andere mogelijkheden en een 
grote weerstand zullen het proces van ontwikkelen bevorderen. De wedstrijden 
worden gespeeld met 4 veldspelers en 1 keeper op een veld van 30 x 15 meter. 
Vanwege de boarding en de netten rondom het speelveld kan de bal niet buiten 
het speelveld komen. 
 
Nieuwe jeugdcommissieleden 
Zoals eerder aangekondigd is Silvia Dijkman na jaren trouwe dienst gestopt met 
de activiteiten binnen de jeugdcommissie. Onze jeugdafdeling groeit en daarmee 
de behoefte aan vrijwilligers ook.  
 
Wij zijn dan ook heel blij te kunnen melden dat Susan Ottenschot, Maartje 
Fisscher en Cindy Ottink de rol van Silvia hebben overgenomen. Ondertussen 
zijn ze al een aantal maanden actief binnen de jeugdcommissie. De eerste 
nieuwe activiteiten zijn al bedacht en worden op dit moment uitgewerkt. 
 
Tot slot 
Onze jeugdafdeling is gezellig, laagdrempelig, iedereen telt mee. Dat horen we 
van veel ouders en hun kinderen weten de weg naar onze club dan ook prima te 
vinden. Dat is een mooi compliment voor iedereen die zijn steentje bijdraagt om 
iedere zaterdag weer tot een leuke dag te maken. 
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Meisjes- en vrouwenvoetbal 

a een voorbereiding van meer dan een jaar, door een speciale werkgroep 
met leden en speelsters van SV Delden en VV Rood Zwart, hebben op 

maandag 17 juli 2017 het bestuur van SV Delden en het bestuur van VV Rood 
Zwart afgesproken om met ingang van het seizoen 2017-2018 de krachten te 
gaan bundelen op het gebied van meisjes- en vrouwenvoetbal. 

De reden voor deze bijzondere samenwerking is de verwachting dat het voor 
beide afzonderlijke verenigingen moeilijk zal worden om in de toekomst in alle 
leeftijdscategorieën volwaardige teams op de been te kunnen brengen. Het doel 
van de samenwerking is dan ook ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk meisjes 
en vrouwen in Delden kunnen blijven voetballen, zoveel mogelijk met hun eigen 
leeftijdsgenoten. 

Het uitgangspunt van de samenwerking is dat de speelsters lid blijven van de 
eigen vereniging, maar dat ze (met dispensatie) samen voetballen onder een 
nieuwe naam, SVO Twickel. Voor de KNVB is SVO Twickel een aparte 
vereniging (SVO = Samenwerking Vrouwen Opleiding), ingeschreven per 1 juli 
2017, de startdatum van het seizoen 2017-2018. In praktijk is SVO Twickel een 
vereniging met slechts twee leden: de voetbalverenigingen SV Delden en Rood 
Zwart. De handtekeningen onder de samenwerkingsovereenkomst zijn 
uiteindelijk gezet bij de notaris, op vrijdag 22 juni 2018, de officiële 
oprichtingsdatum van de Vrouwenvoetbalvereniging SVO Twickel. 

De samenwerking geldt voor alle vrouwen van beide verenigingen en voor alle 
meisjes vanaf MO13, oftewel alle speelsters van elf jaar en ouder. Jongere 
meisjes zullen, net als voorheen, bij de eigen vereniging samen blijven spelen 
met de jongens, van de welpen tot en met de JO11-teams. In het seizoen 2017-
2018 kende SVO Twickel zeven teams: vier jeugdelftallen (MO13, MO15, 
MO17 en MO19) en bij de senioren twee 25+ zeventallen (een met de De Mors 
als thuisbasis en een met De Scheetheuvel als thuisbasis) en één vrouwenelftal 
op de zondag. 

Om de uitstraling en de herkenbaarheid te bevorderen speelt SVO Twickel de 
wedstrijden in een eigen tenue: blauw-zwart gestreept en met een roze accent. 
De meisjes en vrouwen maken gebruik van de faciliteiten van zowel Rood Zwart 
als SV Delden, zoveel mogelijk op 50-50-basis. 

N 
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We kunnen terugkijken op een prima seizoen, waarin de samenwerking met de 
speelsters en alle betrokken leden van Rood Zwart uitstekend is bevallen. Alle 
meiden en alle vrouwen hebben volop kunnen trainen en wedstrijden kunnen 
spelen met hun eigen leeftijdsgenoten, waarbij binnen en buiten de lijnen de 
oorspronkelijke 'bloedgroep' van de leden praktisch niet te herkennen is. 
Daarnaast kunnen de speelsters, van jong tot oud, op hun eigen manier 
betrokken blijven bij activiteiten en bij vrijwilligerswerk bij hun eigen of bij 
beide moederverenigingen. Zo hebben de vrouwen, net als eerdere seizoenen, 
meegedaan in de kantinediensten op de zondag en heeft een aantal meiden na 
een scheidsrechterscursus verschillende wedstrijden bij de jeugd gefloten.  

Op deze manier blijven onze vrouwen en meiden dus volop betrokken bij SV 
Delden. 
 
Scheidsrechterszaken 
De scheidsrechterscommissie heeft samen met de commissie wedstrijdzaken aan 
het begin van het seizoen 2017-2018 gezorgd voor een soepele introductie van 
het mobiele Digitale Wedstrijdformulier, voor zowel de leiders als de 
scheidsrechters bij SV Delden. 
 
Daarnaast heeft de scheidsrechterscommissie in de loop van het seizoen bij twee 
verschillende scheidsrechterscursussen de begeleiding verzorgd: 
 

• Collin Boensma, Tom Oonk en Nick Stokkentreeff hebben met succes 
deelgenomen aan de cursus BOS (basisopleiding scheidsrechter). 

 
• Twaalf jeugdspelers hebben deelgenomen aan de interne cursusavond 

pupillenscheidsrechter.  
 

• Al deze jongens en meisjes fluiten dit seizoen enkele wedstrijden en we 
hopen dat een aantal van hen dat ook in de toekomst zal blijven doen.  

 
PR en communicatie 
 
De websitecommissie heeft aan het begin van het seizoen 2017-2018 een 
koppeling tot stand gebracht tussen onze website en de wedstrijdinformatie in 
Sportlink. Hiermee ging een jarenlang gekoesterde wens van de 
wedstrijdsecretarissen in vervulling.  
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Tot vorig seizoen moest het wedstrijdprogramma en de uitslagen op de website 
telkens handmatig worden bijgewerkt. Nu komt de wedstrijdinformatie van de 
KNVB automatisch op onze website. Martijn Zengerink, bedankt! 

Via de website, via Facebook en via de lokale media hebben we ook afgelopen 
seizoen weer veel actuele informatie gedeeld met onze leden en onze supporters: 
verslagen én vaak ook prachtige fotoreportages van wedstrijden en andere 
activiteiten, met dank aan diverse tekstschrijvers en fotografen. 

Ook in het seizoen 2017-2018 hebben we een presentatiegids, met als thema 
'sponsoring', en een clubblad uitgebracht. Daarnaast hebben we in overleg met 
het bestuur gemeend om het jaarverslag over het afgelopen seizoen, dat in het 
verleden enkel tijdens de Algemene Ledenvergadering ter lezing werd 
aangeboden, met ingang van het nieuwe seizoen te publiceren in het clubblad – 
waarvan akte! 

Slotwoord 

SV Delden staat bekend als een vereniging waar we het echt met elkaar doen. 
De vrijwilligers zijn een bindende factor voor onze vereniging en het bestuur is 
hun daar zeer erkentelijk en dankbaar voor! 

De die samen een commissie vormen, de scheidsrechters coördinatoren, de 
maandagochtendploeg en de vrijwilligers die ook nog extra activiteiten zoals 
bingo-avonden organiseren zijn onmisbaar voor de vereniging naast alle leiders 
en trainers van onze voetballers.  

Het bestuur rekent ook komend jaar weer op jullie inzet en betrokkenheid! 
Namens het bestuur SV Delden 
Annemieke Visser-Roskam, Secretaris  
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Uitnodiging informatieavond Sportpark ‘de Mors’ 
 

ierbij nodigen wij onze leden voor een informatieavond over de voortgang 
van Sportpark ‘de Mors’. 

 
De informatieavond is aansluitend op de Algemene Leden Vergadering. 

Datum 22 november 2018  
Tijdstip 21.45 uur tot 22.30 uur 

H 

 

 
 
 
 

23 
 
 
 

In Memoriam 
Gerda Blekkenhorst 

 
 

                                          
 
Bedroefd hebben we kennisgenomen van het overlijden van  
Gerda Blekkenhorst.         
 
Gerda was jarenlang een gewaardeerd lid van onze vereniging, secretaresse van 
de jeugdafdeling en ze was als vrijwilligster betrokken bij onze 
verenigingsactiviteiten.  
 
We wensen Wim en verdere familie veel sterkte toe om dit verlies te dragen. 
Bestuur en leden Sportvereniging Delden. 
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Reanimatiecursus 
 

ij, 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 100 meter) 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 

W 

25 

JEUGDNIEUWS september 2018 
 

e zomervakantie zit er op. Dat betekent dat zo langzamerhand de meeste 
teams weer in training gaan en vanaf zaterdag 1 september is een start 

gemaakt met de bekercompetitie. 

Onze jeugdafdeling is gezond, de oudere teams zijn allemaal voldoende bezet, 
onderin groeien we gestaag door. Dit najaar komt onze jeugdafdeling met de 
volgende teams de wei in: JO19, JO17, JO15, JO13, JO12, JO11-1, JO11-2, 
JO9-1, JO9-2, JO8-1, twee welpenteams en een groep kabouters. 

Vernieuwde opzet jongste jeugdteams 

Jeugd Onder 8, 9 en 10 

De pupillen onder 8 en onder 9 spelen sinds afgelopen seizoen in de vernieuwde 
opzet op een bijna kwart veld (42,5m x 30m), wedstrijden 6 tegen 6. De pupillen 
onder 10 spelen vanaf dit nieuwe seizoen met deze wedstrijdvorm. 

Nieuwe wedstrijdvormen pupillen: 6 tegen 6. 

Spelbegeleider 
De scheidsrechter neemt bij deze leeftijdscategorie voortaan de rol aan van 
spelbegeleider. Hij of zij beweegt niet in maar langs het veld en geeft de spelers 
zoveel mogelijk de ruimte het spel zelf te ontdekken. Alleen bij het duidelijk 
overtreden van de spelregels grijpt de spelbegeleider in en legt deze uit. 

D 
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Jeugd Onder 11 en Onder 12 
 
 

anaf dit nieuwe seizoen starten de onder 11 en onder 12 pupillen met het 
spelen van 8 tegen 8 wedstrijden op een veld dat iets kleiner is dan een half 

veld (42,5 x 64 m).  
 
In tegenstelling tot de onder 8, 9 en 10 pupillen worden de wedstrijden bij deze 
leeftijdscategorieën geleid door een pupillenscheidsrechter.  
 
Vanaf de onder 11 leeftijdscategorie publiceert de KNVB ook actief rangen en 
standen. 

 

V 
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Voor meer informatie kun je de site van de KNVB bezoeken:  

https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/pupillenvoetbal/onder-8%2C-9-en-10  

https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/pupillenvoetbal/onder-11-en-onder-12 

JO13 t/m JO19 

Onze juniorenteams zijn ondertussen allemaal voorzien van gediplomeerde 
trainers en ieder team is de afgelopen weken met de voorbereiding begonnen. 
Een aantal spelers uit de JO19 sluit af en toe ook al aan bij het eerste of tweede 
elftal.  

Kijkend naar ons huidige seniorenselectie, dan kunnen we alleen maar 
concluderen, dat het jeugdbeleid dat een jaar of 15 geleden is gestart, zijn 
vruchten af begint te werpen.  

De komende jaren zullen van de huidige juniorenteams ongetwijfeld spelers op 
de deur van de selectie kloppen.  

Echter niet alleen de seniorenselectie is belangrijk, ook de lagere seniorenteams 
zijn de laatste jaren ‘opgefrist’ met jonge spelers uit onze jeugd. Goed om te 
zien dat we veel spelers voor onze club behouden. 

29 

Nieuwe jeugdcommissieleden 
 

oals eerder aangekondigd is Silvia Dijkman na jaren trouwe dienst gestopt 
met de activiteiten binnen de jeugdcommissie. Onze jeugdafdeling groeit en 

daarmee de behoefte aan vrijwilligers ook. Wij zijn dan ook heel blij te kunnen 
melden dat Susan Ottenschot, Maartje Fisscher en Cindy Ottink de rol van Silvia 
overnemen. Ondertussen zijn ze al een aantal maanden actief binnen de 
jeugdcommissie. De eerste nieuwe activiteiten zijn al bedacht en worden op dit 
moment uitgewerkt. 

Agenda 
De komende maanden staan er weer tal van activiteiten op de agenda voor de 
jeugd: 

• Grote Club Actie: koop loten van onze jeugdleden
• Herfstvakantie: 3 dagen Club Voetbal Dagen:

www.clubvoetbaldagen.nl/voetbaldagen-svdelden/

Vrijdagavond 23 november: Sinterklaas 
• Zaterdag 5 januari: Mösbokaal

Tot slot 
Onze jeugdafdeling is gezellige, laagdrempelige vereniging waar iedereen 
meetelt. Dat horen we van veel ouders en hun kinderen weten de weg naar onze 
club prima te vinden. Dat is een mooi compliment voor iedereen die zijn steentje 
bijdraagt om iedere zaterdag weer tot een leuke dag te maken. Namens de 
jeugdcommissie wensen we iedereen een fantastische najaarscompetitie! 

Marc Brinkcate, Jeugdcommissie 

Z 
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In gesprek met: 

Sylvia Dijkman-Podde 
 

innen onze vereniging kent iedereen Sylvia maar voor degenen die zeggen 
wie is zij even een kleine opfrisser. 

 
Sylvia is gehuwd met Marco Dijkman elftal en zij hebben 2 kinderen te weten 
dochter Tess en zoon Max. De gehele familie is voetbalgek. Dochter Tess speelt 
bij SVO Twickel en zoon Max speelt in de JO 15. Pa Marco is assistent 
scheidsrechter en assistenttrainer van ons eerste elftal en ma Sylvia was druk 
met de jongste jeugd. Was druk want door uitbreiding van haar reguliere 
werkzaamheden heeft Sylvia moeten besluiten om te bedanken voor haar 
vrijwilligerswerk binnen onze vereniging. 
 
Niet iedereen heeft het geweten maar Sylvia was het ‘meisje’ voor ‘alles’ met 
betrekking tot de activiteiten voor de jeugd. 
 
Even met haar een terugblik. 
 
Ongeveer 5 jaar geleden werd zij door Janny Lutke Willink benaderd met de 
vraag of zij de jeugdactiviteiten onder haar hoede kon nemen omdat Monique 
Morsink, die de jeugdactiviteiten tot dan coördineerde, had aangegeven met 
deze werkzaamheden te willen stoppen. Sylvia had niet veel tijd nodig om ja te 
zeggen. Een reden om ja te zeggen was ook het feit dat zoon Max nog jong was 
en in de jongste jeugd speelde. 
 
Door ja te zeggen werd ze tevens lid van de jeugdcommissie. In het begin 
vertrok zij uit de vergadering wanneer haar aandeel was besproken. Omdat 
Sylvia een heel andere kijk kreeg over het jeugdwerk binnen onze vereniging 
raakte zij steeds meer geboeid en gaf tijdens de vergaderingen steeds vaker haar 
mening. Zij werd ook gestimuleerd doordat zoon Max in de jongste jeugd 
speelde. 
 
Activiteiten waarin Sylvia haar grote organisatietalent voor inzette waren o.a. 
paaseieren zoeken, rookworstenactie, de Grote Clubactie loterij, het organiseren 
van uitjes tijdens de winterpauze van de competitie voor de jongste jeugdteams 
en niet te vergeten het jeugdkamp.  
 

B 
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Daarnaast hielp ze mee wat randactiviteiten zoals de clubvoetbaldagen. Alles 
vindt en vond zij hartstikke leuk. Sylvia had geen problemen om voldoende 
vrijwilligers te vinden die haar bij haar werkzaamheden ondersteunden. 

Maar het organiseren van het jeugdkamp was en is haar grote liefde. Het 
draaiboek van het voorafgaande kamp moet elk jaar worden aangepast.  Om 
alles goed voor te bereiden en een leuk programma voor de deelnemertjes in 
elkaar te steken neemt ruim 2 maanden in beslag.  

Is iedereen er? 

Dat e.e.a. bij onze jongste spelers en speelsters in de smaak is gevallen blijkt wel 
uit het feit dat de deelname steeds meer toenam. Dit jaar was de deelname 
ronduit fantastisch. Het was een mooie en een fijne afsluiting van haar 
vrijwilligerswerk. 

Sylvia is blij met de promotie van het eerste elftal omdat deze prestatie is bereikt 
door spelers die rechtstreeks uit de jeugd gekomen zijn.  

Via dit stukje wil Sylvia iedereen en vooral de ouders van de jongste jeugdleden 
bedanken voor de grote steun die zij van hen heeft mogen ontvangen. Zij hoopt 
dat opvolgers ook een beroep op de ouders kunnen doen en wens hen veel 
succes. 

Henk ter Hofsté 
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JO 17 – elftal voorjaar 
 

e JO 17-1 of te wel de B1 van SV Delden is op zaterdag 3 juni jl. kampioen 
geworden in de 3e klasse voorjaarscompetitie 2018. 

 
Het team onder de bezielende leiding van trainer/coach Andre Spikkert 
(trainert), leider Ronald Schutte (vlaggert) en steun en toeverlaat Angelique 
Neuber, wist zo een fraai seizoen af te ronden. 

De ploeg bestaat grotendeels uit spelers die al vanaf hun jongste jeugd met 
elkaar spelen. De samenstelling veranderde zo af en toe, maar het collectief en 
het feit dat ze goed op elkaar zijn ingespeeld heeft haar vruchten afgeworpen. 

Het team kwam in de najaarscompetitie van 2017 nog redelijk mee, in het linker 
rijtje, maar deze voorjaarscompetitie was het heer en meester.  

De openingswedstrijd van het seizoen tegen de School werd met 4-2 gewonnen. 
In het tweede duel, uit bij Quick kwam er een klein dipje, waar niet alleen de 
jongens maar ook de coach lering uit kon trekken. Een aantal tactische 
omzettingen in de slotfase van de wedstrijd haalden niet het gewenste resultaat. 
Slechter nog, het gaf de tegenstander de mogelijkheid om een 0-2 achterstand 
gelijk te trekken. Onzorgvuldig verdedigen in zo’n slotfase is funest. 

Daarna ging het echter een stuk beter en werden er drie wedstrijden met ruime 
cijfers gewonnen. Toen in de daaropvolgende lastige uitwedstrijd bij NEO ook 
de winst nipt werd binnengehaald klom de Delden ploeg naar de koploper 
positie van de competitie. 

Op 21 april stond de kraker, uit tegen ATC, op het programma. In een spannend 
duel, met veel publiek langs de lijn, een wat merkwaardige scheidsrechter en een 
te fanatieke vader, kwam een ruime voorsprong nog even in gevaar, maar werd 
daar de basis gelegd richting het kampioenschap met een 3-4 overwinning. Een 
directe concurrent werd daarmee op achterstand gezet en zo bleef Delden zelf in 
volle controle over die nummer één positie. 

D 
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Althans dat was de verwachting, want in de daaropvolgende wedstrijd, die pas 
drie weken later op 12 mei werd gespeeld, werd er thuis verloren van Achilles,  
waardoor SV Delden zichzelf een nieuwe concurrent had gecreëerd. Volgens de 
trainert had de goalgetter van de ploeg, niet toevallig de zoon van de te fanatieke 
vader, eerder terug moeten komen van het Turkse strand. 
 
De veerkracht van de ploeg is echter kenmerkend en er werd de week erop weer 
eenvoudig gewonnen van BWO. 
 
In de voorlaatste wedstrijd ging men op bezoek bij het laag geklasseerde 
Blauwwitters. Op een kurkdroog, meer geel dan groen, veld werd met maar 
liefst 0-12 gewonnen. Typerend aan die wedstrijd was dat er veel verschillende 
spelers scoorden en dat er de ruimte geboden werd om de vaste verdedigers 
voorin mee te laten doen en de aanvallers achterin. 
 
Daar zit ook de kracht van dit team. Niet alle spelers zijn van hetzelfde kaliber, 
maar er wordt met elkaar en voor elkaar geknokt, gestreden, gedold, gemopperd 
en gelachen. De spanning was voelbaar, nu er met nog één wedstrijd te gaan, 
gewonnen moest worden om eerste te blijven. Groot was dan ook de opluchting, 
toen op diezelfde voorlaatste speeldag, de uitslag van naaste concurrent, 
Achilles, doorkwam. Zij hadden, verrassend genoeg punten laten liggen. 
 
Met drie punten voorsprong kon het dus voor de blauw-gelen eigenlijk niet meer 
misgaan. Daarnaast hadden de boys in de afgelopen tien wedstrijden al 49 keer 
gescoord en er slechts 17 geïncasseerd, dus mocht het helemaal misgaan in die 
laatste pot, dan zou het doelsaldo nog redding kunnen brengen. 
 
Tegen Borne speelde Delden een prima pot. Alle spelers waren tot in de 
schoenveter gemotiveerd. Na een paar minuten spelen zagen de in grote getalen 
toegestroomde toeschouwers het wellicht mooiste doelpunt van de middag. Een 
prachtige pass over de verdediging heen, die door de spits koeltjes werd 
afgerond.  
 
Borne bood goed weerstand en ging de strijd sportief maar wel stevig aan. Ze 
gingen nog voor de 2e plaats. Delden had de kansen maar ging met slechts 1-0 
de rust in.  
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Na de rust ging het echter van een leien dakje, mede ook doordat de Bornse 
doelman niet z’n beste middag had en op een paar eenvoudige schoten misgreep. 
Zo liep SV Delden makkelijk uit naar de 5-0. Het resultaat van een goed 
collectief. 

Na de wedstrijd kon het feest losbarsten. De ouders hadden voor een leuke 
verrassing gezorgd door een speciaal kampioensshirt te laten drukken.  

Er was vuurwerk, champagne en een medaille en als toetje mocht het team op de 
platte kar een rondje door Delden maken.  

Een bezoekje aan Delden-West kon niet ontbreken en DJ Jelmex zorgde voor de 
stevige beat die geen Deldenaar kan zijn ontgaan. 

Als afsluiting de barbecue bij de trainert thuis! Het bleef nog lang gezellig. 

35 

Even voorstellen… 

De nieuwe sportverzorgster van SV Delden 1. 

Ik wil mezelf graag voorstellen aan alle spelers, supporters, vrijwilligers en 
andere geïnteresseerden. Mijn naam is Julia Rikkert, ik ben 22 jaar en woon in 
Delden.  

Na het behalen van mijn HAVO diploma in 2014 ben ik begonnen aan de 
opleiding Fysiotherapie op het Saxion in Enschede. 

Afgelopen juli heb ik mijn diploma voor deze opleiding in ontvangst mogen 
nemen. Nu kun je mij een paar dagen per week vinden bij EV Fysiotherapie & 
Fitness.  

Zelf voetbal ik in het eerste elftal van SVO Twickel, de combinatie van SV 
Delden en Rood Zwart. Daarnaast ga ik zelf graag de uitdaging aan in de 
fitnesszaal. Met mijn eigen sportieve achtergrond lijkt het mij een erg leuke 
ervaring om sportverzorgster te worden van SV Delden 1. 
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Afscheid van twee SV Delden spelers 
 

an het einde van de kompetitie hebben we afscheid genomen van twee SV 
Delden spelers nl. Twan Eijsink en Chris Bartelink. 

 
Chris speelde het afgelopen heel verdienstelijk op de linksback in ons 1e elftal 
dat promoveerde naar de vierde klasse. Chris, een rustige jongen, was in de 
jeugd ook wel eens een poos keeper, wat hem ook goed afging. Toen hij een 
vervelende ziekte had overwonnen, ging ook zijn spel steeds beter en tot ieders 
verbazing kreeg hij een vaste plek in her eerste elftal!   

Chris studeert nu medicijnen aan de universiteit in Maastricht. We wensen hem 
veel succes met zijn studie en je weet, je bent altijd welkom op de Mors! 
Twan Eijsink werd in 2002 al lid van onze club. Hij was heel serieus bezig als 
keeper, in wedstrijden maar ook op de trainingen.  
Hij had veel concurrentie en hij kwam terecht in het 2e elftal. Trouw zat hij 
tijdens wedstrijden van het eerste elftal op de reservebank.   
Twan wilde meer en toen hij ook dit jaar het hoogste elftal dreigde te missen, 
vroeg hij overschrijving aan naar BZSV in Borne.  

Succes Twan, maar onze hoop is dat we je spoedig weer in het blauw/geel op de 
Mors zien! 

Gerrit Seppenwoolde 

Twan Eijsink  Chris Bartelink 

A 
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Veel veranderingen bij de senioren 
 

a een mooi seizoen met als resultaat de promotie van ons eerste elftal naar 
de vierde klasse zijn alle teams in augustus en september weer begonnen 

met de trainingen en de wedstrijden. Anders dan voorgaande jaren zijn we dit 
seizoen begonnen met vijf elftallen en – nieuw voor SV Delden – een 35+ team. 

Voor het nieuwe seizoen hebben we een nieuwe keeperstrainer aangesteld. Bert 
Morsink heeft na vele jaren bedankt en zal worden vervangen door Emiel van 
der Pol. Emiel heeft de laatste jaren onder de lat gestaan bij BZSV De 
Blauwwitters uit Borne. Emiel zal dit seizoen de senioren en oudste 
jeugdkeepers onder zijn hoede nemen. Emiel heel veel succes. 

Ook in de medische staf is er een wijziging. Hans van Laarhoven heeft na heel 
veel jaren als verzorger op de donderdag en zondag zijn taken overgedragen aan 
Julia Rikkert. Julia zal samen met Raymond Halenbeek de verzorging van de 
spelers voorzien. Hans bedankt en Julia heel veel succes! 

Helaas heeft Twan Eijsink besloten om SV Delden te verlaten. Twan gaat dit 
seizoen spelen bij BZSV De Blauwwitters in Borne. Ook heeft Chris Bartelink 
besloten om te stoppen in verband met zijn studie in Maastricht. Beiden heel 
veel succes. Ondanks dat Wouter Kwakkenbos het dus zonder deze heren zal 
moeten doen zullen er wel drie jeugdspelers aansluiten bij de selectie. Doeke, 
Stan en Laurent heel veel succes! 

Ook bij het tweede elftal zijn er veel wijzigen dit seizoen.  Zo hebben enkele 
spelers vanuit het derde en vierde de stap naar het tweede gemaakt en zijn er 
spelers vanuit het tweede naar het derde gegaan. Met een deel van de 
achttienkoppige selectie erbij heeft het tweede elftal nu een jongere groep. Met 
het tweede zullen we vanaf dit seizoen weer twee keer in de week gaan trainen. 
Bij zowel de trainingen als de wedstrijden zal er dus een aantal spelers uit de 
selectie aansluiten bij het tweede elftal, waardoor je met het tweede ook weer 
gericht kunt gaan trainen. Hopelijk leidt dit tot succes en kunnen we samen naar 
een hoger niveau werken met het tweede. Met het oog op de toekomst is dit ook 
zeker nodig. Bovendien kunnen we ook in de toekomst hopelijk blijven 
verjongen met de jeugd. 

N 
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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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Doordat de oudere spelers door gingen naar het derde, heeft Mark Hofste 
besloten om ook de stap als leider van het tweede naar het derde te maken. Mark 
is jarenlang leider geweest bij Delden 2 met als hoogtepunt het kampioenschap 
in 2016. Mark bedankt. Voor het nieuwe seizoen hebben we Kevin Otten bereid 
gevonden om als leider aan de slag te gaan. Ook zal Bjorn Semmekrot actief 
blijven bij het tweede. Bjorn zal regelmatig als grensrechter er bij zijn. Mark 
Tuitert zal dit seizoen de trainingen en de coaching verzorgen. 
Omdat we met een elftal minder zullen deelnemen aan de competitie hebben we 
de elftallen wat door elkaar gegooid. Hieronder zal ik u kort uitleggen hoe de 
verdeling is gegaan. 
 

- Het derde elftal zal dit seizoen bestaan uit spelers van het tweede en 
vierde van vorig seizoen. Zij spelen dit seizoen in de 6e klasse.  
 

- Het vierde zal dit seizoen bestaan uit spelers uit het derde van vorig 
seizoen en is aangevuld met spelers uit het vijfde van vorig seizoen. Ze 
spelen in de 7e klasse. 
 

- Het vijfde is eigenlijk het zesde van vorig seizoen en is aangevuld met een 
aantal heren van het vijfde van vorig seizoen. Ze spelen in de 7e klasse. 

 
Tevens hebben voor het nieuwe seizoen een 35+ team dat gaat deelnemen aan 
een 35+ competitie op de vrijdagavond. Deze competitie betekent dat je één keer 
in de twee weken in actie komt en dan drie wedstrijden speelt van een half uur. 
Dit team bestaat uit andere spelers dan de zondag-elftallen: het team bestaat 
vooral uit spelers die de afgelopen jaren juist bedankt hadden voor de zondag. 
 
Nieuw dit seizoen voor ons eerste elftal is de deelname aan de Tukker Cup. Dit 
toernooi, met in totaal 48 teams, vindt plaats op de dinsdagavond. Iedereen komt 
uit in een poule van vier teams en speelt voor de winterstop drie keer een 
poulewedstrijd. Van elke poule zullen de nummer 1 en 2 verder gaan in een 
knock-out fase, die gespeeld zal worden na de winterstop. 
 
Ook nieuw dit jaar is de wedstrijdsecretaris bij de senioren: Berry Koens, speler 
uit ons vijfde elftal. Berry heeft inmiddels Jan Holterman vervangen. Berry veel 
succes. Jan bedankt voor al die jaren dat jij dit altijd met zorg hebt gedaan.   
 
Veel sportplezier, 
Mark Tuitert 
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Mag ik me even voorstellen: 
 

                                      
 

m mijzelf te mogen voorstellen, mag ik een stukje schrijven in het clubblad 
van SV Delden. 

 
Vorig jaar april ben ik gevraagd om de ledenadministratie van Sylvia over te 
nemen. Dit leek me erg leuk om te doen en nu anderhalf jaar later, doe ik dit met 
veel plezier. 
 
Mijn naam is Ilse Woolderink, 44 jaar. Ik kom uit Wierden en sinds 2007 woon 
ik samen met Johan Holterman, eerst in Delden en later in Ambt Delden en 
natuurlijk ook met onze kinderen Eline (9) en Ruben (7). 
In het dagelijks leven werk ik parttime als administratief medewerkster bij een 
aannemersbedrijf in Markelo. 
 
In mijn vrije tijd ben ik niet erg sportief maar ik probeer wel wekelijks te 
wandelen. Een voetbalwedstrijd van Ruben vind ik ook leuk om naar te kijken 
evenals de andere sportieve bezigheden van de kinderen.  
Tevens kan ik genieten van muziek tijdens een concert of een 
theatervoorstelling.  
 
Heb je een vraag inzake de ledenadministratie, mail mij gerust of spreek mij 
gewoon even aan. 
 
Vriendelijke groet, 
Ilse Woolderink 

O 
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SVO Twickel nu ook officieel een feit 

e bal rolt ook weer bij de meiden en de vrouwen. Evenals vorig jaar zijn we 
gestart met een MO13, een MO15, een MO17, een MO19, VR1 en twee 

VR 25+ zeventallen. 

De helft van de teams speelt en traint dit najaar op de Mors en de andere helft op 
de Scheetheuvel. Na de winterstop wisselen de teams van locatie. Hoewel de 
meiden al een jaar gevoetbald hebben, bestaat de vereniging eigenlijk pas vanaf 
deze zomer.  

Op 22 juni 2018 zijn de benodigde handtekeningen (van Rood Zwart, SV 
Delden en SVO Twickel) gezet; dit dan ook de officiële oprichtingsdatum van 
de Vrouwenvoetbal Vereniging SVO Twickel. De meiden, trainers en 
begeleiders zal dat een zorg zijn; zij hebben met elkaar een fantastisch eerste 
seizoen gedraaid. Fantastisch in meerdere opzichten. Sportief gezien was het een 
prima seizoen. Alle teams hebben in hun klasse prima meegedraaid, de MO19 
zelfs bovenin in de hoofdklasse.  

Fantastisch ook, omdat we door de samenwerking geen meiden/vrouwen zijn 
kwijt geraakt; op dit moment is aantal vrouwelijke leden zelfs behoorlijk 
toegenomen. En fantastisch vanwege het feit dat de SV Delden en Rood Zwart 
meiden samen voetballen alsof het nooit anders is geweest. 

D 

41 

Dat het lijkt of het nooit anders is geweest, geldt ook voor de begeleiding, de 
ouders en supporters. Samen voor SVO Twickel! Eigenlijk hebben we in Delden 
een behoorlijk unieke situatie; een voetbalvereniging alleen voor vrouwen, daar 
zijn er maar een paar van in Nederland. Maar hoe zit het precies? 

SVO Twickel heeft maar twee leden; SV Delden en Rood Zwart. De meiden die 
bij SVO Twickel voetballen zijn lid van SV Delden of van Rood Zwart. Meisjes 
jonger dan 11 jaar voetballen samen met de jongens bij een van beide 
verenigingen. Met beide verenigingen is afgesproken, dat de meisjes vanaf hun 
11e jaar bij de SVO Twickel gaan spelen. Ze blijven dus gewoon lid van de 
moedervereniging.  

Hoewel het allemaal heel succesvol lijkt te verlopen, is er toch wel een puntje 
van zorg. Zowel bij Rood Zwart als bij SV Delden blijft het aantal meisjes in 
onze jongste jeugd (JO11 en jonger) een beetje achter bij wat het de laatste jaren 
was. Dit merken we nu al bij de MO13. Vorig jaar was de MO13 nog een elftal; 
dit jaar zijn we, noodgedwongen, met een achttal gestart!  

Dus een oproep aan de meisjes uit Delden en omgeving: Kom erbij, kom 
voetballen bij SV Delden! 
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SV Delden 35+ 
The Return of the Legends!!! 

 

                   
 

et is toch eeuwig zonde om goed voetbaltalent verloren te laten gaan, 
hebben ze al een tijdje gedacht bij de KNVB. Vandaar dat competities voor 

de “oudere jongeren” zijn ingevoerd, nl. de 35+ en 45+ competities. Deze 
draaien al enkele seizoenen en voor het eerst in onze clubhistorie draaien wij nu 
ook mee.  
Bert Morsink, TC-voorzitter en lid van het hoofdbestuur, had afgelopen zomer 
dezelfde gedachten als de KNVB. Hij dacht eens na over al die oudere jongeren 
die al langer of recent waren gestopt met het voetballen in competitieverband bij 
onze club en de conclusie was duidelijk: net als andere verenigingen moet het 
bij SV Delden toch mogelijk zijn een 35+ team op te richten. Zo gedacht, zo 
gedaan en na de nodige belletjes en gesprekjes op zomerfeesten, natuurlijk 
‘onder het genot van…’, waren genoeg enthousiastelingen bereid om mee te 
doen. 
Het 35+ voetbal wordt op een half veld gespeeld (handig met een mindere 
conditie), van buitenspel is geen sprake (handig voor de scheids) en er mogen 
geen slidings gemaakt worden (minder handig voor de “beukers”). Kortom, de 
ideale omstandigheden voor veteranen voetballers. Deze vorm kan in 
competitieverband wekelijks gespeeld worden, maar ook op enkele 
vrijdagavonden gedurende het jaar.  
Wij hebben gekozen voor de vrijdagavond competitie. Dit betekent dat we 4 
keer in een najaarsronde en 4 keer in een voorjaarsronde wedstrijden spelen. In 
de najaarsronde spelen we tegen Twenthe Goor, Excelsior ’31 en onze noaber 
Rood Zwart en wel in toernooivorm.  

H 
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Dit houdt in dat elke vereniging bezocht wordt en per speelavond 3 wedstrijdjes 
van 20 minuten in toernooivorm worden afgewerkt. Zoals u op de site heeft 
kunnen lezen heeft ons debuut op 14 september plaatsgevonden bij Excelsior 
’31 in Rijssen. Een prima debuut eigenlijk, vonden we zelf (ja, ja), wat smaakt 
naar meer! Twee gelijke spelen en een nederlaag, en dat zonder trainingskamp, 
oefen- en bekerwedstrijden, het zal duidelijk zijn: die overwinningen gaan er 
geheid komen! 
 
Wie zijn dan die voetballers die het eerste 35+ team aller tijden bij SV Delden 
vormen? Het zal niet verbazen dat de recent gestopte spelers Bert Luttikhedde, 
Gerrit Naafs, Dinand Lutke Willink, Erwin ter Keurs en Jarno Wesselink 
gemakkelijk over te halen waren in een topteam te komen spelen. Enkele 
mannen van soms wel en soms niet voetballen waren ook snel overgehaald om 
lekker op een klein veld te ballen: Ronny Schutte en Ed Stokkentreeff.  
En dan ……. de titel zegt het al, een door velen nooit gedachte return van een 
vijftal SV Delden legends: Henri Heuten, Bert Morsink, René Geerdink, Richard 
Brunnekreef en Robert Borgeling! De oproepkrachten zijn gevonden in Mark 
Tuitert en Marc Brinkcate en daarnaast volgen onze scouts Jan Blekkenhorst 
(‘Jong’n Jan’) nog, het schijnt bij hem voorlopig nog vast te zitten op de 
transfersom en buitensporige salariseisen ……  
 
Hebben onze scouts dan stil gezeten? Zeker niet, want na enkele geheime 
besprekingen zijn wij onze concurrent Rood Zwart te slim af geweest en heeft 
Bertil Tibbe er voor gekozen zijn carrière bij SV Delden voort te zetten. Ze 
hebben op de Scheetheuvel zitten slapen, zo’n klassespeler met zoveel ervaring 
en de prijs: slechts een SV Delden handdoek!  
Opzienbarend nieuws, zo werd tijdens de zondagmiddag op het Schuttersfeest 
wel duidelijk. Bertil, om met de woorden van Herman Finkers te spreken: 
“succes met ons”. De broodnodige begeleiding van deze debuterende 35+ 
selectie is in handen van ondergetekende Arjan Laarhuis, zo nodig geassisteerd 
door Bert Morsink. 
We kunnen ons voorstellen dat er mensen nieuwsgierig zijn geworden naar het 
voetballen in 35+ vorm en/of de verrichtingen van ons team dit seizoen.  
Schroom dan niet en kom gerust een keer kijken of neem contact op. Kijken kan 
al snel, want we spelen op vrijdagavond 2 november bij ons op De Mors. Meer 
informatie kun je krijgen bij Arjan Laarhuis, telefonisch bereikbaar onder 
nummer 06-51210778.Wie weet tot ziens dan aan de lijn op vrijdagavond! 
 
Arjan Laarhuis 
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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
BOLTEN VENNEMAN  STRAATWERKEN   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
EV  FYSIOTHERAPIE & FITNESS     DELDEN
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
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
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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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LAMERS                                     HUISHOUD ARTIKELEN  DELDEN
LAMMERSEN                            BOUW BEDRIJF   DELDEN
LEFERINK                                  SCHOENEN     DELDEN
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 KÄRCHER  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  STAALPRODUCTEN  DELDEN
STERK IN  VLOERWERK  DELDEN
T OALDERSHOES  RESTAURANT  DELDEN
T.G.O.  TECHNISCHE INSTALLATIES  HENGELO
TEAMSPORT  SPORTARTIKELEN     ALMELO
FABRIEK MUTA - PREMZ 
TECHMAG  GEREEDSCHAPPEN  HAAKSBERGEN
TEN DAM  INSTALLATIE BEDRIJF  DELDEN
TER AVEST  BROOD-BANKET  DELDEN
TER BRAAK  BOUWBEDRIJF  HENGELO
TER DOEST  TOURINGCARS   Hengevelde
TER HORST   SCHILDERSBEDRIJF  DELDEN
TWENTSE STORM  RECLAMEBUREAU  DELDEN
VAN DE BARG  CAROSSERIEBEDRIJF   DELDEN
VAN DER WONING  FIETSEN   DELDEN
VAN LOON  HERENMODE  DELDEN 
VAN OTTEN   TECHNISCHE. INSTALLATIES DELDEN
VEHOF   INSTALLATIEBEDRIJF   DELDEN
VINCENT  ZONWERING    HENGELO

VIOS   DANSCAFÉ EN CLUB  AMBT DELDEN
VISSCHEDIJK   SLAGERIJ  DELDEN
VOS BOUWBEDRIJF  DELDEN
WOLF   INTERIEURHUIS  DELDEN
ZUITHOF  AUTOBEDRIJF  BORNERBROEK

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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