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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               ledenadministratie@svdelden.nl 
 
 

Adreswijzigingen dient men z.s.m. door te geven aan de ledenadministratie. 
Beëindiging lidmaatschap: schriftelijk bij het 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 

 
 
 
  

o af en toe zit een vereniging in een belangrijke fase van haar bestaan. En 
dat is nu ook het geval. 

 
Er is een belangrijke beslissing genomen om als vereniging deel uit te maken 
van het plan “Sportpark De Mors”. Geen onbelangrijke stap voor een bijna 
honderdjarige! Over dat besluit en de stemming hierover lezen jullie in deze 
uitgave. 
 
Verrassend was toch wel dat B. en W. en de gehele Gemeenteraad dit een 
bijzonder goed plan vonden en dit ook financieel ondersteunde met algemene 
stemmen. Dit gebeurt niet zo vaak in de gemeentepolitiek. Het aantal 
dwarsliggers was hier nul!  
 
We mogen er toch wel even bij stil staan hoeveel werk en uren onze 
bestuursleden en allerlei werkgroepen hieraan besteed hebben!  Hoe de stand 
van zaken thans is, lezen jullie in dit blad. Er zullen nog heel wat stappen nodig 
zijn, alvorens met de uitvoering begonnen kan worden. Ook lezen jullie over de 
toch wel verrassende prestatie van ons 1e elftal in de vierde klasse. Vaak echt 
klasse en werd er genoten van het mooie spel. Onze trainer Wouter Kwakkenbos 
geeft zijn visie in dit blad. 
 
Ook werd op de valreep van de competitie het kampioenschap van Jo 19-1 
gevierd. Gefeliciteerd allemaal!  
 
Verdere lezen jullie nog: 

- Een gesprek met onze keeperstrainer Emiel van de Pol 
- Mark Tuitert schrijft over zijn Delden 2 
- Marc Brinkcate schrijft over de jeugdafdeling 
- Jos Eijsink over de dames en meisjes van SVO Twickel 

Veel leesplezier, 
Namens de clubbladredactie, Gerrit Seppenwoolde 

 

Z 
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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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Uit de bestuurskamer 
 
Beste leden,  
 
Het seizoen 2018-2019 is gespeeld. Er zijn mooie resultaten geboekt bij de 
jeugdteams en ons 1e elftal heeft een unieke prestatie geleverd om te eindigen in 
de hogere regionen van de 4e klasse. Een aantal weken is er zelfs een kans 
geweest op promotie naar de 3e klasse. Dit zegt wat over de inzet en 
voetbalkwaliteiten van dit team. Als bestuur zijn we hier trots op.  
 
Bij de jeugdteams worden ook goede resultaten geboekt. De welpen en JO19 
zijn kampioen geworden en JO17 heeft na de winterstop in de 2e klasse ook bij 
de bovenste 4 een goede strijd geleverd. Tijdens de jeugdtoernooien zijn er ook 
al prijzen mee naar huis genomen.  
 
Ondertussen is SVO Twickel een jaar verder. De MO19 laten een prachtig 
seizoen en sluiten het seizoen af met een 2e plek bij de KNVB regio Oost 
bekercompetitie. Steeds meer jonge voetbalsters weten de weg te vinden naar de 
SVO Twickel. Dit maakt dat er volwaardige teams kunnen worden 
samengesteld. Door beide besturen worden de ontwikkelingen gevolgd van het 
succesvolle 1e jaar van de SVO Twickel en vindt er met regelmaat overleg plaats 
hoe het succes van de SVO te continueren.  
 
Voor het bestuur heeft de afgelopen periode vooral in het teken gestaan van de 
ontwikkelingen rondom Sportpark de Mors. Tijdens een buitengewone ALV 
konden leden stemmen of zij onze leden in de toekomst zien voetballen op een 
multifunctioneel Sportpark. Een overgrote meerderheid heeft voor dit 
toekomstbeeld gestemd. Ook de gemeenteraad heeft een “GO” gegeven. De 
Stuurgroep is nu bezig om de uitvoering van de bouw verder in te vullen. Er 
zullen o.a. noodvoorzieningen moeten worden geplaatst voor een tijdelijk 
onderkomen (kleedkamers en kantine). Er is op de website een aparte button 
voor Sportpark de Mors te vinden waar alle vorderingen zullen worden gemeld.  
 
Net als vele andere verenigingen, zijn wij als bestuur op zoek naar 
bestuursleden. De functie van jeugdvoorzitter, secretaris en PR & Communicatie 
zijn al enige tijd vacant binnen ons bestuur. Graag willen we nogmaals een 
beroep doen op onze leden die mogelijk interesse hebben in een bestuursfunctie 
om met ons in gesprek te gaan.  
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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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Het principe van vrijwilligerswerk blijft “vele handen maken licht werk”. Dit 
zien we zeker bij onze activiteiten rondom belangrijke wedstrijden maar zeker 
ook op de minder zichtbare momenten.  
 
Bij aanvang van het nieuwe seizoen hopen wij ons 400ste lid te verwelkomen bij 
onze vereniging. Dit betekent een mijlpaal voor SV Delden.  
 
Wij gaan dan ook met veel vertrouwen het nieuwe seizoen in. De vereniging is 
volop in ontwikkeling. Komend seizoen zal de bouw van Sportpark de Mors 
daadwerkelijk beginnen, alle teams zijn samengesteld en we hopen ons 400ste lid 
te mogen verwelkomen.  
 
Wij wensen alle leden een fijne zomer en we zien elkaar in het seizoen 2019-
2020 weer langs de lijn.  
 
Sportieve groet namens het bestuur van SV Delden,  
Annemieke Visser-Roskam 
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PRIJSLIJST MEENEEMMAALTIJDEN

CHINEES SPECIALITEITEN RESTAURANT

GOLDEN CITY

Vossenbrinkweg 40
7491 DD  Delden

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

www.goldencityindelden.nl

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

Ook op feestdagen!
Ruime eigen parkeergelegenheid.

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

Bel ons voor vrijblijvende informatie.
Reserveren gewenst.

Alles over onze catering en  
Maandmenu’s vindt u op:
www.goldencity delden.nlin
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p het moment dat ik dit schrijf zit, op een paar toernooien en nog wat 
trainingen na, het seizoen er op.  

Op hetzelfde moment zijn de Oranje Leeuwinnen aan hun WK in Frankrijk 
begonnen. We hopen dat ze na Europees kampioen, ook Wereldkampioen 
kunnen worden. Wij van SVO Twickel wensen ze in ieder geval heel veel 
succes. 
 
De teams van onze SVO Twickel hebben het in het 2e jaar prima gedaan en zijn 
inmiddels geen onbekende meer in de verschillende competities.  
 
De MO13, een achttal, zijn de competitie met slechts 7 meiden begonnen. Door 
te lenen in andere teams is er toch telkens gewoon kunnen spelen; vooral de 
meiden uit de JO11 hebben de MO13 regelmatig geholpen. Na de winterstop 
kwamen er maar liefst vier meiden bij, en in maart nog eens vier, zodat het 
seizoen beëindigd werd met maar liefst 15 speelsters.  
 
De MO13 is met al deze nieuwe speelsters niet zo hoog geëindigd, maar hebben 
toch nog verschillende teams achter zich gelaten. De sfeer is vanaf begin tot eind 
altijd prima geweest. 
 
De MO15 heeft onder leiding van de ervaren trainer Gerard en leidster Inge 
prima gepresteerd. Gerard had ook een krappe selectie, maar een aantal meiden 
van de MO17 hielpen de MO15 regelmatig uit de brand. De MO15 is zowel in 
het najaar als in de voorjaarscompetitie in de subtop geëindigd.  
 
Ook de MO17 kampte nogal eens met personele problemen. Trainer Hans moest 
regelmatig puzzelen om een team op de been te krijgen. Gelukkig was er 
regelmatig hulp van de MO15 en de MO19 en kon de competitie gewoon 
afgewerkt worden.  
 
De MO17 beleefde een heel goed najaar en deden mee in de subtop. Het 
voorjaar was minder succesvol; er werd goed gevoetbald maar vaak nipt 
verloren zodat uiteindelijk de laatste plaats een feit werd. Maar ja… daar moet 
ook iemand staan zullen we maar zeggen.  
 
 

O 
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De MO19 beleefde een uitstekend seizoen in de hoofdklasse. Ze werden 2e tegen 
tegenstanders uit alle windstreken; Meppel, Loil, Ermelo, Duiven enz. Als klap 
op de vuurpijl plaatsten de meiden voor de finale van het bekertoernooi.  
 
Op 1 juni werd, op neutraal terrein in Wezep, de finale gespeeld tegen de 
Treffers uit Groesbeek. Het werd een bloedstollende finale, die uiteindelijk met 
6-4 werd verloren. Jammer voor het team, maar vooral voor haar zelf, was dat 
rots in de branding Daphne Veldhuis, moest uitvallen met een hersenschudding 
en een sleutelbeenbreuk. We wensen haar een spoedig herstel. Maar het was al 
met al een geweldig ervaring. Het was voor trainer Steffie tevens de 
afscheidswedstrijd; ze stopt bij onze jeugd en gaat zich nu volledig richten op de 
VR1 en de 7-tallen. Steffie bedankt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de bekerfinale worden onze meiden gehuldigd en toegesproken door een 
bobo van de KNVB. 
 
Na een klasse hoger te zijn ingedeeld, hebben de dames van de VR1, onder de 
bezielende leiding van Steffie Groothedde en Nienke Rupert, een prima 4e plaats 
weten te behalen. Zowel Steffie als Nienke hebben aangegeven, met dit stel nog 
wel een seizoen door te willen. Dit aanbod hebben we natuurlijk met beide 
handen aangegrepen. 
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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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RESTPARTIJEN
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De VR25+1 en de VR25+2 hebben het ook goed gedaan. De een is bovenin 
geëindigd, de andere onderin. Maar wat maakt het uit. Natuurlijk wil je de 
wedstrijd winnen, maar het gaat toch vooral om sportief en gezellig met elkaar 
bezig te zijn. Plezier staat duidelijk voorop. Dat plezier voorop staat is het 
afgelopen jaar heel duidelijk gebleken bij alle teams van SVO Twickel. We 
vinden dat dan ook heel belangrijk. Als je plezier hebt komen de prestaties 
vanzelf, maar als ze een keer niet komen, dan is dat ook prima.  
 
Voor het nieuwe seizoen is de teamindeling, de trainers en de begeleiding zo 
goed als rond. Volgend jaar starten we weer met een MO13, MO,15, MO17, 
MO19, VR1, VR25+1 en VR25+2. Komend seizoen lijken de teams iets ruimer 
in de speelsters te zitten, maar we kunnen nog altijd speelsters gebruiken in alle 
leeftijdscategorieën. 
 
Heb je een zus of zusje, een nicht of nichtje, een vriendin of vriendinnetje of 
zomaar iemand die je kent, die belangstelling heeft voor voetbal; laat haar 
contact opnemen met Jos Eijsink (06-23978660) of wijs haar op onze 
spiksplinternieuwe website; svotwickel.nl. Ik raad sowieso iedereen aan onze 
website te bezoeken. We zijn er zelf heel trots op! Wil je lid worden, dan wordt 
je lid van SV Delden of Rood Zwart. We noemen dit onze moederverenigingen. 
Je kan dan een aanmeldingsformulier downloaden op de site. Voor de meiden 
van SVO Twickel geldt:  
 
 
 
 
 
 
Ben je een meisje van 11 jaar of ouder, dan kom je te voetballen bij SVO 
Twickel. Ben je 10 jaar of jonger, dan voetbal je samen met jongens, en daar is 
helemaal niets mis mee! Voetballen kan al vanaf dat je 4 jaar bent. Voetballen is 
leuk, voetballen is stoer, voetballen is gezond, voetballen is wat voor jou! 
Oproep aan de papa’s en mama’s laat jullie dochter voetballen bij SV Delden. 
Voor informatie, check de informatie op de site; www.svdelden.nl of bel Marc 
Brinkcate 06-20227028. 
 
Jos Eijsink, SVO Twickel 
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TER HERINNERING AAN STEF HOFMAN 
 
 

 
 
 

p maandag 20 mei 2019 overleed Stef Hofman na een kort ziekbed op  
73-jarige leeftijd. 

 
Stef Hofman was gedurende de tachtiger jaren vier jaar hoofdtrainer van de SV 
Delden. Hij was een sympathieke trainer, die altijd een goede band had met zijn 
spelers, de leiders en het bestuur. 
Hij voelde zich opgenomen in onze vereniging. Na zijn trainersperiode was hij 
ook nog geïnteresseerd in het wel en wee van SV Delden en hield nog steeds 
contacten. Ook later toen de SV Delden een beroep op hem deed om een 
jeugdelftal te trainen, deed hij dat met veel plezier. 
Veel leden zijn geschrokken van zijn plotseling overlijden en gedenken hem als 
een gezellig en fijn mens. 
 
Stef, rust in vrede. 
 
Namens SV Delden, 
Gerrit Seppenwoolde 
 
 

O 

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 
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e maand december breekt aan. Elke Deldenaar weet wat dan al lang wat er 
op de agenda staat. De derby!! Maar eerst was daar nog de uitwedstrijd 

tegen KOSC. 
Echter waren de spelers met de gedachten toch al bij de derby en we werden 
door KOSC getrakteerd op een zeer slechte generale. Een afstraffing van 7-1 
was het gevolg.  
 
De week voor de derby is er veel stress en veel extra belangstelling. Helaas is de 
fantastische maar ook jonge groep daar niet tegen bestand en er volgt een 
teleurstellende 0-3 nederlaag. Voor het eerst in anderhalf jaar tijd wordt er in 
competitieverband een thuisnederlaag geleden. Het is tijd voor winterstop. Na 
10 wedstrijden hebben we 17 punten en een doelsaldo van 21 voor en 23 tegen. 
We staan in de subtop omdat ook de anderen punten aan elkaar verspelen. 
 
Na de winterstop gaat het voetballen niet geheel meer van een leien dakje. De 
resultaten zijn meer dan uitstekend met overwinningen op RSC, ZV en Vasse en 
een verliespartij bij Almelo. Maar tegen het laag geklasseerde ZV en Vasse is 
het met de hakken over de sloot. Het blijkt een voorbode voor de maand maart. 
Met veel tegendoelpunten wordt van UD (7-1), RSC (5-3) en Oldenzaal (3-0) 
verloren en we vallen op de ranglijst terug naar plek 7. Het blijkt achteraf gezien 
de laagste klassering die we dit seizoen zullen hebben. En eigenlijk dus altijd 
binnen de doelstelling. 
 
Want er breekt een periode van extra groepsgesprekken, individuele gesprekken, 
intensieve trainingen en wedstrijdanalyse aan de hand van videobeelden aan. De 
spelersgroep is zeer gemotiveerd en werkt aanstekelijk enthousiast met elkaar 
samen. Een tegenslag is om van te leren en de wil om te groeien en ontwikkelen 
is zeer groot. Vasse is als eerste de klos van de dadendrang van de jonge en 
gretige groep. Zij worden met 5-1 nog gespaard. Concurrent KOSC wordt met 
3-1 opzijgezet, Sportlust Vroomshoop is met 5-0 wederom echt een maatje te 
klein en Juventa wordt (weliswaar ternauwernood) met 3-4 verslagen. 
 
Tussendoor is er nog de mogelijkheid op revanche tegen plaatsgenoot Rood 
Zwart. Op uitnodiging van hoofdsponsor Aparthotel Delden wordt de 
voorbereiding op de wedstrijd daar gestart. Een heuse sportmaaltijd met pasta, 
broodjes en fruit staan voor ons klaar. In een aparte ruimte vindt de 
wedstrijdbespreking plaats en kan er gemasseerd worden.  
Een op-en-top klaar geprepareerde SV Delden-machine dendert in de 1e helft 
over de tegenstander en kan rusten met een 0-2 voorsprong. Uiteindelijk wordt 
het nog 1-2.  
 

D 
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Een overzicht van SV Delden 1 in het seizoen 2018-2019 
 

en nieuw seizoen. Een nieuwe Klasse. Nieuwe tegenstanders. Maar wel met 
hetzelfde team. Het team dat vorig jaar via de nacompetitie promotie 

afdwong naar de 4e Klasse. Na 15 jaar eindelijk weer een klasse hoger dan de 
jarenlange Kelderklasse. Het feest was grandioos gevierd. Maar nu werd het tijd 
voor de nieuwe realiteit.  
 
Tijdens de eerste gezamenlijke bijeenkomst voorafgaand aan de start van het 
seizoen werden nieuwe afspraken en nieuwe doelen samen vastgesteld. We 
zouden niet gaan voor klasse behoud maar we wilden meetellen in de 4e Klasse. 
Bij de eerste 7 eindigen zou een mooi streven zijn. 
De trainingen werden gestart en als vanouds fanatiek bezocht. Eigenlijk is 
gedurende het hele jaar de opkomst voor bijna alle spelers hoog te noemen.  
 
De eerste graadmeter in de voorbereiding was het Hoftoernooi. Dit jaar streden 
de 9 clubs uit de gemeente Hof van Twente bij sv Hector om de jaarlijkse eer. 
En voor het eerst in de historie werd de cup door SV Delden gewonnen. Zou het 
een teken voor de rest van het seizoen zijn? 
 
De beker werd dit jaar echter een realiteit check. Van WVV werd verloren, 
tegen GFC ternauwernood gelijkgespeeld (in een ronduit slechte wedstrijd 
tijdens de Schuttersfeesten) en uiteindelijk gewonnen van Manderveen. Het 
avontuur was snel voorbij. 
 
Eind september startte dan eindelijk de competitie, met een uitwedstrijd tegen 
ZV. Glansrijk werd er met 0-3 gewonnen en de eerste 3 punter was een feit. 
Daarna volgende een gelijkspel tegen Almelo en verlies tegen Borne. 
Vervolgens winst tegen Hengelo en een gelijkspel tegen UD. De eerste storm 
waren we doorgekomen en na 5 wedstrijden hadden we 8 punten. We deden 
lekker mee, lang niet slecht voor een promovendus. Het werd duidelijk dat veel 
clubs van elkaar konden winnen, en er stond dan ook niemand uitgesproken 
bovenaan. 
 
In november werd 3-0 van Oldenzaal gewonnen, met 4-1 werd Sportlust 
Vroomshoop opgerold en Juventa met 3-0 aan de zegekar gebonden. Na 8 
wedstrijden al 17 punten. We deden serieus met de bovensten mee. En we 
hadden met Scott Wold een topscoorder die er al 9 in had liggen. 20 doelpunten 
voor maar toch ook al 13 tegen. 
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Dat houdt in dat er na het laatste fluitsignaal eindelijk eens is gewonnen van die 
andere club uit Delden. En dat wordt lang en zeer uitgebreid gevierd in de 
kantine daar. 
 

 
 
De balans is dat 2 wedstrijden voor het eind Delden 2e staat met 1 punt 
achterstand op koploper Borne. Het staat al vast dat Delden bij de eerste 4 zal 
eindigen en de kans op nacompetitie is zeer groot. Wie had dat aan het begin van 
de competitie kunnen voorzien? 
 
De 1 na laatste wedstrijd is uitgerekend tegen BVV Borne. Onder prachtige 
omstandigheden met groots vuurwerk van beide clubs vooraf en een fantastisch 
drukbezocht sportpark ontstaat een geweldige strijd.  
 
Hierbij staat SV Delden na 5 minuten met 1-0 voor na een penalty en een rode 
kaart voor de keeper van Borne. Helaas is het geroutineerde Borne in de rest van 
de wedstrijd slim en gelouterd genoeg om toch een 1-3 winst af te dwingen. 
De laatste wedstrijd tegen Hengelo is er 1 voor de statistieken en om te bepalen 
op welke plek het team gaat instromen in de nacompetitie. Na een 2-1 verlies 
wordt er uiteindelijk een 4e plek bereikt.  
 
In de nacompetitie moest aangetreden worden tegen Sp. Overdinkel. Na een 
schitterende wedstrijd van een hoog niveau verscheen na 90 min een 2-2 stand 
op het scorebord. Een verlenging volgde en hierin scoorde Overdinkel al snel.  
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Er werd risicovol gezocht naar de gelijkmaker maar er volgde nog een 
tegendoelpunt. Op dat moment knakte er iets binnen het team en kon Overdinkel 
fors uitlopen. Zeker geen schande. Het zat er gewoon op. 
Een seizoen om met trots op terug te kijken. Als promovendus zo lang mee doen 
om het kampioenschap, op eigen kracht nacompetitie afdwingen, de topscoorder 
van de klasse afleveren en winnen in de derby zijn mijlpalen waar je nog eens  
aan terug kunt denken. Maar bovenal een groep jonge spelers die zich nog steeds 
aan het ontwikkelen zijn. Als speler maar ook als mens. Echt top. 
 
Het seizoen zit erop. De laatste training is geweest. Ieder kan op zijn of haar 
manier alles een plek geven en de kop weer even lekker fris maken. Namens de 
spelersgroep en de gehele staf van de selectie dank ik jullie voor alle support, 
belangstelling en aanwezigheid bij alle wedstrijden. Fantastisch om dit binnen 
de club mee te maken. 
 
Ik wens jullie allemaal een fijne, gezonde en gezellige vakantie en zie jullie 
graag in het seizoen 2019-2020 weer terug.  
 

 

 
 

Wouter Kwakkenbos, 
Hoofdtrainer SV Delden 1 
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SV Delden JO17-1 
De JO17-1, of te wel de B1 van SV Delden, had een prima seizoen 2018/2019 
 
Het team: 
Doelman Jasper – prima sluitpost die in het afsluitende toernooi ook nog een 
belangrijk doelpunt wist te scoren als speler! Op de backs staan afwisselend de 
waterdragers: Jesse, Mika, Jasper en Eltayeb. Nuttige voetballers om het de 
tegenpartij lastig te maken. 
 
Achterin centraal het gouden duo Joël en Ryan. Groot en klein, maar beide snel, 
sterk en voor niemand bang. Op het midden Joris, Boris en Mark. De eerste twee 
spelen kalm, beheerst en met overzicht. Laatstgenoemde ongecontroleerd en 
woest, maar wel met volle inzet.  
 
Brad, als controlerende middenvelder, speelde een uitstekend seizoen en gaf 
menig fraaie assist. Speelde daarnaast ook veel hele en halve potjes mee met de 
A1. Voorin, de onruststoker Rick en sterke Nick, die het ruime merendeel van 
de doelpunten op zijn conto nam. Ook Nick maakte regelmatig z’n 
scoringsdrang te gelde in de A1. Fadi was helaas de 2e seizoenshelft geblesseerd 
en onderging een pittige knieoperatie. Levi en Tom maakten de overstap naar de 
A1 in de winterstop om het tekort aldaar op te vullen. Daar waar mogelijk 
speelde beide nog mee met wedstijden van de B1. Levi staat dan op de juiste 
plek voor menig intikkertje en stoomlocomotief Tom zorgt dan voor dat beetje 
extra, wat de ploeg goed kan gebruiken.  
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it de C deden volgende spelers ook regelmatig mee: 
Jordi, keepte een aantal wedstrijden en valt op door zijn uitstekende 

traptechniek. Maarten op de back positie. Strijdlustig. Max en Duuk, die komen 
er wel.  Jort en Teun op het midden. Aardje naar hun vaartje. 
Die kun je er heel goed bij hebben. 
 
Zoals altijd, heeft de jeugd de toekomst en met deze goede lichting aan spelers, 
kan SV Delden er nog jaren plezier van beleven. Brad, Tom, en Nick trainden na 
de winterstop, om de beurt, mee met de eerste selectie en Nick zag dat zelfs 
beloond met enkele invalsbeurten in het eerste team van SV Delden. Alle spelers 
die meededen met de A1 hadden een significant aandeel in het behaalde 
kampioenschap van ons oudste jeugdelftal. 
 
Het seizoen: 
Vooral het kalenderjaar 2018 was voor de JO-17 een absoluut hoogtepunt met 
maar liefst twee kampioenschappen op rij, zowel in de voorjaarscompetitie van 
het vorige seizoen als ook in de najaars competitie van dit seizoen. Beide keren 
mocht de schaal van de 3e klasse omhoog. 
 
Na de winterstop, begin 2019, mocht de ploeg dan eindelijk een klasse hoger 
gaan voetballen, in de 2e klasse. In die 2e klasse hadden de spelers zelf al 
verwacht te gaan spelen in september, maar ze moesten noodgedwongen nog 
even geduld hebben. 
 
Dat de ploeg het hogere niveau aan zou kunnen werd o.a. wel bewezen in de 
twee oefenwedstrijden tegen de B1 van onze stadsgenoot. Eenmaal vlak voor- 
en eenmaal vlak na de winterstop. Twee keer werden deze duels winnend 
afgesloten. Onze buren uit Delden-West spelen 1ste klasse! 
 
In die 2e klasse was de aftrap op 9 februari uit tegen Sparta Enschede. Direct een 
mooie test-case. Met wat kunst- en vliegwerk werd er nog een gelijkspel 
uitgehaald. Het eerstvolgende competitieduel was pas op 2 maart.  
 
Tussendoor de kwartfinale in de beker op 23 februari tegen DZC uit 
Doetinchem. Die wedstrijd werd helaas niet gewonnen en dat had vele oorzaken. 
Een deel daarvan lag bij de spelers, waarvan enkelen er net een (te) lange autorit 
op hadden zitten en een deel lag bij de coach die met te veel wisselspelers begon 
en wellicht een andere tactiek had moeten spelen. Een wijze les voor allen! 
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oals gezegd, op 2 maart weer verder met de competitie, tegen het sterke  
Bentelo werd met maar liefst 7-3 gewonnen. In de stromende regen werd de 

week erop een knappe overwinning gehaald bij BWO en ook Achilles werd aan 
de zegekar geknoopt. Een klein dipje was er, uit bij ATC, met een gelijkspel, 
maar daarna volgden er weer drie overwinningen op rij, inclusief een negen 
klapper tegen Barbaros. 
 
De B1 en het eerste team van Delden leken een gelijke tred te houden. Als 
promovendus meedraaien in de bovenste regionen en dan blijkt, aan de 
vooravond van een mogelijk kampioenschap, dat je toch net een maatje te klein 
bent. Waar Delden 1 het moest afleggen tegen Borne op 19 mei, traden de B1 
jongens op 18 mei tegen een sterkere kandidaat aan t.w. Hoeve Vooruit. De 
oranje zwarten hadden twee punten voorsprong op Delden en in een spannend 
duel wisten zij met 0-1 te winnen. Het zat Delden niet mee toen enkele 
bepalende spelers in de 2e helft uitvielen, maar de coach uit St. Isidorushoeve 
had z’n huiswerk goed gedaan en werd met z’n team de terechte kampioen. 
Net als Delden 1 het daarna bij Hengelo liet zitten, ging Delden B1 de week 
erop bij Tubantia onderuit. 
 
Op 1 juni resteerde het laatste duel, tegen Bon Boys. Dit duel was begin mei, na 
20 minuten gestaakt n.a.v. een beenbreuk bij een speler uit Haaksbergen. Delden 
wilde deze wedstrijd graag winnen om Bon Boys voor te blijven in de stand en 
Bentelo te passeren om zodoende op de tweede plaats te eindigen. Die missie 
lukte met een klinkende 4-1 overwinning en de bond telde de 1-1 uit de eerdere 
wedstrijd daarbij op, 5-2 dus. 
 
Alsof er nog niet genoeg gevoetbald was, werd er op 2 juni deelgenomen aan 
een sterk bezet toernooi in Overdinkel. Het was bovendien tropisch warm. In 
een deelnemersveld met veel clubs die één of twee klassen hoger voetballen, 
legden de Delden boys met drie keer winst, twee keer gelijk en twee keer 
verlies, beslag op een keurige 3e plaats. André, Henk, Angelique en Hashem. 
Bedankt voor jullie inzet en toewijding! 
 
Met sportieve groet, Ed Stokkentreeff 
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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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JEUGDACTIVITEITEN 
et begin van het voorjaar werden er tal van activiteiten rondom de jeugd 
georganiseerd. In april werd een inloopochtend voor nieuwe kinderen 

georganiseerd, er werden paaseitjes verkocht en de paashaas kwam op bezoek 
bij de jongste teams. In de maanden mei en juni worden de wedstrijden in de 
competities afgerond, waarna alle teams nog toernooien spelen, een teamuitje 
organiseren en als klap op de vuurpijl afsluiten met het jaarlijkse voetbalkamp in 
Markelo. Een terug- en vooruitblik voorjaar 2019… 
 
Nieuwe verkoopactie groot succes! 
Op zaterdagmiddag 30 maart zijn de jeugdleden van SV Delden én de meiden 
van SVO Twickel langs de deuren gegaan, om Delden en Deldenerbroek van 
heerlijke chocolade paaseitjes te voorzien. Begin maart werd met een groot 
aantal vaders, moeders en oma’s in totaal 500KG chocolade verpakt in zakjes 
van 250 gram. Deze werden zaterdagmiddag, door ruim 100 enthousiaste 
kinderen, in een kleine drie uur tijd huis aan huis verkocht. De verkoop van de 
paaseitjes bleek een schot in de roos! Veel mensen waren erg enthousiast over 
de nieuwe verkoopactie en dat was terug te zien aan de mooie opbrengst, die 
hoger uitviel dan voorgaande jaren. Hiermee kan SV Delden de komende tijd de 
jeugd weer voorzien van materialen, ballen en teamuitjes. Nadat iedereen 
teruggekeerd was in de kantine, hadden een aantal moeders welverdiende 
broodjes knakworst klaarstaan. Al met al was het ook nog eens een leuke 
gezellige activiteit waaraan heel veel kinderen en ouders hun steentje hebben 
bijgedragen, mooi om te zien. 
 
Gezellige boel bij Kabouters en Welpen 
Zaterdagmorgen 6 april hield SV Delden de jaarlijkse voorjaars-inloopochtend. 
Het sportpark was aangekleed met ballonnen en vlaggetjes. Ouders konden met 
een bakje koffie in de hand eens rustig rondneuzen hoe een zaterdagochtend 
voor de jongste voetbalhelden en -heldinnen eruitziet. De kinderen renden 
vrolijk over het veld, de één met een bal aan de voet, de ander met een 
regenworm in de hand… De allerjongsten (3, 4, 5 en net 6 jaar) verzamelden om 
10:00 uur in de middencirkel van de “Seppenwoolde-voetbalarena”.  
Na een Kennismakingsrondje met de trainers en collega voetballers werd er 
eerst gezamenlijk een warming up gedaan, daarna werd de groep in tweeën 
gesplitst. Een aantal nieuwe kinderen moest eerst even de kat uit de boom 
kijken, maar al snel maakte de spanning plaats voor een lach. Na het tikspelletje 
politie en boefje was het tijd voor het echte voetbalwerk: dribbelen, doelpunten 
maken, schipper mag ik overvaren met de bal, een voetbalwedstrijdje en 
natuurlijk als afsluiter penalty schieten! 
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Aan het einde van de ochtend kregen alle kinderen een lekkere traktatie en een 
leuk aandenken. De nieuwkomers konden hun stempelkaart laten aftekenen, bij 
een volle kaart wordt een echte medaille uitgereikt. 
 

 
Foto: stempelkaart Kabouters en Welpen 
 
 
 

Naam:

Voetballen is gaaf!

week 1 week 2 week 3

week 4 week 5 week 6

week 7 week 8 week 9

week 10 Stempelkaart voor medaille
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Bezoek paashaas jongste jeugd 
Woensdag 17 april kwamen 42 kinderen samen bij SV Delden voor een actief 
Paasfestijn. Na een lekker glaasje ranja met uiteraard een paaseitje, gingen de 
kinderen in verschillende teams de strijd met elkaar aan. Naast de nodige 
activiteiten zoals paasei trappen en het eihoofd spel, lieten de kinderen vooral in 
de eierrace de nodige competitie zien. Menig ei sneuvelde in de strijd, maar dat 
maakte de pret er niet minder om. Na een kort potje paasbingo kwam de 
paashaas de kinderen halen om buiten op zoek te gaan naar de vele, verstopte 
eieren. Jasper Mooiweer was de gelukkige vinder van het SV Delden ei en kreeg 
een leuk presentje. Met de nodige chocolade versnaperingen keerden de 
kinderen met een goed gevoel en volle buik weer huiswaarts. 
 

Agenda 
Toernooien 
Ieder jaar doen onze teams mee aan toernooien, het ene team reist af naar 
Overdinkel, andere teams zoeken het dichter bij en doen mee aan het jaarlijkse 
Gerrit ten Brummelhuis toernooi van Rood Zwart. Onze eigen 
toernooicommissie is op dit moment druk bezig om teams naar sportpark de 
Mors te krijgen voor een eigen toernooi voor teams uitkomend in de 
leeftijdsklassen JO12, JO13 en JO15. Als er voldoende inschrijvingen 
binnenkomen, dan wordt het toernooi op zaterdag 29 juni gehouden. 
 
Jeugdvoetbalkamp 
De datum van het voetbalkamp voor jongens en meiden vanaf 6 jaar t/m 13 jaar 
is vastgesteld. Dit jaar gaan we van vrijdag 21 t/m zondag 23 juni 2019 weer 
naar kampeerboerderij de Zwemkolk in Markelo (https://www.zwemkolk.nl/). 
We vertrekken vrijdags om 18:30 uur vanaf ons clubgebouw en komen zondags 
rond 14:30 uur weer terug. Om er een geslaagd voetbalkamp van te maken is de 
commissie al druk bezig om een leuk programma in elkaar te zetten. Informatie 
over inschrijven volgt via de leiders. 
 
Zomerstop 
Nadat alle voetbalactiviteiten zijn geweest, kunnen de spelers, trainers en leiders 
gaan genieten van een welverdiende zomerstop. In augustus zullen de nieuwe 
teams weer starten met trainen. Informatie over teamindelingen, de start van de 
eerste trainingen en wedstrijden volgen in de maand juni vanuit de Technische 
Commissie. 
 
Marc Brinkcate, Jeugdcommissie 
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Op bezoek bij: 
Christoffel van Egmond 

 
inds enige tijd is Chris actief in het jeugdwerk en dan vooral met de JO 9. 
Daarvan is hij de trainer, samen met Jarno Wesselink, Ralph Konniger, 

Lesley Fisscher en Mark Roescher. 
 
Hij is getrouwd met Mende sinds 2006. Het leuke hieraan is dat ze elkaar al 
kenden vanaf 1994 toen beide nog werkten bij wat toentertijd nog de SPAR 
heette en wat nu Appie is. Uit het huwelijk zijn twee zonen ontsproten namelijk 
Pepijn (11 jaar oud) en Tristan (8 jaar oud). Pepijn speelt in de JO 13 en Tristan 
in de JO 9. 

 

 
 

Chris met zoon Tristan (L) en Pepijn (R) 
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hris heeft altijd sport bedreven. Eerst was tennis zijn grote passie maar dat 
veranderde omdat Chris zijn liefde meer uitging naar de teamsport en 

vooral naar het voetbal. Daarom meldde hij zich aan als lid van onze vereniging. 
Hij speelde o.a. samen met enkele Holtermannen en Urban Pots. Zijn toenmalige 
trainer was Jos Megelink. 
 
Echter, hij bleef maar een jaar lid omdat hij Mende beter leerde kende en zij 
meer aandacht van Chris vroeg. Hij gaf en geeft het erop dat hij toentertijd veel 
geblesseerd was aan knie en enkel maar ingewijden wisten en weten wel beter. 
 
Toen zoonlief Pepijn 4 jaar werd ging hij bij de welpen spelen. En omdat Chris 
al een verleden had als voetballer werd hij maar meteen gevraagd als trainer. En 
Chris zei ja. Hij heeft Pepijn 18 maanden getraind. Toen hield Pepijn het voor 
gezien en bedankte. Toen zoonlief Tristan lid werd kwam ook Pepijn weer terug. 
 
Chris is tot op de dag van vandaag trainer en heeft daarin veel plezier. Hij heeft 
met succes de cursus pupillen trainer gevolgd en is maar wat trots op zijn 
diploma. 
 
De groep JO 9 bestaat uit 18 spelers en doen met twee teams mee aan de 
competitie. De trainers en leiders benoemen na elke trainingsweek en de 
wedstrijd een speler van de week en deze wordt dan beloond met een 
wisselbeker. 
 
Deze beloning wordt niet uitsluitend opgehangen aan de verrichtingen in de 
wedstrijd maar ook aan de trainingsopkomst, kameraadschap e.d. kortom aan 
zijn sociaal gedrag. Dit idee is afkomstig van Ralph Konniger en is bijzonder 
stimulerend voor de spelertjes. 
 
Sinds kort steunt Chris zijn vrouw Janny Lutke Willink bij het beheer van alle 
kleding. Zo is de hele familie van Egmond betrokken bij onze vereniging. 
 
Familie: bedankt voor het gesprek en de hartelijke ontvangst. 
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op de loer ligt dat er scherven op het speelveld terecht komen.  

Namens het bestuur van SV Delden, 

Jan Holterman, wedstrijdsecretaris 
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SV Delden 2 
SV Delden 2 is dit seizoen begonnen met een metamorfose. We zijn dit seizoen 
gestart met spelers die de intentie hadden om twee keer in de week te trainen. 
Daardoor zijn er wat heren doorgeschoven naar het 3e elftal. Daarnaast hebben 
we een aantal heren uit de overige senioren gehaald die het wel zagen zitten om 
het een niveau hoger te proberen. Zo hebben we dit seizoen gespeeld met een 
selectie van 13 vaste spelers, waar vaak twee spelers van het 1e bij kwamen.  
 
Voor dit seizoen moest ik op zoek naar een nieuwe leider. Mark Hofstee had 
aangegeven graag mee te gaan met de spelers die door gingen naar het 3e. Na 
een gezellig avondje onder een genot van een drankje heb ik Kevin Otten bereidt 
gevonden deze taak op zich te nemen. Ook hadden we natuurlijk nog geen 
grensrechter, En dat is toch niet altijd handig, als dit door een wisselspeler 
gedaan moet worden. Daarvoor heb ik een aantal gesprekken gevoerd met Bjorn 
Semmekrot, vorig seizoen nog speler bij Delden 2 en dit seizoen speler bij het 
3de. Gelukkig was Bjorn bereidt deze taak op zich te nemen. Onder de 
voorwaarde dat wanneer het 3de onvoldoende spelers zou hebben hij met hen 
mee zou gaan.  
 
Nadat dit allemaal rond was kon ik dus met een gerust hart op vakantie! Alles 
leek voor elkaar om er een succesvol seizoen van te maken. Totdat er een 
keepersprobleem bij kwam. Omdat Twan had aangegeven zijn geluk te willen 
beproeven bij BZSV. Kon ik dus opnieuw de transfermarkt op voor een keeper. 
Na een aantal telefoontjes en appjes lukte dit helaas niet meer voor mijn 
vakantie. Eenmaal terug van vakantie zag ik Annemieke Visser lopen met de 
honden, dus dacht laat ik haar eens polsen of haar oudste zoon Jan-Willem geen 
zin had om de handschoenen weer aan te trekken. Niet veel later had ik bezoek 
van Annemiek en haar zoon Jan Willem. Jan Willem was enthousiast en wilde 
wel eens mee trainen. Dat beviel hem prima, is aangesloten bij de groep en heeft 
op een paar wedstrijden na (stage buitenland) alles prima gekeept. 
 
Nadat dus ook Jan-Willem rond was stond er een goede basis voor een 
succesvol seizoen. In augustus stond er een leuke enthousiaste groep op het veld. 
Allemaal in hetzelfde tenue, dat hadden de heren zelf allemaal geregeld. Na een 
aantal oefen- en bekerwedstrijden waren we klaar voor de start van de 
competitie. 
 
Voor de winterstop hebben we een aantal leuke wedstrijden gespeeld. Er werden 
wedstrijden nipt verloren of gewonnen. We hebben laten zien dat we tegen de 
meeste tegenstanders goed konden meevoetballen. 
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a de winstertop, die voor ons heel lang duurde, begonnen we goed. Tegen 
Enter werd er met maar liefst 7-0 gewonnen. Daarna ging het slechter en 

kwamen we niet meer aan het voetballen. De meeste wedstrijden werden dan 
ook verloren. Er zat weinig vertrouwen in de ploeg en we kwamen moeilijk tot 
scoren. We staan nu op een 7e plek en dat is te laag voor de ploeg die we 
hebben.  
 
Ondanks de tegenvallende resultaten bleef de sfeer in het team goed. In januari 
zijn we met z`n allen de stad in geweest, dat was een geslaagde avond. Aan de 
resultaten van de wedstrijden daarna was dit overigens niet te zien. Het seizoen 
zullen we ook nog afsluiten met een leuke gezamenlijke dag. Waarna we ons 
zullen gaan voorbereiden op het nieuwe seizoen.  
 
De lat moet in het nieuwe seizoen omhoog. We zullen dan ook kijken of we nog 
een aantal heren kunnen laten aansluiten vanuit de jeugd of overige senioren. 
Zodat de concurrentie nog weer groter wordt en het niveau op de training ook 
omhoog kan. Hopelijk kunnen we weer een stapje maken met misschien wel een 
klasse hoger zodat we het gat naar de eerste selectie wat verkleinen. Met als doel 
in de toekomst spelers van het 2de makkelijker te laten aansluiten bij het 1ste en 
andersom.  
 
Het verschil tussen het 1ste en 2de is nu te groot. Hopelijk kunnen we dat 
verschil snel kleiner maken met de jeugd wat de komende jaren de stap naar de 
senioren zal moeten maken.  
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VERSLAG LEDENVERGADERING “SPORTPARK DE MORS” 
 
Maandagavond 15 april vond in ons clubhuis de stemming plaats over de 
realisatie van Sportpark “De Mors”. 
 
Het bestuur had Gerrit Seppenwoolde (oud-voorzitter SV Delden) en Erwin 
Zwijnenberg (oud-voorzitter jeugd SV Delden) gevraagd om toezicht te houden 
op een juiste gang van zaken tijdens de stemming over het sportpark en tenslotte 
de telling hiervan te verrichten. 
Na de telling kon de commissie meedelen dat de stemming door het bestuur op 
een goede wijze was voorbereid en op een statutair juiste wijze had plaats 
gevonden. 
 
Er waren in totaal 409 stemgerechtigde leden. Hiervan hadden 246 leden  
(= 61%) hun stem uitgebracht. We kunnen hieruit concluderen dat de discussie 
rond het “Sportpark De Mors” in brede kring leeft. 
 
Van deze 246 stemmen waren 26 stemmen door een machtiging. Een grote 
meerderheid van 237 (=96,3%) stemde voor de realisatie van het “Sportpark De 
Mors”, 9 leden stemden tegen (= 3,7%). 
De leden gaven het bestuur een duidelijke richting aan. 
 
Namens, 
Gerrit Seppenwoolde 
Erwin Zwijnenberg 
 
 

 
 
 
 
 

 

27 
 

We maken kennis met: 
 

 
Emiel van de Pol, keepertrainer 

 
ie is Emiel van de Pol eigenlijk. Is hij lid van onze vereniging? Zo ja, wat 
doet hij dan zoal voor de vereniging? Om deze redenen zijn wij bij hem 

om de tafel gaan zitten om eens nader kennis met hem te maken. 
 
Emiel is 37 jaar oud en woont samen met vriendin Marise. Uit deze relatie zijn 
twee puike dochters ontsproten. Het gezin is woonachtig in Borne. Van beroep 
is hij werkplaats chef van een autobedrijf. 
 
Zijn keeperscarrière begon op 6-jarige leeftijd bij Oranje-Nassau in Almelo. Tot 
zijn 21ste bleef hij deze vereniging trouw. Omdat hij graag op zondag wilde 
spelen wat bij O.N. niet mogelijk was verkaste hij naar Manderveen waarvan hij 
10 jaar het doel verdedigde. Na deze periode ging hij weer op zaterdag spelen 
bij BZSV De Blauwwitters uit Borne. Hij probeerde daar 5 jaar lang de nul vast 
te houden wat hem uiteraard niet lukte. Hij hing zijn keeperstenue in 2018 aan 
de wilgen. Wel is Emiel nog actief als speler van het 35+ team van de 
Blauwwitters. 
 
Omdat hij in zijn actieve periode als keeper nauwelijks trainingen heeft gehad 
behalve de laatste 3 jaren bij BZSV, waarin hij zoals hij het zegt veel heeft 
bijgeleerd, besloot Emiel om zelf keepertrainer te worden. Hij heeft met goed 
gevolg zijn trainingscursus doorlopen en is nu in het bezit van het diploma 
Keeperscoach C. Het toeval het wil dat trainer Wouter Kwakkenbos tegenover 
Emile woont. U begrijpt het al: men kwam over SV Delden te spreken en de 
onvermijdelijke vraag van Wouter was: Bij SV Delden zoeken ze een goede 
keeperstrainer. Is dat niet iets voor jou? Van het een kwam het ander en dus is 
Emiel onze keepertrainer. Zijn contract loopt nog door tot het seizoen 2019 – 
2020. Zijn indruk van onze vereniging is er een van zoals velen: Heel 
gemoedelijk.  
 
Emiel: veel succes gewenst. 
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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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Bingo 
 
5 jaar geleden zijn wij gestart met Bingo bij SV Delden. 
 
Janny Lutke Willink en ondergetekende hebben dit samen opgezet. Met 
medewerking van het bestuur. Altijd weer spannend hoe dit gaat lopen. Maar het 
is tot nu toe uitzonderlijk goed verlopen, en het eerste lustrum hebben we gehad. 
 

 
 
In de maanden januari t/m mei en september t/m december die maanden spelen 
We op een vrijdagavond Bingo. Dit staat vermeld op de website in het Hof 
weekblad en via Flyer. 
 
Wij spelen dan 9 rondes en daarna 2 rondes hoofdprijzen. 
We hebben toch gemiddeld 30 tot 35 mensen die deze avonden spelen. 
Veelal uit Delden maar ook uit Hengevelde en Bentelo. 
Heel gezellig en er wordt altijd gezorgd voor mooie prijzen. 
 
Verschillende vrijwilligers hebben ons in die eerste 5 jaren geholpen en 
sommigen nog. Daar wil ik ze bij deze nog voor bedanken. Zonder deze mensen 
red je het niet alleen, en nu ook nog steeds. Wij hopen nog een hele tijd door te 
kunnen gaan met deze gezellige avonden. En het zou mooi zijn als er nog wat 
meer leden van onze vereniging zouden komen. 
 
Dan wil ik nog extra bedanken Janny Lutke Willink voor het helpen opstarten 
van de bingo en nog altijd meedenkend. 
 
Als er wat is staat ze klaar of bedenkt ze wel wat. 
 
Ik sluit hierbij het stukje af. 
 
Groet, Gerard Dijk 
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et begin van deze competitie had er geen schijn van dat Delden mee zou 
doen om de titel. Na vier wedstrijden al twee nederlagen, waaronder die 

tegen Rigtersbleek. 
 
SV Delden pakte daarna wel zeven overwinningen op rij. Rigtersbleek verloor 
weliswaar haar vijfde duel, van ATC, maar leek de voorsprong niet meer weg te 
geven en bleef winnen. In de voorlaatste ronde gingen de Bleek boys toch 
verrassend onderuit bij Quick en toen kon Delden zich richten op het doelsaldo, 
welke al licht in haar voordeel was. 
 
De ploeg van trainer Roy Belt wist in haar laatste duel op 29 mei dat verschil, 
met een 1-11 overwinning bij ATC, flink op te schroeven. Een week later bleek 
dat dus genoeg te zijn en was de marge toereikend. 
 
Gezien de zeer smalle selectie een groot compliment aan de Delden jongens. 
Ook dank aan de B-spelers die menigmaal een helpende hand (voet) boden. 
 
Bij terugkomst in Delden wachtte de ploeg een groot onthaal bij Sportpark De 
Mors door de ouders. Er werden kampioensshirts uitgedeeld en er gingen wat 
pijlen de lucht in, gevolgd door een gezellige afsluiting. 
 
Ed Stokkentreeff 
 
 
 

 
 

 

H 

 

30 
 

et begin van deze competitie had er geen schijn van dat Delden mee zou 
doen om de titel. Na vier wedstrijden al twee nederlagen, waaronder die 

tegen Rigtersbleek. 
 
SV Delden pakte daarna wel zeven overwinningen op rij. Rigtersbleek verloor 
weliswaar haar vijfde duel, van ATC, maar leek de voorsprong niet meer weg te 
geven en bleef winnen. In de voorlaatste ronde gingen de Bleek boys toch 
verrassend onderuit bij Quick en toen kon Delden zich richten op het doelsaldo, 
welke al licht in haar voordeel was. 
 
De ploeg van trainer Roy Belt wist in haar laatste duel op 29 mei dat verschil, 
met een 1-11 overwinning bij ATC, flink op te schroeven. Een week later bleek 
dat dus genoeg te zijn en was de marge toereikend. 
 
Gezien de zeer smalle selectie een groot compliment aan de Delden jongens. 
Ook dank aan de B-spelers die menigmaal een helpende hand (voet) boden. 
 
Bij terugkomst in Delden wachtte de ploeg een groot onthaal bij Sportpark De 
Mors door de ouders. Er werden kampioensshirts uitgedeeld en er gingen wat 
pijlen de lucht in, gevolgd door een gezellige afsluiting. 
 
Ed Stokkentreeff 
 
 
 

 
 

 

H 

 

29 
 

SV Delden JO19-1 kampioen! 
   

en Hitchcock thriller was er niets bij, zo spannend was de ontknoping in de 
3e klasse nummer 09. 

 
Woensdagavond 5 juni, iets voor tien uur, klonk het bevrijdende eindsignaal van 
de scheidsrechter van dienst bij het duel Rigtersbleek JO19-2 tegen Losser 
JO19-2. 
 
Een blauw-gele oase van rook en kabaal brak los. Het SV Delden team inclusief 
de trainers en begeleiders waren massaal afgereisd naar Enschede en vierden 
hun kampioenschap met verve, vanaf de zijlijn. 
 
Het was billenknijpen, want Rigtersbleek moest met maar liefst twaalf 
doelpunten verschil het duel winnen van Losser om SV Delden op de ranglijst in 
punten en doelsaldo te evenaren. Bij die stand, zou op basis van het onderlinge 
duel tussen Rigtersbleek en Delden, Delden naast de titel grijpen. 
 
Het ging in rap tempo naar een 7-0 ruststand en bij het ingaan van de 
blessuretijd stond het zelfs 10-0. Niemand aan Delden zijde twijfelde op dat 
moment eraan dat de scheidsrechter nog wel wat extra tijd zou inpassen voor die 
laatste twee doelpuntjes. Echter toen Losser plompverloren er in de extra tijd 
nog fraai één in schoot, vond de leidsman het wel genoeg. Eindstand 10-1 en 
daarmee was Delden kampioen. 
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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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Onze bordsponsoren

AARSEN    DROGISTERIJ OPTIEK     DELDEN
ALUBOUW KOZIJNEN  METAALBEWERKING   HENGELO
BAAKE ELECTROWORLD     DELDEN
BAARS  TOPKEUKENS     HENGELO
BERENDS-NAAFS  MAKELAARDIJ     GOOR
BLEKKENHORST  TOTAALWONEN     DELDEN
BLOEMEN BIJ SANDRA BLOEMENBINDERIJ  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 VOSSENBRINK  AUTOBEDRIJF      DELDEN
EASTERN PLAZA WOK  RESTAURANT     BENTELO
ERVE GROOT AVEST BED & BREAKFAST - VLEES BOERDERIJ  HENGELO
EV  FYSIOTHERAPIE & FITNESS     DELDEN
FEIJTEN  AUTOBEDRIJF     DELDEN
FEMI'S  RESTAURANT      DELDEN
FYSIOTHERAPIE DELDEN  FYSIO - SPORT THERAPEUT    DELDEN
GEEN PC ZORGEN  COMPUTERSERVICE     DELDEN
GEERLINGS  AUTO-SCHADEBEDRIJF     DELDEN
GERRITSJANS  INSTALLATIEBEDRIJF    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  UITGEVERIJ - DRUKKERIJ    DELDEN
HONG KONG CHINEES  RESTAURANT      DELDEN
HOOGSPEL  CAFÉ-RESTAURANT     DELDEN
IT 4 ELEMENTS  SOFTWARE      DELDEN
JAN WOLD  INSTALLATIEBEDRIJF    DELDEN
JONGEBLOED  INSTALLATIETECHIEK    ENSCHEDE
KEUKEN HOF VAN TWENTE  KEUKENS BADKAMERS HAARDEN   DELDEN
KLEINSMAN  VLEES & PARTY SERVICE   BENTELO
KOLENBRANDER  TRANSPORTBEDRIJF CONTAINERS  ZENDEREN
KROOSHOOP  BLOEMENCENTRUM    DELDEN
LA LUNA B.S.O.  KINDEROPVANG    DELDEN
LAMERS                                      HUISHOUDARTIKELEN  DELDEN
LAMMERSEN                            BOUWBEDRIJF   DELDEN
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LEFERINK                                  SCHOENEN     DELDEN
LENFERINK CAFETARIA     DELDEN
MARIBRI  HEKWERK AUTOMATISERING  DELDEN
MEEN  BAKKERIJ BROOD BANKET CHOCOLADE   DELDEN
MEIER  HORECA SERVICE    HENGELO
MENSINK  HOVENIERS SIERBESTRATING    DELDEN
MERCOM  CONTAINERSTRANSPORT    GOOR
MODELMAKERIJ DELDEN MALLEN - BEKISTING   DELDEN
MOLENKAMP  KUNSTOF BOUWELEMENTEN   BORNERBROEK
MORSSINK  BOUWMATERIALEN    DELDEN
NOBBENHUIS  TEXTIELHANDEL    DELDEN
OLDENHAVE INSTALLATIETECHNIEK    BORCULO
OTTEN  TEXTIEL    DELDEN
OUDE NIJHUIS  BILJARTHANDEL    DELDEN
OUDE WESSELINK  RIETDEKKERSBEDRIJF    DELDEN
PEPER  INSTALLATIEBEDRIJF    DELDEN
PROFIX  SCHADEHERSTEL    GOOR
RAAB KÄRCHER  BOUWMATERIALEN    TILBURG
RABOBANK TWENTE  BANKZAKEN  HENGELO
ROBERS  ADVOCATEN  HENGELO
ROKRAMIX  BETONCENTRALE  ENSCHEDE
RUPERT  ACCOUNTANCY  DELDEN
SCHUTTE  CARAVANSTALLING  AMBT DELDEN
SHOWTIME  EVENEMENTENBUREAU  DELDEN
SIEMAR  ZONWERING  DELDEN
SONNEVELD & GROOTHUIS  AUTOSERVICE  DELDEN
SPECKMANN  KAPSALON  DELDEN
STAALBOUW TWENTE  STAALPRODUCTEN  DELDEN
STERK IN WONEN VLOEREN, VERF EN BEHANG, TRAPRENOVATIE  DELDEN
THOM DE JONG                        AUTOSERVICE     DELDEN
T.G.O.  TECHNISCHE INSTALLATIES  HENGELO
‘T OALDERSHOES  RESTAURANT  DELDEN
TEAMSPORTFABRIEK  SPORTARTIKELEN     ALMELO
MUTA - PREMZ 
TECHMAG  GEREEDSCHAPPEN  HAAKSBERGEN
TEN DAM  INSTALLATIEBEDRIJF  DELDEN
TEN VREGELAAR   BOUWBEDRIJF  DELDEN
TER AVEST  BROOD-BANKET  DELDEN
TER BRAAK  OPTIEK HENGELO
TER DOEST  TOURINGCARS   HENGEVELDE
TER HORST   SCHILDERSBEDRIJF  DELDEN
TWENTSE STORM  RECLAMEBUREAU  DELDEN
VAN DEN 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
WEIJENBORG   PARTYCENTRUM  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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