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Voorwoord

IN- EN VERKOOP

Prestatie versus recreatie
Dit jaar verschijnt alweer de zesde uitgave van de presentatiegids van
SV Delden! Ook dit jaar zijn er weer velen die enthousiast hun medewerking
verlenen aan de totstandkoming van de presentatiegids. Via deze weg wil ik
daarvoor iedereen hartelijk bedanken.
Het centrale thema in deze presentatiegids is ‘Prestatie versus recreatie’. Dit is al lange tijd
een zeer actueel onderwerp binnen SV Delden, waarover al de nodige discussies binnen de
diverse geledingen van onze club zijn gevoerd.
Onderwerpen die in deze editie aan de orde komen zijn onder andere: waarom zou SV Delden
moeten beginnen met selecteren, wanneer begin je met selecteren en op welke wijze wil je / moet
je selecteren.
Diverse leden, ouders - met en zonder voetbalverleden - van jeugdleden en leden die zelf op
een hoger niveau gevoetbald hebben geven hun kijk op de onderwerpen. Ook hebben we
een zeer gedreven professional bereid gevonden om zijn mening hierover te geven. Hiervoor
verwijs ik u naar het interview met Sander Boschker, oud-doelman van FC Twente.
Iedereen heeft waarschijnlijk wel ervaringen die te maken hebben met het thema van deze gids.
Zo heb ik zelf mogen ervaren wat de gevolgen van het selecteren kunnen zijn. Toen ik speelde
bij de amateurs van PAX Hengelo (Gld) werd ik geselecteerd voor het streekelftal IJsselstreek
regio Doetinchem. Van iedere vereniging actief in de IJsselstreek werd één voetballer van
de C-jeugd geselecteerd. Met dit elftal werden we tijdens een toernooi in Duitsland met
vlag en wimpel kampioen. Alle wedstrijden werden met meer dan vier doelpunten verschil
gewonnen. Zelfs de finale was een makkie. Leuk? Voor ons wel en vooral de traktatie na iedere
gewonnen wedstrijd was meer dan welkom. Voor onze tegenstanders was het natuurlijk zeer
demotiverend, zo kregen we ook tijdens de wedstrijden al van onze tegenstanders te horen.
Daarbij hebben we er zelf ook niet veel van geleerd.
Tot slot hoop ik dat de reacties van onze leden, onze vrijwilligers, onze sponsoren en alle andere
belangstellenden in Delden en in de rest van de gemeente Hof van Twente net zo positief zullen
zijn als bij de eerdere uitgaven van onze presentatiegids.
Ik wens u veel leesplezier!
Hans van Laarhoven
Voorzitter Sportvereniging ‘Delden’
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Verhalen van hoog niveau
Blauw-gele ervaringen uit het profvoetbal
door: Marthijn Zweepe

Een aantal spelers van SV Delden is tijdens zijn loopbaan in aanraking gekomen met het
(semi) professionele voetbalniveau. In dit artikel worden aan Marlin Otten (20 jaar, gevoetbald
bij FC Twente dames), Marco Dijkman (40 jaar, gevoetbald bij Heracles Almelo), Wim Mensink
(59 jaar, gevoetbald bij PEC Zwolle) en Marc Brinkcate (40 jaar, gevoetbald bij HSC ’21) een
aantal vragen gesteld over hun ervaringen.
Wanneer heeft de professionele club contact met je gezocht en weet je nog hoe dit ging? Hoe oud was je toen en
in welk elftal speelde je?
Marlin: “In 2007 ben ik benaderd door de KNVB tijdens een
wedstrijd die bij SV Delden gespeeld werd. Ik zat toen in de
C1. In de rust van de wedstrijd kwam er een man van de
KNVB naar mij toe en hij vroeg of ik mee wilde doen aan
de voorrondes van de KNVB-selectie onder 15. Nadat ik er
een jaar voetbalde kreeg ik een uitnodiging van FC Twente
om deel te namen aan de voorrondes van het selectieteam
van meisjes onder de 15. Door die voorrondes ben ik heen
gekomen en daarop mocht ik aansluiten bij het team FC
Twente meisjes onder 15.”
Marco: “Op mijn twaalfde ben ik voor de Twente-selectie gevraagd. Dit betekende vier keer trainen, twee keer bij Delden
en twee keer bij Twente. Op mijn veertiende ben ik naar Heracles gegaan. Issy ten Donkelaar heeft geregeld dat ik naar
Heracles ging. Woensdags trainde ik mee met de Twenteselectie en zaterdags was er altijd een wedstrijd bij Heracles.”
Wim: “Ik ben op mijn elfde van Maastricht naar Zwolle verhuisd, daar ben ik lid geworden van PEC Zwolle. In mijn
eerste wedstrijd bij de P2 (pupillen) scoorde ik vier van de
zes doelpunten en toen ben ik gevraagd voor de P1. Vanaf
mijn elfde jaar voetbalde ik in de jeugdselectie-elftallen. Op
mijn zestiende tekende ik een jeugdcontract, echter op mijn
negentiende moest ik kiezen tussen het werk of voetballen,
wat in de die tijd niet lucratief was.”
Marc: “In de C-jeugd van SV Delden werd ik door de KNVB
geselecteerd en vanuit daar ben ik bij Twente-selectie gekomen. Bij de A brak ik helaas mijn arm en toen ben ik afgevallen. In de tweede klasse TVB debuteerde ik als ze-
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ventienjarige in het eerste. HSC is al wezen kijken toen ik 22
was, Henny Aellerinck had daar connecties. Gerrit Dijkman
grapte weleens of een andere naam gebruikt kon worden
als ik scoorde, het viel te veel op bij andere clubs. In 1999
werd ik op mijn 25ste alsnog uitgenodigd door HSC en ik
heb hier een jaar gevoetbald.”
Waarop lag de focus tijdens de trainingen bij FC Twente/
KNVB/Heracles/HSC’21/PEC Zwolle?
Marlin: “Ik kreeg zowel bij FC Twente en de KNVB veel individuele trainingen en als keepster werd er bij veel aandacht besteed aan het meevoetballen.”
Marco: “Trainen bij Heracles betekende terug naar de basis.
Hoe plaats je een bal, hoe trap je een bal met de wreef, hoe
beweeg je, dat soort dingen werden eindeloos herhaald.
Op tactiek werd nog niet echt getraind. Fysiek en conditie
kwamen vanzelf omdat je elke dag twee keer trainde.”
Wim: “De focus lag op het samen doen, het was gezellig
maar de nadruk lag wel op presteren.“
Marc: “Rene Belt heeft mij bij SV Delden destijds meegegeven
dat als ik een goede indruk wilde maken ik fit moest verschijnen. De hele zomer heb ik hardgelopen, zodat ik lekker fit
aankwam. De eerste trainingen gingen al fantastisch en bij
de eerste oefenwedstrijd tegen Vaassen schopte ik er drie in,
waaronder eentje in de kruising.”
Was het verschil qua begeleiding en inhoud van de trainingen duidelijk te merken?
Marlin: “Dat verschil was inderdaad duidelijk te merken. Bij de
KNVB waren het meestal trainingsweekenden. Dat hield in dat
we drie keer per dag een intensieve training hadden en als af-
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sluiting van de dag een wedstrijd speelden tegen een KNVBteam uit een ander district. Bij FC Twente hadden we drie keer
in de week een training. De trainingen duren langer en zijn
heel gericht. Ik was keeper en had twee keer in de week keeperstraining. Eén keer in de week trainden we als team. Ook
waren ze bij FC Twente erg gericht op krachttraining.”
Marco: “Terug bij Delden was het niveauverschil goed te
merken. Bij Manderveen maakte ik een schijnbeweging,
maar mijn tegenstander trapte er niet in en trapte mij over de
boarding. Qua trainers valt het niveauverschil wel mee, het
zit het hem vooral in het spelersmateriaal waar je zelf beter
van wordt. Voordeel is wel dat bijvoorbeeld een Jimmy Calderwood het spelletje wel voor kan doen. Hij trapt de ballen
met links en rechts net zo makkelijk, daar leer je van.”
Wim: “Bij PEC Zwolle werd er gewerkt met betaalde trainers, bij wie de focus op voetbal lag. In de jeugd trainden
we twee keer in de week, vanaf de C werd dit drie keer. De
insteek van de hele vereniging was om de jeugd door te
selecteren naar het eerste elftal. Als je niet goed genoeg
was viel je terug naar een tweede elftal. “
Marc: “Bij SV Delden had ik al een bloedje dood aan de conditietraining op dinsdag. Bij HSC was de dinsdag echt een
uitlooptraining met een partijtje en een evaluatie van de wedstrijd, waarin uitgelegd wat goed en fout ging. Op donderdag
werd er fanatiek getraind, maar veel met de bal, en met een
scherpe partij. Bij Delden werd er bij de partij nog wel eens
verzaakt, bij HSC waren ze allemaal bloedfanatiek. Hierdoor
kon alles met de bal en kreeg je een bereconditie.”
Ben je als speler beter geworden door deze ervaring?
Marlin: “Als speler of keeper wordt je altijd beter als je ervaring opdoet bij FC Twente of de KNVB. Wat ik daar als
keepster geleerd heb zal ik nooit meer verleren.”
Marco: “Absoluut, alleen al wat betreft de traptechniek en
het tactisch inzicht.”
Marc: “Ja en nee. Als speler word je completer en krijg je
tips van de spelers om je heen. De killersmentaliteit die ik
bij Delden had is wel minder geworden, ook omdat ik veel
op het middenveld speelde en minder naar de goal. Het
afwerken is hier wel minder geworden. “
Waarom hebben we je niet in het eerste elftal van bijvoorbeeld FC Twente teruggezien?
Marlin: “Ik was niet gemotiveerd genoeg om dat doel te bereiken. Ik vind voetbal heel leuk, maar ik vind andere dingen
ook belangrijk. Je kunt geen volledige dagen op school volgen
en ook lijkt ineens alles om voetbal te draaien. Ik heb er voor
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gekozen om zelf te stoppen bij FC Twente. Ik heb daar een hele
leuke tijd gehad, maar heb er geen moment spijt van gehad
dat ik daar ben gestopt. Bij de KNVB ben ik langer doorgegaan. Ik kon dit prima combineren met een normale school en
het voetballen bij de dames van SV Delden. Na een jaar ben ik
ook daar gestopt, zodat ik niet elke keer die verplichting had.”
Marco: ”Dat lag aan twee dingen. Ten eerste had ik er de
levensstijl niet helemaal voor, terwijl ik er wel altijd was en
er veel voor liet. Maar topvoetbal combineren met gezelligheid gaat niet. Los daarvan moet je er ook veel geluk bij
hebben. Ik kon wel bij Heracles blijven, maar dan zou ik
naar het tweede gaan en dat betekende twee keer op een
dag trainen. Maar op mijn zeventiende ben ik fulltime gaan
werken en dat zou betekenen dat ik halve dagen moest
gaan werken. Bij Heracles zou ik per maand veel te weinig
gaan verdienen om dat te compenseren.”
Wim: “Ik heb wel in het eerste elftal van PEC Zwolle gespeeld. Toen ik zeventien was heb ik 22 wedstrijden als
rechtsbuiten en rechtsback gevoetbald. Ik hoefde niet weg,
bij een bank kreeg ik een baan die te combineren viel met
het voetbal. Bij het vierde contract kon ik mijn baan alleen
houden als ik er fulltime ging werken en hiervoor verder
ging studeren. Dit betekende dat ik moest kiezen voor mijn
werk. Ik heb er geen spijt van gehad.”
Marc: “Ik kon bij HSC blijven, maar op dat moment was ik eerste wissel en haalden ze er weer een aantal spelers bij, terwijl
er weinig weg gingen. Dus dan ga je rekenen en weet je dat
je misschien wel elke eerste zondagochtend moet voetballen
met het tweede en om acht uur ’s ochtends aanwezig moet
zijn. Gerrit Marsman van SV Delden belde toen ook om mij
over te halen en toen heb ik de keuze gemaakt om weer terug te komen. Terug bij Delden was het niveau daar inmiddels
wel minder geworden, maar het plezier was er nog wel.“
Terug naar SV Delden. Hier wordt niet volgens het principe
van Top- en Tobelftallen gewerkt, maar worden de elftallen
gelijkmatig verdeeld met betere en slechtere voetballertjes
en is het streven spelers de jeugd tot en met de A te laten
doorlopen. Vind je dit een goed beleid, of gaat de voorkeur
naar een prestatie-elftal met daarnaast recreatie-elftallen?
Marlin: “Als je als club wat wilt bereiken heb je wel prestatie-elftallen nodig. Als je de spelers gelijkmatig verdeeld
over de jeugdelftallen, zullen alle elftallen lager voetballen.
Juist door de betere voetballers bij elkaar in te doen, krijg je
ook elftallen die echt op niveau zullen spelen. Hierdoor worden de spelers in die elftallen, vanwege de weerstand die
ze dan wekelijks ondervinden, alleen maar beter. Spelers in
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de overige elftallen houden het plezier omdat ze met spelers van gelijk niveau spelen. Als spelers echt beter worden,
kunnen zij alsnog doorstromen naar de prestatie-elftallen.”
Marco: “Ik ben voorstander van selecteren, maar je moet wel
kijken hoe de jongens of meisjes in elkaar steken. De jongere
jeugd moet je lekker laten voetballen. Vanaf de E moet je de
spelertjes gaan voorbereiden op de D, op het grote veld. Bij
de E moet je alvast een elftal vormen waarin
minimaal vijf goede voetballers spelen.
Daar kun je een elftal omheen bouwen. Je moet dus een middenweg
kiezen. Niet alle goede voetballers
hoeven bij elkaar, maar je moet
wel zorgen voor een goede as in
elk elftal. Vooral als je naar het
grote veld gaat en je er voetbal in
wilt houden. Zodra je meer dan
twee elftallen in een lichting hebt,
moet je er wel voor kiezen door te
selecteren naar een optimaal prestatieelftal. Op jongere leeftijd moet je spelers nog
niet mee laten doen met een hoger elftal, vaak zijn ze
daar nog te licht voor. Dat kunnen ze nog niet aan. Vanaf
de C wordt dit wel interessant, mits de spelers hier klaar voor
zijn qua fysiek.”
Wim: “Ikzelf ben bij PEC Zwolle van de B-jeugd naar de
eerste selectie gegaan, toen was ik zestien. Je moet er in
het algemeen voorzichtig mee zijn. Als het eerste al draait,
is deze overstap een stuk makkelijker en moet dit kunnen.
Bij een elftal dat onderin meedoet komt de speler in een
gefrustreerde omgeving terecht. Het belangrijkste is dat je
plezier in het voetbal hebt. Als spelers de kwaliteiten heb-

ben moeten zij de ruimte krijgen om deze te ontplooien.
Als je gemengde teams hebt zal het wisselbeleid meer van
invloed zijn, dan wanneer je dit doet in een elftal waarin
alleen de betere voetballers zitten. Persoonlijk zou ik kiezen
om vanaf de C-jeugd te gaan selecteren richting een eerste
elftal. Dan zijn de spelers al op in elkaar ingespeeld zodra
ze doorkomen en richting het eerste doorstromen. Zodoende behaal je ook bij het eerste een hogere doelstelling, zoals de vierde klasse.”
Marc: “Ik heb het zelf nooit meegemaakt, omdat er te
weinig teams waren. Als je goed was werd je
wel gevraagd voor een hoger elftal. Als
je beschikt over veel spelers van dezelfde leeftijd hebben beide aanpakken hun voordelen. Mindere
spelers ga je afstoten als je selecteert, deze zullen weggaan.
Een club als Delden trekt nu veel
spelers aan, juist omdat elk elftal
meetelt. Talenten die iets meer
weerstand kunnen gebruiken zou
je met een hoger elftal mee kunnen
laten spelen. De club zou dat duidelijk
moeten aangeven naar spelers en begeleiding en ook moeten talenten wel in kaart gebracht worden. Je moet alle spelers blijven volgen, want kwaliteiten
kunnen snel ontwikkeld worden. Het belangrijkste is dat je
spelers zelf vraagt naar waar zij zich prettig bij voelen. Als
een jeugdspeler het niveau van de senioren aan kan, is
het in gezamenlijk overleg met de speler en trainers geen
probleem als deze speler al aanhaakt bij de senioren en af
en toe meetraint of meegaat naar wedstrijden.”
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Jong geleerd is oud gedaan

tegels & sanitair
bij Morssink

De eerste vruchten van het jeugdvoetbal beleidsplan
Jong geleerd is oud gedaan. De eerste-elftalspelers van 2020 en 2030 worden nú bij de jeugd
opgeleid. De keuzes die we nú bij de jeugd maken, zijn bepalend voor de toekomst van het voetbal bij SV Delden. Niet alleen voor het prestatievoetbal, maar zeker ook voor het recreatievoetbal.
Om de keuzes bij de jeugd zo goed mogelijk te kunnen maken, is vijf jaar geleden het jeugdvoetdoor Erwin Zwijnenberg
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bal beleidsplan opgesteld. Het plan heeft de voorbije jaren gediend als houvast bij de jaarlijkse
indeling en bij de begeleiding van alle jeugdteams, van de jongste welpen tot en met de oudste
jeugd. Het lijkt erop dat deze nieuwe aanpak langzaamaan zijn vruchten begint af te werpen:
het aantal jeugdleden groeit flink en ook de prestaties mogen er zijn. Vorig jaar konden ook onze
seniorenelftallen al voorzichtig de eerste vruchten plukken van het nieuwe beleid.
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Maak uw badkamer compleet met de mooiste

In 2008 zag de eerste versie van het jeugdvoetbal beleidsplan van SV Delden het levenslicht. In het plan werd nadrukkelijk de aansluiting gezocht bij de algemene doelstellingen
van SV Delden. Voor de jeugd betekent dit onder andere:
• Groeien naar een club die structureel kan voetballen
met minimaal een C-, een B- en een A-elftal, onder het
motto “wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”.
• Het verbeteren van de doorstroming van de jeugd naar
de senioren, zodat minder spelers bij deze overstap afhaken en stoppen met voetballen.
• Structurele versterking van het 1e elftal, het vlaggenschip van SV Delden.
Om deze doelen te bereiken is bij de opzet van het jeugdvoetbal beleidsplan gekeken naar vier verschillende aspecten: de
kwaliteit van de voetbalopleiding, het selectiebeleid in de verschillende leeftijdscategorieën, de begeleiding van de jeugdteams en tot slot de extra activiteiten, naast de wedstrijden
en de trainingen. Nu we vijf jaar verder zijn is het een mooi
moment om terug te kijken en om de balans op te maken.
Wat is er van alle fraaie bedoelingen terechtgekomen?
Uitgangspunten voetbalopleiding SV Delden
In de veertien jaar durende jeugdopleiding dient
elke individuele speler zich zo goed mogelijk te
kunnen ontwikkelen. Hierbij is het zaak dat hij of zij
de techniek leert en het inzicht verwerft om goed te
kunnen voetballen. De opleiding wordt bij voorkeur
verzorgd door gediplomeerde trainers en coaches,
op het juiste, uitdagende niveau van de jeugdspeler.
Daarbij dient er aandacht te zijn voor hoe je voetballers coacht en hoe je hun motivatie bevordert,
zowel individueel als in teamverband. Ook wordt
in het jeugdvoetbal beleidsplan de nadruk gelegd
op de werving en opleiding van het jeugdkader dat
hiervoor nodig is.
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Kwaliteit voetbalopleiding
Centraal in het jeugdvoetbal beleidsplan staat de opleiding
van de jeugdspelers. Hierin heeft SV Delden de afgelopen
jaren dan ook veel geïnvesteerd. Zo heeft de kwaliteit van
de voetbalopleiding een enorme impuls gekregen door bij
de hoogste jeugdelftallen met gediplomeerde trainers te
gaan werken. We hebben trainers van buiten de vereniging
aangesteld die voor een frisse blik en aanpak hebben gezorgd. Met het jeugdvoetbal beleidsplan als leidraad is er
ieder jaar budget vrij gemaakt om deze trainers te betalen.
Daarnaast heeft een van de trainers de functie van hoofd
opleiding gekregen om zorg te dragen dat er door alle
jeugdteams op ongeveer dezelfde wijze wordt getraind.
Ook is er ieder jaar budget om het jeugdkader verder op
te leiden. Dit leidt tot betere trainers, betere voetballers en
gemotiveerde trainers en spelers.
Selectiebeleid
Een tweede belangrijk aspect in het jeugdvoetbal beleidsplan betreft het selectiebeleid. Selecteren we op leeftijd of
selecteren we op kwaliteit en vanaf welke leeftijdscategorie
doen we dat dan? Hoe zorgen we er vervolgens voor dat
de aansluiting van de junioren naar de senioren zo goed
mogelijk verloopt?
Het bestuur van SV Delden heeft over deze vragen grondig
gediscussieerd. Willen we werken met “top-teams” of “dreamteams”, teams waarin zoveel mogelijk de beste voetballers bij
elkaar worden gebracht? Binnen een vereniging met een omvang als SV Delden betekent dit al snel dat er ook “tob-teams”
zullen ontstaan, teams met minder goede spelers, met als
risico dat deze spelers het plezier in het voetbal verliezen.
Uiteindelijk heeft het bestuur van SV Delden besloten om
vanaf de C-jeugd de mogelijkheid te bieden om op kwaliteit
te selecteren. In de jongere leeftijdscategorieën wordt er
zoveel mogelijk naar het geboortejaar gekeken. Door deze
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aanpak blijven spelers langer bij elkaar en vormen ze eerder een team waardoor ze minder snel zullen besluiten te
stoppen met voetballen.
Begeleiding jeugdteams
Ten derde is in het jeugdvoetbal beleidsplan nadrukkelijk
aandacht besteed aan de begeleiding van de jeugdspelers.
Normen en waarden die we binnen de vereniging belangrijk vinden zijn verwoord in een aantal gedragsregels. Denk
daarbij aan respect voor een ander, presteer naar kunnen,
kom afspraken na, informeer een ander en natuurlijk heb
plezier in wat je doet!
Dat normen en waarden niet zomaar een kreet zijn maar
noodzakelijk, kunnen we te vaak in de krant lezen wanneer
er ergens op een veld weer een wedstrijd uit de hand loopt.
Laten we niet denken “bij SV Delden zal dat niet gebeuren”,
want dat dachten die andere verenigingen ook. Daarom
voeren we sinds vorig jaar het begrip “SAMEN”. Hiermee
willen we benadrukken dat ook het creëren en het handhaven van een prettig en veilig sportklimaat iets is wat we
mét elkaar moeten doen.

• Zonwering •
• Garagedeuren •
• Overkappingen •
• En meer •
Siemar Zonwering B.V.

Langestraat 129, 7491 AD Delden, 074 - 376 63 28

www.siemarzonwering.nl

Extra activiteiten
Tenslotte wordt in het beleidsplan voor de jeugd ook het belang onderstreept van allerlei andere activiteiten, naast de reguliere trainingen en wedstrijden. SV Delden is een erg sociale
club waar al sinds jaar en dag verschillende extra activiteiten
worden georganiseerd om de spelers, zowel bij de jeugd als
bij de senioren, aan de club te binden.
Zeker voor de jeugd, van de jongsten tot en met de oudsten,
wordt door de activiteitencommissie het hele jaar door van alles georganiseerd. Dit varieert van sinterklaas tot paaseieren
zoeken, van het voetbalkamp tot een winterstopuitje. Vele vrijwilligers steken hier veel tijd en energie in, om ook de voetballoze periodes voor de spelers een extra leuke tijd te maken.
Groei van de jeugdafdeling
Terugkijkend op vijf jaar jeugdvoetbal beleidsplan kunnen
presentatiegids SV DELDEN 2014

we constateren dat het beleid langzaamaan zijn vruchten
begint af te werpen. Het aantal jeugdleden groeit flink: nadat we het jarenlang ofwel zonder A-elftal, ofwel zonder
B-elftal hebben moeten stellen, verwachten we vanaf volgend seizoen in alle leeftijdscategorieën eindelijk weer een
of meerdere teams te hebben.
Wat we hierbij in 2008 niet hadden voorzien, is de sterke
groei van het meisjesvoetbal. In 2013 heeft ons eerste meisjeselftal het licht gezien en ze zijn meteen kampioen geworden.
Daarnaast mogen ook bij de jongens de prestaties er zijn. In
het seizoen 2012-2013 speelden al onze hoogste jeugdteams
zelfs in de tweede klasse van de KNVB.
Belangrijk bij de groei van de jeugd is dat we nog steeds
veel vrijwilligers hebben die het mogelijk maken dat alle
spelers het naar hun zin hebben. Een compliment voor alle
leiders en trainers is hier op zijn plaats.
Doorstroming naar de senioren
Op basis van de ervaringen van de voorbije seizoenen zullen
we dit jaar het jeugdvoetbal beleidsplan evalueren en waar
nodig herzien. Ongetwijfeld zullen we de tekst op enkele
punten aanpassen, maar de uitgangspunten van het beleid
zullen we níét wijzigen. Waarom zouden we ook?
Het jeugdvoetbal beleidsplan lijkt op alle fronten zijn vruchten af te werpen. Niet alleen bij de jeugd, maar ook bij de
senioren. Vorig seizoen speelden enkele B-spelers af en
toe al mee in ons eerste elftal en ook dit seizoen blijken de
jeugdspelers, bij zowel de mannen als de vrouwen, in het
veld een uitstekende versterking.
Meer en meer ontpoppen de jeugdspelers en -speelsters
zich op de zondag als ware smaakmakers. Daarmee plukken we nu dus ook bij de senioren voorzichtig de eerste
vruchten van het beleidsplan. De voetballiefhebbers en
supporters op De Mors zullen het met ons eens zijn:
Dit smaakt naar meer…
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door Gerrit Seppenwoolde en Jan Vriezekolk

Top! Klasse! Scheidsrechter!
Arjan Laarhuis een professionele amateur
Op een koude novemberavond in 2009 gingen wij, Gerrit Seppenwoolde en Jan Vriezekolk,
op pad naar Arjan Laarhuis. Een mooi asfaltweggetje bracht ons naar één van de eenzaamste
plekken in Deldenerbroek. Daar troffen we Arjan, Karin en kroost. Doel was om Arjan te interviewen
voor het clubblad over zijn bliksemcarrière als scheidsrechter in de top van het amateurvoetbal. Vier
jaar later, eind december 2013, dezelfde weg. Nu nog fraaier door de aanplant van boompjes, die op
termijn een heuse laan gaan vormen. Dit keer met de opdracht de beleving van ‘topscheidsrechter’
Arjan Laarhuis met betrekking tot prestatie versus recreatie in beeld te brengen.
Alvorens van start te gaan gooit Arjan nog even een blokje
hout in de kachel, die ouderwets snort en een heerlijke
warmte in de kamer verspreidt. Onder het genot van een
kopje koffie stak Arjan van wal.
Als 4-jarige begon ik al aan mijn voetballoopbaan. Eigenlijk
nog wat te jong, want blijkbaar was ik te vaak niet bij de les.
Pa en ma Laarhuis waren fervente clubmensen en behoorlijk fanatiek. Pa vond dat ik te vaak met de handen in de
zakken stond en om dat te voorkomen naaide ma de zakken dicht. Blijkbaar nog niet de goede oplossing, want na
een korte time-out kwam pas de animo om te voetballen.
Van meet af aan was duidelijk dat ik het niet van mijn techniek moest hebben. Ik compenseerde dat met een enorme
drive en inzet. Ik kwam terecht in een succesvol team met
leuke trainers, bijvoorbeeld Sietse Douwsma en Harrie
Lammertink. De beste herinneringen zijn aan Henry Laarman, succesvol trainer van het C-elftal.
Bij de senioren trainde ik onder Gerrit Put en Paul Holtkamp
en heb ik veel waardering gekregen voor Rene Belt. Ik werd
vaste rechtsback in het 2e elftal, een leuk en gezellig elftal
met als absoluut hoogtepunt het kampioenschap van het
2e elftal. In maart 1994 brak ik mijn scheenbeen tijdens een
wedstrijd en het gevolg daarvan waren knieklachten die
niet over gingen en gaandeweg liep de motivatie terug.
De wedstrijd tegen Wierden 2 in november 1999 was mijn
laatste voor SV Delden 2. Het leek einde voetbalcarrière
voor Arjan Laarhuis. Maar ik wilde toch graag betrokken
blijven bij de club en werd grensrechter bij het tweede
en later bij het eerste elftal. Peter Vreeke vroeg mij
clubscheidsrechter te worden. Dat leek mij wel wat. Van
2001 tot 2003 heb ik de lagere elftallen van onze club
gefloten. Bert Morsink vroeg mij meerdere keren waarom
ik niet voor de KNVB ging fluiten. Ik volgde zijn raad op en
deed de cursus Basis Opleiding Scheidsrechters (BOS). De
cursus werd gehouden bij Saasveldia. In 2003 begon ik
met fluiten in groep 7 van de afdeling Oost en wel in de
reserve 3e klasse. Mijn vuurdoop was De Zweef 3 – Stevo
4. Zoiets vergeet je nooit. Mijn begeleider merkte na de
wedstrijd op dat ik al te oud was om het betaald voetbal
te halen. Iets waar ik helemaal niet mee bezig was. Mijn
ambitie ging toen niet verder dan een lekker potje op de
zondagmiddag.
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Achteraf kunnen we zeggen dat Arjan Laarhuis, ondanks
zijn geweldige inzet, in 2003 afscheid nam van het recreatieve voetbal. Bert Morsink herkende zijn talent, maar ook
zijn begeleider zag in zijn eerste wedstrijd al dat deze jongen veel in zijn mars had. Vanaf dat moment ging Arjan
als een speer. Met de vraag: hoe wordt een scheidsrechter
een goede scheidsrechter?
Voorwaarde is dat je een liefhebber bent van het
spelletje, er plezier in hebt om zo’n wedstrijd goed te laten
verlopen, verantwoordelijkheid toont en ‘up-to-date’
spelregelkennis hebt. Een goede fysieke gesteldheid is
een voorwaarde. Ik train dan ook twee per week en dat
is beslist nodig om ‘bovenop’ het spelletje te zitten. Via
Herbert Harmsel kwam ik bij atletiekvereniging AV Goor
’75 terecht. Roel van Eijk was daar mijn trainer. Ik heb
daar heel veel geleerd met betrekking tot looptechniek,
houding en ademhaling. Veel aandacht was er ook
voor interval, sprint en duurwerk. Zelf stelde ik mij
iedere keer het doel een stukje beter te doen dan de
boven mij staande in de pikorde, zodat ik ten slotte
met de besten mee kon. Elke wedstrijd loop je toch
zo’n veertien kilometer. Het verzorgen van je lichaam is
ook erg belangrijk. Daarnaast train ik nog twee keer in
de week bij de COVS groep Hengelo, de SHO. Prima
trainingen onder gediplomeerde trainers.
Als jeugdbestuurder, leider en als vlagger heb je al laten
zien een natuurlijk overwicht te hebben. Hoe belangrijk is
dat aspect en wat is verder nog belangrijk om van fluitist
een topscheidsrechter te worden?
Over mijn uitstraling kan ik natuurlijk weinig zeggen, laat
dat maar aan anderen over. Belangrijk is een goede
voorbereiding. Alle clubs hebben websites met volop
informatie. Ik zorg dan ook dat ik de namen van de
voorzitters weet en verdiep mij in het wel en wee van
de clubs. Vaak zijn ze verbaasd over mijn kennis, maar
het kan leiden tot een leuk gesprek en zodoende win
je enige sympathie. Ook met de trainers maak ik even
een kort praatje. Ik doe altijd een lange warming-up om
mijn spieren soepel te krijgen. In het veld moet je het
een beetje slim spelen, niet te autoritair over komen en
zo hier en daar even een babbeltje maken in het voorpresentatiegids SV DELDEN 2014

bijgaan. Een dwingende uitstraling en kort op de situatie
zitten zijn erg belangrijk. De spelers moeten het doen.
Het spel mag best stevig zijn. Fysiek en verbaal uitdelen
is voor velen dan ook geen probleem, maar incasseren
is vaak een ander verhaal. Gelukkig werken wij in de
Hoofdklasse en Topklasse met onafhankelijke assistenten. Wij werken als een team en dat maakt het natuurlijk
wel wat gemakkelijker.
Wie is je favoriete scheidsrechter en waarom?
Mijn favoriete leidsman is Bas Nijhuis. Het valt op dat hij
bijna niet opvalt en hij zit bovenop de situaties en maakt
daardoor weinig fouten. Hij is niet pietluttig en laat zich
duidelijk gelden als de situatie erom vraagt.
Je hebt de amateurtop gehaald als scheidsrechter,
is het niet jammer dat je de laatste stap niet hebt
kunnen maken?
Als ik eerder was begonnen weet je het natuurlijk
nooit. Maar vergeet niet dat professioneel scheidsrechteren grote consequenties heeft. Het eist veel
meer tijd op, zodat je een normale maatschappelijke baan wel kunt vergeten. Ook voor het
gezin zou dat grote consequenties hebben.
Het helemaal buitenaf wonen zou dan
geen optie zijn. Je moet je dan afvragen
of je dat allemaal zou willen.
Wat zijn jouw ambities voor de toekomst?
Dit seizoen heb ik een stapje terug gedaan,
namelijk 1e en 2e klasse district Oost. Je
moet wel een minimaal aantal wedstrijden
fluiten, maar het grote voordeel is dat je
de vrije weekends kunt kiezen. Bovendien
scheelt het enorm veel reistijd. Ik kan meer
tijd aan mijn gezin besteden, hoewel Karin
mij altijd volop steunde. Ook heb ik enkele
andere vrijwilligersfuncties. In de vrije weekends kan van tijd tot tijd Jan Holterman een
beroep op mij doen als clubscheidsrechter. In de toekomst sluit ik het niet uit om
jonge scheidsrechters te gaan begeleiden en misschien rapporteren. Op dit
moment gaat alle tijd op aan trainen,
het bijwonen van bijeenkomsten en het
fluiten van de wedstrijden. Sport is heel
belangrijk, het is een leerschool voor je
maatschappelijke leven.
Het kopje koffie heeft natuurlijk al lang
plaats gemaakt voor een sapje. Voor
alle zekerheid werd de kachel nog
eens opgepord. Aan een geanimeerd interview kwam gaandeweg
een eind. Vier jaar geleden zou het
bereiken van de Topklasse een
geweldige promotie zijn. Arjan
keek nu terug op deze geweldige ervaring waarin hij de absolute top behaalde. Zijn inzet
en drive zijn een voorbeeld voor
menig voetballer.
presentatiegids SV DELDEN 2014
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Tom Bloeming
door Jelmer Beeks

Begonnen bij SV Delden, de top bereikt bij Vitesse
Tom Bloeming speelde in de jeugd van SV Delden, maar vertrok naar Rood Zwart om uiteindelijk
terecht te komen in de jeugdopleiding van Vitesse. Bij die club speelde hij in de Eredivisie, maar
blessureleed dwarsboomde een carrière. Nu speelt de Deldenaar recreatief bij Rood Zwart. "Je moet
wel goed op jezelf letten."
Van SV Delden naar Rood Zwart
Tom Bloeming (37) zette zijn eerste stappen in het
voetbal in het blauw-geel van SV Delden. "Het is
al lang geleden. Ik heb tot de C-jeugd bij SV Delden gespeeld. Omdat er geen B-jeugd was, ben
ik naar Rood Zwart gegaan. Daar speelden mijn
vrienden, en meer mensen van mijn leeftijd. Het
was een leuke tijd", beschrijft Bloeming.
"Jos Kockmann heeft mij de basis van het voetbal
bijgebracht. Het koppen bijvoorbeeld was niet mijn
sterkste punt. Na een training gingen we vaak nog
even oefenen op het koppen. Jos gaf dan de voorzetten en ik mocht proberen ze op doel te koppen.
Elke training weer. Daarnaast voetbalde ik veel op
het handbalveldje met onder anderen Marc en Patrick Brinkcate, René en Nico Streutker en mijn broer
Bert. Daar heb ik vooral mijn technische vaardigheden ontwikkeld."
Bij Rood Zwart haalde hij het eerste elftal en een kans op een
profcarrière leek aanwezig. "Ik heb bij de Twentse selectie gezeten, een soort van regioselectie. Bij FC Twente kwam ik uiteindelijk niet in aanmerking om door te stromen. Ik zat bij een
generatie met voetballers als Rik Platvoet en Arnold Bruggink."
Toch besloot Bloeming te vertrekken uit Delden. Op 17-jarige
leeftijd trok hij naar Arnhem waar hij de CIOS-opleiding zou
gaan volgen. “Ik heb Vitesse benaderd met de vraag of ik kon
komen voetballen. Ze kenden me al van de Twentse selectie
en na een proeftraining kon ik in de A1 beginnen.”

In de buidel
Op 20 oktober 1996 maakte Bloeming zijn debuut voor Vitesse,
in een thuiswedstrijd tegen NAC. Dat duel werd met 3-0 gewonnen, mede door twee treffers van John van de Brom, de
huidige trainer van RSC Anderlecht. Bloeming herinnert zich
zijn eerste wedstrijd nog goed. Hij moest naar het kantoortje komen, bij de trainer. 'Tom, waarom speel jij bij Vitesse?',
vroeg hij. ‘Om het eerste te halen’, antwoordde ik. 'Dat komt
mooi uit, want je speelt morgen', zei Beenhakker. Hij kwam
centraal in de verdediging te staan, naast Raymond Atteveld.
Als voorstopper. 'Jij gaat het redden', zei Beenhakker.

Vitesse
Na een periode in de jeugd maakte Bloeming al vrij snel de
overstap naar het tweede elftal van de Arnhemmers. Bij de
beloften speelde de Deldenaar twee jaar. In de voorbereiding
op het volgende seizoen kon hij aansluiten bij het eerste elftal.
"Ik had altijd als rechtsbuiten gespeeld, maar ik werd omgeschoold tot een verdediger." Dat gebeurde onder de leiding
van Leo Beenhakker, de Rotterdamse trainer die verantwoordelijk is voor het laatste kampioenschap van Feyenoord (1999)
en die drie keer kampioen werd met Real Madrid. "Hij is een
echte motivatietrainer. Hij steekt veel tijd in de jeugd. Op televisie komt hij misschien wat nors over, maar in het echt is hij
heel aardig. Hij geeft je veel motivatie.

Hij maakte dan ook zijn officiële debuut voor de Arnhemmers. “Ik stond tegenover de Australische spits Graham
Arnold. Trainer Leo Beenhakker had me op de voor hem
bekende manier moed ingepraat. Dat ik die kangoeroe wel
in mijn buidel zou hebben.” In totaal mocht hij zes keer invallen en speelde hij één hele wedstrijd. Bij Vitesse stonden
dat seizoen onder andere Roy Makaay, Erwin van de Looi,
Nikos Machlas, Sander Westerveld, Evgeniy Levchenko en
John van den Brom onder contract. Van al die namen zijn
er velen tegenwoordig trainer geworden. "Contact met die
jongens heb ik niet meer. Dat verwatert snel. Alleen met
Frans Thijssen, die me geholpen heeft naar Vitesse te komen, heb ik af en toe nog wel eens contact."
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Noodlot sloeg toe
In de winterstop ging het echter mis. “Op een trainingskamp in Spanje in Valencia kreeg ik opeens een dikke knie.
Waarschijnlijk het gevolg van overbelasting, ik had te hard
getraind." De diagnose luidde een zwakke binnen- en buitenmeniscus; de knie was te zwak voor voetballen op topniveau. "Ik had nog geen contract, dus het verhaal bij Vitesse
was klaar. Toen kwam Heracles Almelo in beeld. Ze wisten
van mijn knie. Ik heb ze alle informatie gegeven. Ik zou een
semiprofcontract kunnen krijgen, maar de arts wilde mijn
knie niet goedkeuren." Toen moest Bloeming kiezen voor
een maatschappelijke carrière, zoals dat zo mooi heet. "Pas
later besef je dat de droom als profvoetballer echt voorbij is.
Ik ben positief ingesteld, maar er had veel meer ingezeten.
Dat was erg moeilijk te accepteren."
Haaksbergs succes
Uiteindelijk vond Bloeming in HSC'21 een mooie uitdaging. Bij
de Haaksbergse hoofdklasser beleefde hij een gouden periode. "Ik heb daar zes jaar gezeten, ook nog een tijdje met

Marc Brinkcate (speler van het huidige SV Delden 6, red.).
Marc speelde niet altijd, maar stond toch veel in de basis. Hij
had een jaar nodig om te wennen." Over zijn hoogtepunt is
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Bloeming duidelijk. “Dat was uiteraard het eerste seizoen,
toen we alles wonnen wat er te winnen viel.” HSC pakte de
zondagtitel bij de amateurs en werd vervolgens ook nog
algeheel amateurkampioen. “Dat waren mooie wedstrijden
om te spelen. Duels ook om nooit meer te vergeten."
Na zijn avonturen in de hogere regionen van het Nederlandse voetbal keerde hij terug bij Rood Zwart. “Ik wilde iets
minder tijd kwijt zijn aan het voetbal. Bovendien voetballen
veel vrienden en bekenden hier.” In het eerste jaar bij de
Deldense club volgde direct een kampioenschap. Na drie
jaar in het eerste besloot hij te stoppen bij het eerste en
ging hij een treetje lager voetballen.
Recreatie en prestatie
Bloeming ziet wel een verschil tussen recreatie en resultaat.
Zeker als je kijkt naar het betaald voetbal. "Het is fantastisch
om mee te maken, maar je moet er veel voor over hebben.
Je gaat 's ochtends om zeven uur weg. Eerst naar school en
daarna nog trainen. Stappen of even naar de kroeg gaan kan
dan niet. Waar je kameraden gaan stappen, blijf jij thuis. Je
traint veel vaker. Natuurlijk is er wel ruimte om te lachen tijdens een training, maar er is geen sprake van geouwehoer.
Het kost je veel tijd en energie om te bereiken wat je wilt." Ook
op een lager niveau, bij Rood Zwart, vindt Bloeming wel dat
je op jezelf moet letten. "Ik ben ook wel eens wezen stappen
op de avond voor een wedstrijd, maar dan let je op de drank.
Dat je gewoon in staat bent goed te voetballen. Dat is een
stukje verantwoordelijkheid." Bloeming speelt nu in het vierde
van Rood Zwart. "Dat bevalt me prima. Je speelt tegen veel
tweede elftallen, dus het niveau is nog best aardig."
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“Taakgericht en minder vrijblijvend”
Henk en Jordy Drenth, jeugdtrainers met een uitgesproken mening

door Jan Holterman

Prestatievoetbal of recreatievoetbal. Wat doen we ermee bij de jeugd? Iedereen bij SV Delden heeft
er wel een mening over. Het bestuur en de jeugdcommissie hebben er zelfs een beleidsplan over
opgesteld. Mooi, zo’n plan, maar hoe geef je hier nu uitvoering aan, als trainer of als leider van een
jeugdelftal? Hoe maak je de keuze tussen prestatiegericht trainen en taakgericht trainen? Bovendien: hoe doe je dat eigenlijk, ‘taakgericht’ trainen? En wat versta je onder ‘prestatie’?
De twee trainers van de oudste jeugdelftallen van SV Delden hebben een eensluidende opvatting over dit soort
zaken. Niet zo vreemd, want beide heren zijn familie van
elkaar. Vader Henk Drenth is de trainer van het B1- en het
B2-elftal. Zoon Jordy is de trainer van het C1-elftal. Samen
hebben zij op dit moment de voetbaltoekomst van SV Delden in handen. Een interview met vader en zoon Drenth
mag in deze presentatiegids dan ook niet ontbreken.
Jordy: Om meteen maar te beginnen met de definitie van
‘prestatie’: de meeste mensen denken bij dat woord alleen
aan ‘winnen’. Maar dat is een misverstand. Prestatie betekent helemaal niet dat je de wedstrijd per se moet winnen
en dat de beste spelers opgesteld moeten worden. Zeker
niet bij de jeugd. Bij de jeugd is ‘presteren’ onlosmakelijk
verbonden met ‘opleiden’: spelers individueel én samen
beter leren voetballen.
Bij BWO, waar ik zelf als voetballer de jeugdopleiding heb
doorlopen, wordt bijvoorbeeld al vanaf de jongste jeugd
getraind op ‘voetballen van achteruit’. Als je dat als voetballer en als elftal in de loop van een seizoen beter gaat
beheersen, dan versta ik dat óók onder ‘prestatie’.
Bij BWO wordt ‘winnen’ pas in de B-jeugd belangrijk gevonden. In de B-jeugd gaat het dan om leren winnen. Pas vanaf de A-jeugd wordt het moeten winnen. Tot aan de B is het
veel belangrijker dat de spelers hun taken goed uitvoeren.

niet, dus jij speelt niet’ gaat niet op. Bij Juventa’12, waar ik de
dames train, en bij BWO kan dat bijvoorbeeld wel.
Spelers afleveren aan het eerste
Henk: Desondanks staan we er met het B1-elftal in de competitie heel goed voor. Op dit moment staan we zelfs bovenaan. Het kampioenschap is echter geen doel op zich.
Het belangrijkste is om de spelers zelf zo goed mogelijk
te maken. We hebben een aantal jaar bij SV Delden geen
A-elftal gehad. Dit is de eerste lichting voetballers die we
sinds lange tijd weer aan het eerste elftal gaan afleveren.
Dat betekent dat je ook een speler die normaal gesproken niet voor het eerste elftal zou gaan, toch op dat niveau
moet proberen te brengen. De nadruk op de training ligt
daarom voor een groot deel op de minder goede spelers.
Van de goede spelers mag je immers verwachten dat ze
het eerste elftal toch wel halen.
Door het ontbreken van een A-elftal bestaat nu wel het risico dat een jeugdspeler te vroeg in het eerste wordt gebracht. Bij een club waar op een hoger niveau gepresteerd
wordt, is dat anders. Daar moet een jeugdspeler wel heel
goed zijn voor hij in het eerste elftal komt. Meestal gebeurt
dat dan ook pas op een latere leeftijd.

Waar Henk zijn spelers klaar moet stomen voor het eerste
elftal, daar zit Jordy met de spelers van het C-elftal midden in de jeugdopleiding. Waar richt je je dan op met de
trainingen?
Jordy: Bij SV Delden is er nu één C-elftal. Op zich niet erg,
maar je ziet wel dat er veel verschil is in kwaliteit van de
spelers. Sommige spelers kunnen alles al met beide benen,
maar er zijn er ook bij die bij wijze van spreken nog over
hun eigen benen struikelen. Voor een trainer is het dan een
uitdaging om elke speler zich te laten ontwikkelen op zijn
eigen niveau. Dat kan door de training telkens goed voor te
bereiden en door van tevoren goed na te denken over de
trainingsvormen. Bij een positiespel kun je bijvoorbeeld de
betere spelers uitdagen door ze de ‘middelste man’ te laten
zijn. Ook kun je betere spelers de opdracht meegeven om
de bal maar één keer te raken, terwijl andere spelers de bal
vaker of zelfs onbeperkt mogen raken. Ook kun je proberen
sommige spelers niet met hun goede, maar juist met hun
mindere been de bal te laten spelen. Op deze manier kun je
als trainer iedereen uitdagen op zijn eigen niveau.
Taakgericht trainen
Jordy: Als je bij de jeugd taakgericht traint, dan moet je
dat trouwens wel duidelijk aan iedereen uitleggen. Bij BWO
train ik bijvoorbeeld het D1-elftal. Daarmee stonden we op
een gegeven moment stijf onderaan. In de eerste helft van
de competitie hebben we van een bepaalde tegenstander
met maar liefst 14-0 verloren. De tweede wedstrijd, later in
het seizoen, hebben we slechts met 1-0 verloren. Wel verloren dus, maar we hebben enorme progressie geboekt. De
ouders herkennen dat ook. We hebben aan het begin van
het seizoen dan ook expres een bijeenkomst gehad met
de ouders, waar we het doel voor dit seizoen duidelijk hebben uitgelegd: opleiden. Opleiden en altijd proberen op te
bouwen, dat is dit seizoen het belangrijkste.
Ook bij het C-elftal van SV Delden is opleiden het belangrijkst. Bij balverlies moeten de spelers leren op het juiste
moment ‘druk te zetten’. En bij balbezit trainen we juist veel
op combinatievoetbal en op de ‘opbouw van achteruit’.
Voor de wedstrijden probeer ik als trainer telkens één dui-

Henk: Bij SV Delden proberen we dit op eenzelfde manier te
doen. Bij de jongere jeugd proberen we ‘taakgericht’ te trainen
en bij de B-elftallen proberen we ‘prestatiegericht’ te trainen.
Maar dat laatste is in praktijk niet eenvoudig. Het B1- en het
B2-elftal hebben daarvoor samen eigenlijk net iets te weinig
spelers. Voor de spelers zelf is dat mooi: iedereen komt volop
aan voetballen toe. Maar voor een trainer is dit wel eens lastig: je kunt nauwelijks maatregelen treffen. De regel ‘jij traint

Jordy Drenth

Henk: In de opleiding van de jeugdspelers is taakgericht
trainen inderdaad veruit het belangrijkst. Dat is ook wat
verenigingen meestal van hun trainers vragen: opleiden.
Winnen is een leuke bijkomstigheid. Maar dat is soms
makkelijker gezegd dan gedaan. Voor een trainer is het de
kunst om hierin een goede tussenweg te vinden.
Jordy: Een goed voorbeeld daarvan is de kampioenswedstrijd van ons C-elftal, afgelopen najaar. Aan het begin van
het seizoen heeft het bestuur van SV Delden aangegeven
dat het niet gaat om het winnen, dat prestatie niet belangrijk is. Maar als het dan spannend wordt, dan wordt het
voor alle betrokkenen toch moeilijk om daarin consequent
te zijn, om het oorspronkelijke standpunt te handhaven. Je
hebt immers ook nog te maken met de veertien knapen die
daar staan. Voor hen is het uiteindelijk toch prachtig dat ze
kampioen zijn geworden.
Voor Jordy is dit het eerste jaar bij SV Delden. Vader Henk
loopt al wat langer mee op sportpark De Mors, eerst als
jeugdtrainer, later als hoofdtrainer, en nu weer als jeugdtrainer. Hoe kijken zij aan tegen de organisatie bij de jeugd
van SV Delden? Jordy liet in het clubblad van eind vorig
jaar doorschemeren dat het hier en daar wel wat professioneler zou mogen. Wat moeten we daaronder verstaan?
Henk: In vergelijking met sommige andere clubs heerst bij
SV Delden een ietwat vrijblijvende sfeer. Gezelligheid voert
vaak de boventoon. Ik denk dat het goed is dat hier verandering in komt. Niet zozeer qua prestatie, maar wel qua
vrijblijvendheid. Alle jeugdteams krijgen bij SV Delden twee
trainingen per week. Dat is niet niets. De spelers beseffen
niet altijd hoe bevoorrecht ze zijn. Alles is voor hen perfect
geregeld en SV Delden mag hen daar wel wat vaker op
wijzen. De vereniging mag dan ook aangeven dat daar iets
tegenover hoort te staan. Dat roep ik al jaren. Ik zou zeggen: benoem wat je als club allemaal doet voor de spelers
en vraag daar meer voor terug.
Het zou bijvoorbeeld goed zijn als er vanuit het eerste elftal
meer betrokkenheid zou zijn bij de jeugd, bijvoorbeeld als
trainer van een pupillenteam. Toch is ook dit weer makkelijker gezegd dan gedaan, alleen al omdat veel van de
jongens op zaterdag een bijbaantje hebben.
Jordy: Bij de jeugd kun je de spelers op een bepaalde leeftijd verplichten om een scheidsrechterscursus te volgen.
Vaak hebben de spelers hier in eerste instantie geen zin

Henk Drenth

leeftijd: 21 jaar
woonplaats: Hengelo
seizoen 2013-2014: trainer SV Delden C1
trainer BWO D1 (Hengelo)
speler BWO 1
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delijke doelstelling te formuleren, bijvoorbeeld ‘opbouwen
via de centrale verdediger’. Dat betekent dat je de trainingen daarvóór speciaal daarop moet gaan oefenen. Die
doelstelling herhaal je dan een paar wedstrijden, in een
cyclus van zo’n vier tot zes weken. Dat is de manier waarop
je vorm kunt geven aan het begrip ‘taakgericht trainen’.

leeftijd: 52 jaar
woonplaats: Hengelo
seizoen 2013-2014 hoofd opleidingen SV Delden
trainer SV Delden B1, B2, D2
trainer Juventa’12 VR1 (Wierden)
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in, maar door het gewoon te doen, merken ze vaak vanzelf
hoe leuk het kan zijn. Er blijven er altijd een paar over die
het echt leuk vinden. Op deze manier kun je bijvoorbeeld,
zoals dit voorjaar bij SV Delden inderdaad gebeurt, spelers
uit het C-elftal de F-teams laten fluiten.
Een ander idee is om spelers uit de B-jeugd te laten
rouleren als trainer bij de pupillen, bijvoorbeeld in een
extra training voor de jeugd op vrijdag. Je kunt dan het
hele veld gebruiken: in elke hoek zet je één oefening uit,
die door één B-speler wordt begeleid. Je laat elke oefening
een kwartier duren en daarna laat je de groepen rouleren
naar de volgende oefening.

Eetcafé Harlekijn-Smitties Langestraat 73 7491 AB Delden www.harlekijn-smitties.nl

Jordy: Iets anders dat bij SV Delden ook wel wat minder
vrijblijvend zou mogen zijn, is het trainen. Spelers melden
zich in mijn ogen soms te makkelijk af. Vaak wordt huiswerk als reden opgegeven. Spelers en ouders zeggen dan
dat school belangrijker is dan voetbal. Op zich hebben ze
daar ook wel gelijk in, maar het risico bestaat dat als er één
speler huiswerk gaat maken, andere spelers dat een volgende keer ook gaan doen. Als dat er te veel worden, dan
is dat niet alleen lastig voor een trainer, maar ook heel storend voor de jongens die wél willen trainen. Daarom vind
ik dat je van je spelers moet vragen om het huiswerk goed
te plannen. Ik heb dat zelf in het verleden altijd wel gedaan.
Ik vond het juist heel fijn om dan te gaan trainen, om even
níet met het huiswerk bezig te zijn.
Natuurlijk kun je in het examenjaar een uitzondering maken, maar in de andere klassen moet je volgens mij je huis-

PRIJSLIJST MEENEEMMAALTIJDEN

Voor
stijlvolle
uitvaart
Voor
een een
stijlvolle
uitvaart
inin in
Voor een
stijlvolle uitvaart
vertrouwde
handen
vertrouwde
vertrouwdehanden
handen

CHINEES SPECIALITEITEN RESTAURANT

GOLDEN CITY

Zorg,
aandacht,
betrokkenheid
Zorg,Zorg,
aandacht,
betrokkenheid
aandacht,
betrokkenheid
ruimte
voor
eigen
invulling
ruimte
voor
eigen
invulling
ruimte voor eigen invulling
persoonlijkheid
persoonlijkheid
persoonlijkheid
rustrust rust
ongeacht
uwuw
uitvaartverzekering
ongeacht
uitvaartverzekering
ongeacht
uw
uitvaartverzekering
Gerry
Leferink
& Wenninkuitvaartzorg
uitvaartzorg
Gerry
Leferink
& Wennink
Gerry
Leferink
& Wennink
uitvaartzorg
Turbinestraat
7556RBRBHengelo
Hengelo
Turbinestraat
63,63,7556
Turbinestraat
7556 RB Hengelo
074
-63,
2505379
Tel:Tel:
074
- 2505379

Tel: 074 - 2505379

Vossenbrinkweg 40
7491 DD Delden

www.uitvaarthengelo.nl
www.uitvaarthengelo.nl

www.uitvaarthengelo.nl

Verkoop van alle merken nieuwe en gebruikte auto’s
VOSSENBRINKWEG 3

Langestraat 33c
7491 AA Delden

GLAS- SCHILDER- en WANDAFWERKING

D e l dSCHILDERe n - H e n g een
v e lWANDAFWERKING
de 074 - 3762813
GLAS-

Delden - Hengevelde

074 - 3762813

GLAS- SCHILDER- en WANDAFWERKING
Delden - Hengevelde

074 - 3762813

Tel : 074-376 11 35
Fax: 074-376 52 79
info@juwelierbraakhuis.nl
www.juwelierbraakhuis.nl

074 - 3762555

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.goldencityindelden.nl

werk zo kunnen plannen dat je twee keer in de week kunt
trainen. En als je echt een keer een avond niet kunt, dan
kun je altijd proberen de training op een andere avond in
te halen. Zoiets moet je dan als trainer aan het begin van
het seizoen met je spelers afspreken.
Tot slot: Henk en Jordy hebben samen de drie oudste
jeugdelftallen van SV Delden onder hun hoede: de B1, de
B2 en de C1. Je zou kunnen zeggen dat zij daarmee ‘de
voetbaltoekomst’ van SV Delden in handen hebben. Wat
verwachten zij de komende jaren van de prestaties van
het eerste elftal?
Jordy: Ik ken alleen de spelers uit de C1. Ze moeten het
vooral van hun techniek hebben en niet zozeer van hun
fysieke kracht. Ik weet hoe moeilijk het is om in een lage
klasse kampioen te worden. Het eerste elftal van SV Delden
moet nu in de 5e klasse vechtvoetbal spelen. Daarin komt
het aan op karakter. Dat karakter proberen we nu, in het
C-elftal, al een beetje te vormen. Maar straks in het B-elftal
wordt het karakter pas echt gevormd.
Henk: Veel zal afhangen van welke spelers bij de club blijven. Er zullen er ongetwijfeld een aantal zijn die stoppen,
bijvoorbeeld vanwege hun studie. Het is voor SV Delden te
hopen dat de meeste van de huidige jeugdspelers blijven.
In dat geval moet het mogelijk zijn om een goede middenmoter in de 4e klasse te worden. Ik denk dat dat, voor ons
als trainers van de huidige jeugdteams, uiteindelijk een
heel mooi resultaat zou zijn.

Gezellig en
gemoedelijk
Nieuwe spelers voelen zich snel thuis
“Klein maar fijn", zegt Timo Gerritsjans over SV Delden.
Hij voelt zich helemaal thuis bij onze club. Na een korte
overstap is hij weer terug op de Mors en het bevalt

door Hans Klumpers

hem prima. Hij is niet de enige die dat vindt. Dit is ook
de mening van Nick Rupperink, Niek Boerboom, Bram
van den Nieuwboer en Tineke Pluijgers. Het zijn leden
die eerder actief waren bij andere clubs en SV Delden

TIMO GERRITSJANS

BRAM VAN DEN
NIEUWBOER

Leeftijd: 23. Vijfde seizoen SV Delden.
Vorige clubs: Rood Zwart (Delden).
Kenmerken: Razendsnelle aanvaller
van SV Delden 1. Dreigend en onberekenbaar. Plaag voor elke verdediger.
Speler waarvoor men op zondagmiddag naar De Mors komt.

Leeftijd: 26. Eerste seizoen SV Delden.
Vorige clubs: Wilhelminaschool (Hengelo).
Kenmerken: Technisch sterke middenvelder van SV Delden 4, met een strakke
pass. Voert zijn acties soms te ver door. De
‘Ken’ van het vierde elftal. Zoekt nog een
‘Barbie’.

NICK RUPPERINK

NIEK BOERBOOM

Leeftijd: 20. Vijfde seizoen SV Delden.
Vorige clubs: Rood Zwart (Delden), stage
FC Trias (Winterswijk).
Kenmerken: Smaakmaker van SV Delden 5, binnen én buiten het veld. Weet
vriend en vijand te verrassen met onnavolgbare ‘moves’. Juicht vaak zonder
bal, vooral met carnaval.

Leeftijd: 22. Derde seizoen SV Delden.
Vorige clubs: NEO (Borne), Tubantia
(Hengelo), Rood Zwart (Delden)
Kenmerken: Groeibriljant van SV Delden
2. Snel en doelgericht. Kan ook als laatste
man prima uit de voeten. Graag geziene
gast in het veld, ook op de zondagmiddag. Clubtopscorer.

daarom heel goed kunnen vergelijken met andere
voetbalverenigingen.
De aanwezigen prijzen de goede sfeer bij SV Delden. Zowel op
wedstrijdgebied als in het randgebeuren is er een goede onderlinge
band. Dit merk je als je als team eens iemand tekort komt en men
niet moeilijk doet als je een speler wilt “lenen” van een ander
elftal. Veel waardering is er voor de leiders en trainers die op de
donderdagavond de teams indelen voor het weekend erop. Een
verschil met andere verenigingen is dat er altijd vanzelfsprekend een
scheidsrechter en trainer aanwezig zijn. Grote clubs uit Hengelo en
Enschede presteren het zelfs om (jeugd)elftallen zonder begeleiding
op pad te sturen. Dat is bij SV Delden uitgesloten. Bij SV Delden is
60% van de leden als vrijwilliger bij de club betrokken.
Tineke, die voetbalt in het eerste damesteam en lid is van de
clubbladcommissie, is erg enthousiast over de accommodatie.
Vergeleken met andere verenigingen ziet het er bij ons erg netjes
uit. Vooral het kunstgrasveld met de professionele verlichting ziet er
puik uit. Ook het clubhuis mag er volgens Tineke wezen.
Wat verder opvalt is dat SV Delden een mooie entree heeft gekregen.
Zeker in vergelijking met de vorige versie. Naast de entree ligt ons
mooie pupillenveldje, een juweeltje voor onze vereniging.
Het uitstapje naar Dorf Munsterland is typisch zo’n voorbeeld van de
onderlinge vriendschap die de clubcultuur kenmerkt. Iedereen trekt
met elkaar op. Maar liever niet meer op de zaterdagavond/nacht.
Deze laatste opmerking toont ook wel weer de gezonde drang om
te presteren op de zondag. Gezelligheid mag dan erg belangrijk
zijn, Timo en Niek willen toch ook wel graag winnen met hun team.
Het is wel een voetbalclub.
Tot slot: als je één woord mag gebruiken om SV Delden te duiden,
welk woord is dat dan?					
Nick Rupperink: Gezellig
Bram van den Nieuwboer: Gemoedelijk
Niek Boerboom: Vriendschap
Timo Gerritsjans: Klein maar fijn
Tineke Pluijgers: Sfeervol
22

TINEKE PLUIJGERS
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Leeftijd: 22. Zesde seizoen SV Delden.
Vorige clubs: Wilhelminaschool (Hengelo).
Kenmerken: Robuuste verdediger van het
vrouwenelftal van SV Delden. Geeft nooit
op. Verhuisd naar Delden, dus kan nu
makkelijk met de fiets naar De Mors. Lid
van de clubbladredactie.
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als profvoetballer. Slechts één seizoen speelde hij niet

door Edwin Hietbrink

bij FC Twente. Wij waren dan ook verheugd dat deze
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gedreven ‘buurman’ uit Hengelo toehapte op ons
voorstel om hem wat vragen voor te leggen, met in
het achterhoofd ons thema van dit jaar. Zo belandden
we op een lenteachtige maandagavond in februari
aan de keukentafel bij de familie Boschker thuis.
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Sander Boschker

Sander Boschker neemt dit jaar na 25 jaar afscheid
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Jeugd
Sander groeide op in Lichtenvoorde in een gezin met acht
kinderen. Hij begon pas op zijn achtste met voetballen.
Niet dat hij niet eerder wilde, maar de club waar Sander
moest gaan spelen – Longa ’30 – had geen F-team. Er
werden wel pogingen ondernomen om via de penningmeester – tevens vriend van de familie – eerder te kunnen beginnen, maar deze bleven zonder resultaat. Sander begon in de jeugd gelijk als keeper. Hij herinnert zich
van zijn eerste voetbaljaren vooral nog de lage doelen
met vierkante palen en dat de D- en E-teams op een andere locatie speelden dan de hogere jeugd en senioren.
In de B ging het even wat minder voor Sander. Na een aanvaring met zijn trainer werd hij verbannen naar de B2, wat
voor de fanatieke Sander een tegenvaller was. Gelukkig
bracht de belangrijke derby tegen SV Grol de verlossing. Hij
was de beste keeper in de B-junioren en aangezien deze
wedstrijd gewonnen moest worden mocht hij na een goed
gesprek met de trainer weer onder de lat plaatsnemen.
Op z’n zestiende maakte Sander de overstap naar een
profclub. Waar hij ook succesvolle trainingsstages afwerkte
bij De Graafschap en Go Ahead Eagles, had FC Twente de
beste papieren. Zo hoefde hij bijvoorbeeld niet in een internaat, maar zou dagelijks worden gehaald en gebracht.
Sander had nooit de ambitie om de overstap naar de profs
te maken. Zijn broer voetbalde in het eerste van Longa ’30
en dat was ook Sanders doel. Toch beviel de overgang hem
wel goed, want hij had een hekel aan flierefluiters en veel
geouwehoer en was daarom eigenlijk beter op zijn plek bij
een profclub dan bij de amateurs.
Selecteren
Sander was al een A-junior toen hij werd geselecteerd. Dat
is wat aan de late kant om de stap naar de profs te maken,
maar wat is eigenlijk wel een goede leeftijd om te selecteren? Bij Twente wordt tegenwoordig al in de E geselecteerd.
“Hier heb ik wel mijn bedenkingen bij. Kinderen van een
jaar of acht moet je nog niet uit hun omgeving halen, maar
gewoon lekker laten spelen”, zegt Sander. ”Aan de andere
kant is het natuurlijk wel zo dat hoe langer je wacht, hoe
groter de stap zal zijn.” Een beetje een grijs gebied dus.
Randvoorwaarde zou volgens Sander moeten zijn dat een
kind niet uit zijn vertrouwde omgeving wordt getrokken.
Selecteren in de directe omgeving van een profclub is dus
geen probleem, maar veel verder dan twintig kilometer
zou dat op jonge leeftijd nog niet moeten zijn. Verder is er
volgens Sander niets op tegen om in de jeugd de overstap
te maken naar een profclub. Sanders filosofie is dat plezier
altijd de basis is. Als je wint heb je plezier en als je plezier
hebt heb je er meer voor over en worden je prestaties beter. Vereiste is wel dat je fanatiek moet zijn, want voor een
ouwehoermentaliteit en vrijblijvendheid is niet zo veel plek.
Ook bij amateurverenigingen wordt veel gesproken over
selecteren en in het jeugdbeleidsplan van SV Delden staat
hierover ook het een en ander geschreven. Op de vraag op
welke leeftijd je moet beginnen met selecteren reageert Sander lichtelijk verrast: “Een spelertje wordt beter als hij wordt
uitgedaagd en met goeie spelers om zich heen speelt. Als je
alles mengt dan speelt de beste speler geen bal meer af en
de slechtste speler denkt dat hij toch niets hoeft te doen. Voor
beiden geldt dan dat ze het plezier mogelijk verliezen. Daarom is het beter zo vroeg mogelijk te selecteren op niveau.”
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Voor tob-teams is Sander niet bang: “Er zijn ook andere
verenigingen die selecteren, dus dat niveau komt wel weer
bij elkaar. Mijn zoontje speelde ook in de E8, hij won voor
de winterstop niets en daardoor werd zijn team na de winterstop op een ander niveau ingedeeld. Toen ging het een
stuk beter.”
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Amateur en prof
Sander is niet in alleen in en om het veld fanatiek, ook thuis
wil hij winnen. Zijn kinderen krijgen dan ook niets cadeau
tijdens een bordspelletje aan de keukentafel. “Natuurlijk
help ik ze wel tijdens een spel, maar ik laat ze niet winnen.
Als ze winnen hebben ze dat echt zelf
gedaan, want ik ga
ook tijdens spelletjes
altijd voor de winst!”
Deze mentaliteit is
voor een profvoetballer eigenlijk onontbeerlijk. Als prof
moet je een winnaar
zijn, hoe slechter je
tegen je verlies kunt hoe gedrevener je in het veld bent.
Daarom gaat het er in het profvoetbal volgens Sander ook
gemener aan toe dan bij de amateurs. Er worden weleens
flinke tikken uitgedeeld op de training. “Als iemand niet fanatiek is heeft ie een schop ook wel verdiend. Eerder leidde
dit zelf nog wel eens tot blessures, maar ik heb het gevoel
dat het er tegenwoordig wat minder hard aan toe gaat.”
Sander was vroeger een stille jongen, maar veranderde
bij Twente noodgedwongen: “In het betaalde voetbal moet
je niet te stil zijn. Als je een dooie bent ga je het niet redden. Dan vreten ze je de kaas van het brood en dat kan
niet de bedoeling zijn.” Naarmate hij ouder werd ging hij
zich ook overal steeds meer mee bemoeien. Niet alleen
gaf hij de jongere jongens aanwijzingen over voetbal, ook
ventileerde hij – veelal ongevraagd – zijn mening over het
randgebeuren, zoals de medische staf. Dat werd niet altijd gewaardeerd, maar Sander weet ook dat er hier en
daar wel degelijk wat werd gedaan met zijn commentaar.
In het betaalde voetbal zijn de afgelopen decennia grote
stappen gemaakt om professioneler te worden. Onder Hans Meyer werd bij FC Twente het eerste krachthonk geïntroduceerd, dat was midden jaren negentig.
Daarvoor was een fietsje zo ongeveer het enige fitnesstoestel de club beschikte, zo weet Sander zich nog te
herinneren. Tegenwoordig is er een compleet fitnesscentrum en ook de medische staf is de laatste jaren
sterk verbeterd. Dat is begonnen onder Fred Rutten in
2006. Dit jaar is er zelfs een sportarts in fulltime dienst.
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Bij de amateurs ziet Sander ook veranderingen, maar hij
is niet van alles een voorstander. “Krachttraining is ook
voor amateurspelers erg belangrijk, maar dat zie je toch
nog niet heel veel. Wel zie je soms vetmetingen met allerlei apparatuur. Dat is natuurlijk belachelijk! Moet je
al contributie betalen bij de club en dan gaan ze je ook
nog vertellen dat je te vet eet of een biertje te veel drinkt.
Aan zo’n vetmeting zou ik als amateur nooit meewerken.”
Een andere bedenkelijke ‘professionalisering’ bij de amateurs is volgens Sander het gebruik van de bestuurskamer.
“Waar is het voor nodig dat je een D1-team de wedstrijdbespreking in de bestuurskamer laat doen? Dat kan toch
gewoon voor de wedstrijd in de kleedkamer? Laat die jongens gewoon voetballen en maak alles niet belangrijker
dan het is.”
Afscheid
Na dit seizoen zit Sanders actieve spelersloopbaan erop.
Hij zal op 20 mei als speler afzwaaien met een grootse afscheidswedstrijd. Ook komt er dit jaar een boek over hem uit.
Niemand hoeft echter bang te zijn dat hij daarna thuis gaat
stilzitten. Hij blijft sowieso actief bij FC Twente betrokken, al
weet hij nog niet precies in welke hoedanigheid. Wellicht zal
hij de commerciële afdeling komen versterken. Als hoofd-

trainer hoeven we hem in ieder geval niet te verwachten,
want die ambitie heeft Sander niet. Al sluit hij een functie
als bijvoorbeeld keeperstrainer in de toekomst ook niet uit.
Door zijn blessure zit Sander de laatste tijd al niet meer op
de bank, dus zo kan hij ongewild alvast wat wennen. Sander weet dan ook al wat hij het meest gaat missen: “Dat
is toch de spanning voor de wedstrijd in de kleedkamer.
Maar ook het geouwehoer met de medische staf en de lol
na de wedstrijd bij een goede uitslag. Dat zijn toch allemaal
zaken die je als speler totaal anders beleeft dan wanneer
je op een andere manier betrokken bent bij het team.”
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90 Jaar en nog lang niet klaar!

VLEESHANDEL

ROB KLEINSMAN

Recreatie als basis voor prestatie
Bij de jongste jeugd van SV Delden – de welpen - staat plezier natuurlijk hoog in het vaandel. Het begint
allemaal als pure recreatie, maar al snel komt toch ook het prestatieve karakter van de sport om de
hoek kijken. Hoe wordt hiermee omgegaan tijdens deze kennismakingsjaren met het voetbal?
Bij SV Delden kunnen kinderen vanaf vier jaar kennismaken
met voetbal. Deze welpen trainen wekelijks op zaterdag van
10:00 tot 11:00 uur. Daarbij staat het plezier voorop. Tijdens
de trainingen is er aandacht voor de basistechnieken van het
voetbal. Door middel van leuke oefenvormen leren de kinderen spelenderwijs. Het draait hierbij ook vooral om het sámen
spelen in het veld. Het voetbalveld wordt dan een speeltuin
waarin voetballen en plezier maken centraal staan.
Na verloop van tijd volgt ook de eerste aanraking met de
prestatiecomponent van de sport. Samen een trainingspartijtje of wedstrijdje spelen is leuk, maar het wordt nog leuker
als er ook gewonnen wordt. Dan moet er meer gebeuren
dan stil blijven staan en de bal proberen te krijgen als deze
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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
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in de buurt is. Er wordt van de spelertjes verwacht dat ze
ook daadwerkelijk achter de tegenstander en de bal aan
gaan. Weliswaar wordt er in deze leeftijdscategorie nog

niet geselecteerd op voetbaltechnisch niveau, presteren is
wel degelijk onderdeel van het spelletje. De welpen leren
de kwaliteiten van zichzelf en die van hun medespelers
langzaam kennen en hiermee ook hoe ze elkaar tijdens de
partijtjes kunnen ondersteunen.
De trainers behandelen elk kind hetzelfde, ongeacht hoe
goed hij of zij is. Zodoende wordt een saamhorigheid gecreëerd die doorwerkt in de verdere ontwikkeling van de
spelertjes. Als je al gelijk laat merken welke spelers ‘de
beste’ zijn dan worden deze spelers hier doorgaans niet
beter van. Het is juist de insteek aan hen te laten merken
dat zij een stapje extra kunnen en móéten zetten om het
team – en dus impliciet hunzelf – beter te laten renderen.
Kortom, bij de jongste jeugd van SV Delden wordt niet nadrukkelijk het accent op prestatie gelegd, maar wordt er op
een natuurlijke en spelenderwijze manier kennisgemaakt
met alle facetten van de voetbalsport.
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Erwin Extercatte
Darten op het WK, voetballen in het tweede
Twee keer stond hij op het hoogst haalbare podium. Zowel in 2006
als in 2008 nam hij deel aan het WK darts en hield hij zijn fans in
Delden en omstreken enkele avonden aan de buis gekluisterd. Erdoor: Maarten Klumpers

win Extercatte, voetballer in ons tweede elftal, kan zich meten met
de allerbeste darters ter wereld. Prestatie heeft de afgelopen jaren
plaats gemaakt voor recreatie, maar wie weet wat de toekomst
voor Erwin nog in petto heeft. Met darten kun je, anders dan met
voetballen, ook op latere leeftijd nog grote prijzen pakken.
Voor velen zal hij geen introductie meer behoeven. Erwin
Extercatte, geboren ergens tussen Delden en Beckum, is al
ruim dertien jaar trouw lid van SV Delden. De inmiddels in
Hengelo woonachtige Erwin heeft zich naast het voetballen
ook binnen tal van andere sporten verdienstelijk gemaakt.
Zo behoorde Erwin tot een selecte groep semiprofessionele
darters in Nederland en won hij in deze sport internationale
toernooien. Als geen ander kent Erwin de scheidslijn tussen
prestatie enerzijds en recreatie anderzijds. Reden te meer
om hem eens een aantal vragen te stellen.
Wanneer ben je begonnen met sporten?
Al van jongs af aan ben ik met sport bezig. Na een tijdje te
hebben gekorfbald ben ik gaan voetballen bij Rood Zwart.
Dit heb ik tot mijn veertiende gedaan. Hiernaast ben ik op
mijn elfde gaan tennissen bij TC Delden. Al gauw bleek
dat het tennissen me goed afging. Tot mijn zeventiende
heb ik op landelijk niveau getennist. Een ernstig ski-ongeluk maakte een abrupt einde aan mijn tenniscarrière.
Nadat ik hersteld was van het ongeluk heb ik besloten
te gaan voetballen. Omdat ik gezelligheid erg belangrijk
vind, heb ik gekozen voor het voormalige roemruchte 3e
elftal (het huidige 6e, red.) van SV Delden. De sfeer in het
elftal is super.

Wanneer ben je begonnen met darten?
Een jaar voordat ik bij het 3e ben gaan voetballen, werd ik
benaderd of ik wel eens een pijltje mee wilde gooien met
een Hengelose dartvereniging. Ik werkte destijds in de horeca en zodoende kwam ik in contact met dartteams die
wekelijks in de kroeg hun wedstrijden speelden. Na een
paar avonden meegooien bleek dat ik wel talent had om
de pijlen op de juiste plaats in het bord te krijgen. Al gauw
speelde ik mee in het hoogste team binnen die vereniging.
Op welk moment begon je dartcarrière serieuze vormen
aan te nemen?
Dat gaat niet van de ene op de andere dag. Naarmate
je meerdere toernooien wint verdien je punten en kom
je hoger op de ranking. Een hoge ranking biedt toegang
tot bepaalde toernooien. Op deze manier ben ik als het
ware omhoog geklommen. Als keerpunt in mijn dartcarrière zie ik het toernooi Open Oost Nederland in 2003. Dit
toernooi won ik tot mijn eigen grote verrassing. Door deze
overwinning heb ik meerdere internationale toernooien
in Nederland kunnen spelen. In 2005 heb ik het toernooi
Open Holland in Rotterdam gewonnen. Dit toernooi telde
1100 deelnemers, waaronder enkele grote namen zoals
Phil Taylor en Terry Jenkins.

Wat is het hoogtepunt in je dartcarrière?
Dit waren mijn deelnames in 2006 en 2008 aan
het wereldkampioenschap van de Professional Dart Corporation (PDC) in Engeland. De
wedstrijden die ik hier heb gespeeld werden wereldwijd uitgezonden en waren
ook te zien op de Nederlandse televisie.
Alhoewel ik helaas niet tot de finale
ben doorgedrongen, zie ik het als mijn
sportieve hoogtepunt.
Heb je ooit de ambitie gehad om professioneel darter te worden?
Nee, die ambitie heb ik eigenlijk nooit
gehad. Dit betekent namelijk dat je altijd bezig moet zijn met darten en dat
je vaak weg bent. Het onderhouden
van sociale contacten met vrienden en
familie komt dan ook op een laag pitje te
staan. Zo heb ik het vrijgezellenfeest van
mijn broer gemist, omdat ik een belangrijke
wedstrijd moest spelen. Naast het spelen van
wedstrijden moet je dan ook veel trainen. In de
periode dat ik veel speelde was ik vier avonden
aan het darten en trainde ik daarnaast ongeveer vijf
uur per week. Als je dit moet combineren met een baan
blijft er weinig tijd over. Het is namelijk niet zo dat ik rond
heb kunnen komen van het darten. Slechts enkele darters
in Nederland kunnen er een leuke boterham mee verdienen. In de periode dat ik veel toernooien speelde heb ik
overigens wel een leuk zakcentje bijverdiend. Uiteindelijk
zag ik het niet zitten om met darten mijn geld te verdienen.
Het leven van een professioneel darter gaat gepaard met
veel onzekerheid, die inherent is aan topsport. Je moet altijd presteren anders heb je geen inkomen. Op de lange
termijn zag ik hier geen toekomst in.
Hoe sta je nu tegenover sport en heb je hierin nog ambities?
Op dit moment doe ik het wat betreft darten rustiger aan.
Wel gooi ik wekelijks nog op landelijk niveau. Verder ben
ik dit jaar weer gaan tennissen en in het 2e elftal van SV
Delden gaan voetballen. Ook loop ik zo nu en dan hard.
Mijn sportieve inspanningen hebben geresulteerd in dertig
kilo gewichtsverlies. Ik sta nu veel fitter op de tennisbaan en
het voetbalveld.
Kunnen we je ooit nog als darter op tv
bewonderen?
Ja dat zou goed kunnen. Ik sluit niet uit
dat ik mijn dartcarrière weer oppak. Ik
ben nu 32 jaar. Het grote voordeel van
darten is dat je dit wel tot je zestigste
kunt doen. Dan heb ik nog 28 jaar te
gaan, een prettig vooruitzicht! Op dit
moment ben ik blij met de combinatie
van darten, tennis en voetbal.
En zo blijkt maar weer dat prestatie en
recreatie voor een deel slechts ogenschijnlijke tegenpolen zijn. Op dit moment
gaan deze voor Erwin, evenals de kleuren
blauw en geel, moeiteloos hand in hand!
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Op 11 december 2007 werd dit filmpje geupload naar Youtube.
Daarbij staat de volgende tekst:
Bij het darten heb je twee wereldkampioenschappen. Je hebt het officiële
WK Ladbrokes.com van de bond
Professional Darts Council en je hebt het
officieuze WK in Frimley Green van de
British Darts Organisation. Aan beide WK's
doet dit keer een darter uit Overijssel mee.
Fabian Roosenbrand uit Enschede doet als jongste deelnemer
mee aan het officieuze WK en Erwin Extercatte uit Delden heeft een
wildcard gekregen voor het officiële WK. Tijdens Het Overijssels
Hart hebben ze een potje tegen elkaar gedart.

http://www.youtube.com/watch?v=vHCHOcISCnM
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Opinie langs de lijn

er ook lol aan beleeft. Volgens Gerard gebeurt het bovenstaande nu al bij de dames, echter is hier de motivering
wat anders omdat de dames wel eens krap in de spelers
zitten. Huub vraagt zicht af waarom je dit niet zou doen als
spelers dit zelf ook willen.

door: Martijn Vriezekolk

Drie voetbalvaders, drie meningen over de jeugdopleiding
Iedere ouder heeft er waarschijnlijk wel een mening over: hoe functioneert mijn zoon of dochter
het beste in het elftal? Of is het bovenstaande behoorlijk gechargeerd en kijken ouders meer naar
factoren als plezier en het samen iets bereiken. Om hier een beeld van te krijgen interviewde
Martijn Vriezekolk drie voetbalvaders. Aan de hand van enkele vragen en stellingen geven Gerard
Laarhuis, Huub Oonk en Bert Morsink hun visie op prestatie versus recreatie.
Gerard is vader van Tom en Pien. Tom heeft in het verleden bij
SV Delden gevoetbald, maar is inmiddels gestopt. Pien speelt
momenteel in het meisjes B-elftal. Gerard heeft geen voetbalverleden, maar is wel altijd bij de club betrokken geweest.
Hij is namelijk van zijn beide kinderen leider geweest.
Boris en Tom zijn de zonen van Huub die bij SV Delden voetballen. Tom voetbalt momenteel in het D1-elftal en Boris in
het C1-elftal. Ook Huub heeft geen voetbalachtergrond,
maar is als vader altijd erg betrokken bij het voetbal.
Bert is vader van Teun, Dirk en Janna. Teun voetbalt in de F1
en Dirk in de F4, terwijl Janna bij de welpen is begonnen.
Bert heeft als voetballer en als kaderlid een rijke historie
bij SV Delden. Voetballend heeft Bert het vanaf de F-jes tot
het eerste elftal geschopt. Nadat Bert door een dubbele
beenbreuk niet meer kon voetballen, is hij jarenlang als
keeperstrainer actief geweest.
De eerste vraag die de heren is voorgelegd is: SV Delden
groeit. Momenteel zijn er meer dan 300 leden, wat resulteert in meer jeugdelftallen. Wat is jullie mening omtrent
selectiecriteria, dient dit te gebeuren op basis van leeftijd
of puur op basis van kwaliteit?
Als eerste verwijst Bert naar het beleidsplan. In dit beleidsplan is opgenomen dat er voor iedere voetballer een goeie
trainer beschikbaar dient te zijn. Hij vindt het onterecht als
alleen selectie elftallen een “goede” trainer krijgen en de
mindere goden het moeten doen met een “mindere” trainer. Hij ziet meer in een gemengd groepje waarin spelers
zich aan elkaar kunnen optrekken. Huub merkt hierbij op
dat er altijd leeftijdsrestricties zijn binnen het selectiebeleid.
Daarnaast vindt hij dat plezier voor iedereen belangrijk is
en dat niet alle “goede” voetballers ook direct het beste
team vormen. Als voorbeeld geeft hij aan dat Denemarken in 1992 Europees kampioen voetbal werd, maar niet
de beste spelers had. Gerard kan zich voor een groot deel
in het bovenstaande vinden en daarnaast is het voor hem
belangrijk dat niet altijd dezelfde jongens aan de kant zitten. Bert merkt hierbij op dat goede trainers (en ook leiders)
dit kunnen voorkomen. Volgens Huub kan het ook liggen
aan de indeling hoe hiermee om wordt gegaan. Zijns inziens wordt vaak teruggevallen op de betere spelers wanneer een elftal te hoog wordt ingedeeld. Dit komt onder andere doordat het plezier er ook snel afgaat wanneer veel
wedstrijden (dik) worden verloren. Het kan ook andersom,
aldus Bert. Zo is dit seizoen de F1 per abuis te hoog in34

gedeeld, maar presteren zij toch goed. Vooral in dit soort
situaties trekken spelers zich aan elkaar op volgens Bert.
Overall is het volgens Huub toch zo dat wanneer prestaties
minder worden er ook minder plezier is. Het is zelfs zo dat
een goede voetballer in zulke situaties de sfeer binnen het
hele team kan verzieken. Bert stelt dat dit te voorkomen is
door iedereen volgens een vast patroon te wisselen. Ook
kunnen de ranja en patat na afloop van de wedstrijd een
grote bijdrage leveren aan het plezier. Huub vult aan dat
naarmate kinderen ouder worden de focus toch meer op
het winnen komt te liggen. Gerard spreekt uit zijn ervaring
dat kinderen soms zelf gewisseld willen worden omdat zij
denken dat de kans op een doelpunt dan groter is. Wanneer dit vaker gebeurt, dan zitten uiteindelijk toch steeds
dezelfde spelers aan de kant.
Als aanvulling wordt het volgende ingebracht: SV Delden
moet tot en met het C-elftal het plezier voorop stellen en vanaf het B-elftal steeds strakker gaan selecteren op kwaliteit.
Gerard merkt op dat dan alsnog de situatie gecreëerd
wordt waarbij de beste spelers de beste trainers gaan krijgen. Hierdoor krijgen mindere voetballers minder kansen
om zich te ontwikkelen en beter te worden, laatbloeiers zullen op deze manier niet snel boven komen drijven.

Als tegenstelling wordt opgeworpen: De jeugd moet je de
jeugd laten. Alleen als iemand extreem goed is moet dit
met een goed begeleidingsverhaal en in overleg met de
ouders mogelijk zijn. Wanneer je spelers niets te bieden
hebt gaan ze lopen.
Volgens Bert moet er vanuit de spelers gekeken worden. In
zulke situaties kiezen trainers vaak voor hun elftal en kijken
zij niet altijd naar wat het beste voor de speler is. Wanneer
een speler er rijp voor is en er plezier aan beleeft dan moet
een stap naar het eerste elftal mogelijk zijn. Huub stelt voor
om het ook eens andersom te proberen. Waarom niet een
“goede” speler op een lager niveau laten meespelen. Volgens Huub kan het lagere elftal, maar ook de speler zelf
hier baat bij hebben. Bert geeft aan zelf in zo’n situatie
te hebben gezeten. Toenmalig A-trainer Jos Kockmann
zorgde ervoor dat hij en Patrick Brinkcate met dispensatie
in een A-elftal speelden en voor het fysieke verhaal met
het tweede voetbalden. Huub benadrukt hierbij het belang
van teambeleving, alleen kun je het niet. Gerard beaamt dit
door te zeggen dat je dan het verkeerde spelletje doet en
anders een individuele sport moet gaan doen. De stelling
van Huub is dat een team met 3 keer 100% en 8 keer 30%
minder presteert dan een team met 11 keer 50%. Bert vult
hierop aan dat een goede trainer de 50% kan verbeteren
tot 75%. Tot slot merkt hij nog op dat het naleven van het
beleid hierin een zeer belangrijke factor is en dat de club
zich hierbij niet moet laten leiden door trainers.
Het laatste onderwerp waarover de ouders naar hun mening wordt gevraagd is: Wat vinden jullie van het jeugd
beleidsplan en de communicatie daarvan?
Volgens Gerard is de presentatiegids een mooi platform om

dit onderwerp onder de aandacht te brengen. Hij staat achter het beleid en gaat er vanuit dat het beleid ook uitgevoerd
wordt. Huub geeft aan dat het volgens hem van belang is
een team te prikkelen en dat, wanneer dit op de juiste manier gebeurt, het team dan optimaal functioneert. Vanaf het
C-elftal beginnen jongens en meisjes een eigen willetje te
krijgen. Op dat moment is er volgens hem een belangrijke
rol voor de trainers weggelegd om het team bij elkaar te
houden. Hierbij geeft hij aan dat naast het sportieve aspect
ook het sociale aspect van groot belang is. Gerard spreekt
uit ervaring dat er bij de jeugd soms twijfels bestaan over het
al dan niet doorgaan met voetballen. Wanneer het sociale
aspect cq. het plezier de boventoon voert, wordt het weer
logisch/normaal om te voetballen. Het prikkelen van de spelers behoort volgens Bert ook tot de taken van de trainers en
leiders. Gerard geeft hierbij aan dat het volgens hem belangrijk is om niet de individuele prestaties te belonen maar met
name naar de teamprestatie te kijken. Volgens Huub moet
het ook mogelijk zijn voor exceptionele jongens en meisjes
uitdagingen buiten de club te vinden. Over de manier van
prikkelen geeft hij aan dat dit voornamelijk in het spelletje
moet gebeuren, maar dat dit ook kan door een speler van
FC Twente een training te laten verzorgen. Volgens Bert is dit
inderdaad leuk voor het elftal, maar heeft dit als nadeel dat je
dit maar voor één of enkele teams kunt doen. Volgens Huub
zal dit dan moeten gelden voor bijvoorbeeld het ‘team of the
year’. Dit is dan het team dat zich qua omgang met elkaar en
ten opzichte van tegenstanders en scheidsrechters het best
heeft gepresenteerd. Tot slot merkt Bert nog op dat hij het ook
heel belangrijk vindt dat de senioren, en met name het eerste
elftal en de (jeugd)trainers, zelf het goede voorbeeld geven.
Al met al kan geconcludeerd worden dat de geïnterviewde
ouders niet alleen naar de individuele prestaties van hun
zoon of dochter kijken, maar dat ook de factor plezier en het
sociale randgebeuren belangrijk zijn. Dit sluit in dat opzicht
aan op het beleidsplan van SV Delden, waarin niet alleen
prestatie, maar ook zeker recreatie, persoonlijke ontwikkeling
en het respectvol met elkaar omgaan naar voren komen.

De volgende vraag: waar moet een goede trainer aan voldoen?
Huub geeft aan dat hij het belangrijk vindt dat een trainer
de jongens en meisjes tijdens de training motiveert en let
op de onderlinge verhoudingen binnen het team. Zo zorgt
een trainer ervoor dat de jongens en meisjes respectvol
met elkaar omgaan. Wanneer iedereen zicht prettig voelt
worden de prestaties vanzelf beter.
Goede voetballers worden beter wanneer ze met de beste
voetballers, en op een zo hoog mogelijk niveau spelen. De
stelling is: Bij SV Delden speelt het eerste niet hoger, omdat
er geen stringent selectiebeleid gevoerd wordt.
Bert is het hier niet mee eens en noemt het voorbeeld van
Douglas bij FC Twente. Die heeft in het verleden helemaal
niet gevoetbald en komt toch ineens bovendrijven. Volgens
Bert moet het mogelijk zijn vanaf je vijftiende de overstap
naar het eerste te maken wanneer de jeugdspeler daar
aan toe is en de speler een goede begeleiding krijgt. Huub
vindt het hierbij ook belangrijk dat de speler dit zelf wil en
presentatiegids SV DELDEN 2014
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Damesvoetbal en meisjesvoetbal
door: Tineke Pluijgers

Plezier en prestaties versterken elkaar
Bij de dames en de meisjes van SV Delden wordt PLEZIER met hoofdletters geschreven. In en om
het veld is de goede sfeer veruit het belangrijkst. Met de juiste begeleiding en een flinke dosis
inzet komen dan de prestaties vanzelf. Het bewijs werd afgelopen najaar geleverd door het
meisjeselftal. Dat werd ongeslagen kampioen!
De dames van SV Delden zijn een stel leuke meiden bij elkaar.
Onder leiding van Roy Belt wisten ze in de najaarscompetitie
beslag te leggen op de derde plaats en daarmee hebben ze
zich weten te plaatsen voor de promotiepoule. Dit resultaat
is vooral behaald door de goede sfeer, want plezier staat bij
de dames voorop. De combinatie van een goede sfeer, een
goede begeleiding en een goede inzet zorgt ervoor dat de
dames steeds beter presteren. Plezier vormt de basis voor de
prestaties van het team en goede prestaties zorgen weer voor
meer plezier in en om het veld.
Damesvoetbal is erg belangrijk voor SV Delden, niet alleen om
de prestaties maar ook om de gezelligheid. De dames tellen
dan ook volop mee binnen de club. Het damesteam heeft een
eigen trainer, mooie tenues en andere benodigdheden beschikbaar gesteld gekregen, niet alleen van de club maar ook
van een aantal sponsoren die op het veld vertegenwoordigd
willen worden door dé dames van SV Delden. De trainer die
verantwoordelijk is voor de trainingen en het coachen van de
dames is Roy Belt. Roy loopt alweer een paar jaartjes mee
en kan nog steeds geen afscheid nemen van de dames. De
dames steken veel op van de trainingen die Roy geeft. Niet
voor niets heeft Roy trainerscursussen gevolgd. Hij weet precies hoe hij de trainingen moet koppelen aan de wedstrijden
zodat het niveau steeds beter wordt.
SV Delden heeft niet alleen een geweldig damesteam maar
ook een succesvol meisjeselftal, dat onder leiding staat van
trainer Pascal Brunnekreef. Sinds september trainen de meis-
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Dames buiten de lijnen: Lang leve de lol
Om een goede start te kunnen maken aan de competitie gaan de dames met hun trainer - Roy Belt durft het nog steeds
aan - ieder jaar een weekendje weg om niet Delden onveilig te maken maar een andere plaats. Dit resulteert altijd in
heel gekke ideeën en activiteiten. Zo gaan de dames al buikschuivend over de tafels in de kantine van de accommodatie
of wordt er in het donker omgekeerd verstoppertje gespeeld. Hierbij verstopt slechts een persoon zich en moet de rest
diegene zoeken. Wanneer iemand haar gevonden heeft, moet zij er stilletjes bij gaan zitten. Ook kon de uitdaging die
de club haar leden stelde niet achterblijven, een leuke foto met de SV Delden-handdoek moest het worden. De dames
maakten een foto die niets aan de verbeelding overliet. Enkel met een handdoekje omhuld, en met trainer Roy in hun
midden, poseerden de dames voor de foto. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zij er met de winst vandoor gingen.

jes een keer per week mee met de dames. De dames kunnen
een voorbeeld nemen aan de meisjes. Daar waar het dameselftal al een aantal jaren meedraait en nog geen kampioen
wist te worden, weten de meisjes wel hoe dit moet. De meisjes werden in hun eerste seizoen gelijk ongeslagen kampioen
en daarmee hebben ze de druk voor de dames flink opgevoerd. Op de gecombineerde trainingen kunnen de meisjes
en de dames andere, meer gevarieerde oefeningen doen. Dit
komt zowel het plezier als het niveau op de damestraining
ten goede en dat is belangrijk, want zowel de dames als de
meisjes willen in de voorjaarscompetitie zo hoog mogelijk eindigen. Wie weet lukt het de dames straks wel om de prestatie
van de meisjes te evenaren en ook kampioen te worden.
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Dames binnen de lijnen:

Sportiviteit en plezier
Is het buiten het veld een vrolijke boel, ook
binnen de lijnen hebben de dames een goede
naam hoog te houden. Behalve plezier staat
ook sportiviteit hoog in het vaandel. De dames
proberen zich dan ook te houden aan de
fairplay-regels die SV Delden belangrijk vindt.
Verder zijn de dames niet alleen tijdens de
trainingen, maar ook tijdens de wedstrijden
altijd in voor een goede grap. Daar waar Roy
Belt al eens als "vrijgezel" verkleed op het veld
stond, was het afgelopen seizoen de beurt
aan de “girl van de week” Sanne Rodermond,
die tegenwoordig als Sanne Hietbrink door
het leven gaat. Het team kan zulke momenten
natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan.
De dames weten met dit soort acties dan
ook zowel het publiek als de tegenstanders
regelmatig aan het te lachen te krijgen.
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Wekelijks topoverleg op ‘n Mös
Een recreatie-elftal leiden, een prestatie op zich

met een kritische blik gekeken naar mogelijke verbeterpunten, zoals bijvoorbeeld de ontvangst van de scheidsrechter
en het schoonmaken van de kleedruimten.
Incidenteel komt een commissielid aan tafel voor nadere toelichting op de kantineregels of voor het aankondigen van een
activiteit als de Bonte Avond of het darttoernooi. Taak voor de
leiders is dan om dit mee te nemen naar hun elftallen.

Een willekeurige donderdagavond in de kantine van SV Delden rond de klok van tien uur.

door: Remco Bakhuis

Menig speler is nog aan het bijkomen van een intensieve trainingsavond als een aantal leden
opstaat om zich te verplaatsen naar de bestuurskamer. Een enkeling in de bekende SV Deldenjas, de meesten met een map onder de arm en hun mobieltje in de hand.
Veel van de achterblijvers denken dat het wekelijkse uurtje “ouwehoeren onder het genot van”
weer begint. Maar is dat wel zo? Een kijkje achter de schermen bij het wekelijks leidersoverleg.
Doelstelling van SV Delden is om op de zondag met zes herenelftallen aan de aftrap te verschijnen. Voor een vereniging
als SV Delden is dit elke week een hele opgave. Blessures,
schorsingen, werk en vakantie, het zijn allemaal redenen
waardoor menig elftal met een uitgedunde selectie wordt
geconfronteerd. Het leidersoverleg zorgt ervoor dat elk elftal
op zondag toch met voldoende spelers op het veld staat.

gelegd. Tijdens de seizoensopening wordt geïnventariseerd hoeveel, en welke spelers er per elftal kunnen worden ingedeeld. Als geconcludeerd wordt dat een elftal niet
ruim in de spelers zit, wordt er tijdens de jaarlijkse Schuttersfeesten en het Midzomerfeest Esbrook gericht gescout.
Hier wordt onder het genot van een biertje het netwerk ingezet en druk uitgeoefend op potentiële spelers.

Elke donderdagavond komen de wedstrijdsecretaris en de
leiders van de lagere seniorenelftallen bijeen om de selecties samen te stellen. De leiders van onze eerste elftallen
zijn hier niet bij betrokken. Elftallen, omdat SV Delden sinds
enige jaren met trots kan zeggen dat er twee eerste elftallen op ’n Mös spelen, naast “het eerste” ook Dames 1.
De basis voor het elftaloverleg wordt al in de zomerstop

Het wekelijkse overleg wordt afgetrapt met een terugblik
op het voorgaande weekend. Is alles goed verlopen, zijn
er gele of rode kaarten ontvangen of waren er bijzonderheden? Het zijn de vragen die elke donderdag de revue
passeren. Daarnaast wordt aandacht besteed aan zaken
buiten de lijnen, zoals het innen van boetegelden, en het
verzorgen van kantinediensten door de elftallen. Ook wordt
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Wekelijks is het een puzzel om alles te regelen. Hierbij
wordt door een niet nader te noemen leider van Delden
3 wel opgemerkt dat het overleg veel korter duurt als de
wedstrijdsecretaris verhinderd is.
Enige jaren geleden was het bereiken van de spelers overigens moeilijker. Een uitzondering daargelaten maken de
aanwezigen dankbaar gebruik van WhatsApp en andere
social media. Hierdoor kan er sneller geschakeld worden
met de spelers. Punt van aandacht is wel dat de drempel
om zondags verstek te laten gaan lager is geworden. Een
bericht van afmelding is simpel verstuurd.
Tegenwoordig moet ook rekening gehouden worden met
het vroege aanvangstijdstip van het betaalde voetbal. Menig speler wil zondagmiddag voetbal kijken, anderen gaan
naar FC Twente.
Geconstateerd is dat elke elftalleider zijn eigen voorbereiding op het overleg heeft. De ene leider weet voor aanvang
exact hoeveel spelers hij van zijn eigen elftal ter beschikking
heeft, de ander loopt nog zenuwachtig door de kantine om
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aanwezigen te peilen, terwijl hij in de tussentijd druk in de
weer is met zijn telefoon. Regelmatig komt er dan ook een
teamleider uit het overleg om een speler te benaderen om
een ander elftal te completeren. Steevast volgt dan op de
vraag “Kun je zondag voetballen?” het antwoord van een
tafelgenoot “Hij heeft nog nooit kunnen voetballen!”
Als aan het eind van de avond de selecties rond zijn betekent
dit niet dat alles zondags op rolletjes loopt. Een zaterdagavond doorzakken in Smitties heeft zo zijn effect op zowel de
kwantiteit als de kwaliteit op het veld de volgende ochtend.
Het beeld dat het elftaloverleg enkel bestaat uit “ouwehoeren onder het genot van” wordt niet bevestigd. Er is sprake
van een serieuze aangelegenheid omdat het elke week
een ware puzzel is om zondags weer met voldoende spelers de tegenstander tegemoet te treden. Betrokkenheid,
creativiteit en overtuigingskracht worden hierbij van de
teamleiders gevraagd.
Niet aanwezig zijn kan, maar meld je niet te gemakkelijk
af en als het niet anders kan doe dit dan tijdig. Daarnaast
een beroep op allen om actief te blijven scouten naar talent
omdat iedereen, maar zeker spelende leden, welkom is op
Sportpark ’n Mös.
Dit alles onder het legendarische motto van een oud-leider:
"We moeten het met elkaar doen!"
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Shirtsponsor: Eetcafé Harlekijn-Smitties & H. de Jong Klussenbedrijf
Staand v.l.n.r.: Kitty Rupert (leider), Roy Belt (trainer), Hanne Brummelhuis, Marieke Jannink,
Marlou Zegger, Marlin Otten, Maaike Schulte, Charell Haverkate, Tessy Harmsen, Sanne Steentjes
Geknield v.l.n.r.: Diede Brummelhuis, Nienke Rupert, Tineke Pluygers, Astrid Otten,
Leonie Groothuis, Mirel Roescher, Monique Rouweler
Op de foto ontbreken: Karlin van Diggele, Sophie Rouweler, Marijn Sprukkelhorst
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SV DELDEN Dames 1

Achterste rij v.l.n.r.: Coen Witteveen, Sven Wold, Bas Eekers, Mark Tuitert, Frank ten Voorde
Middelste rij v.l.n.r.: Han Vaanholt (leider), Marthijn Zweepe, Hans van Laarhoven (verzorger), Kevin Otten,
Colin Neuber, Twan Eijsink, Ivo Otten, Roy Poelman, Michel ter Horst, Pieter Bordes,
Timo Gerritsjans, Marco Dijkman (ass.scheidsrechter)
Voorste rij v.l.n.r.: Ruben Klumpers, Marcel Morsink, René Belt (trainer), Brian Otten,
Raymond van der Roest Op de foto ontbreekt: Roy Spoolder
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Hoofdsponsor: Aparthotel Delden
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In het mooie Stad Delden ligt Aparthotel

waardige 9 holes golfbaan? Een korte

Delden, hét conferentie, golf en wellnes-

golfclinic is een geschikte break om de

shotel van Twente. Voor vergaderingen

gedachten te verzetten.

en studiedagen zijn er modern ingerichte
vergaderzalen, voorzien van airconditio-

Maar er kan ook ontspannen worden.

ning en alle presentatie en communicatie-

Kom heerlijk relaxen in de sauna, geniet

hulpmiddelen van deze tijd.

van onze hamam en onze massages in ons
nieuwe Wellness Vital. De grote variatie
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Na gedane arbeid is het goed rusten en

aan faciliteiten maakt Aparthotel Delden

lekker dineren in Aparthotel Delden. Wat

de ideale locatie voor sportieve evenemen-

dacht u van een rondje golf op onze vol-

ten en bruisende bedrijfsfeesten.

Sportlaan 7 Delden | 074 - 3 777 666 | aparthoteldelden.nl
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Shirtsponsor: Morssink Bouwmaterialen
Staand v.l.n.r.: Paul Strikker, Ruben Klumpers, Martijn Vriezekolk, Niek Boerboom,
Berry Koens, Jorret Averdijk, Mark Hofste (leider)
Gehurkt v.l.n.r.: Rick Wassink, Bas Eekers, Teun Freriksen, Tim Steentjes, Bjorn Semmekrot,
Frank van Geenen, Sander Boerboom, Erwin Extercatte
Op de foto ontbreken: Tom Goosselink, Hasan Nuhanovic, Daan Wender
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zakelijke faciliteiten,
golf en wellness!

SV DELDEN 2

Een verrassende combinatie van...

2013
2014
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Staand v.l.n.r.: Bram van den Nieuwboer, Joost Morssinkhof, Richard de Vetter, Ronnie Vossebeld,
2013
Wouter Kamp, Gerbrand Kooiker, Martin Schutte, Jan ten Brummelhuis, Roy Semmekrot (leider)
2014
Gehurkt v.l.n.r.: Stephan Nijhof, Niels Westerhof, Ivo Poelman, Jules Wijsbeek,
Ralph Hoentjen, Jeroen Snel, Rob Wijsbeek, Michiel Borgeling
Op de foto ontbreken: Ralph Albers, Ramon van het Bolscher, Christiaan Ottenschot, Jaap Smit, Tijs Spekreijse
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Staand v.l.n.r.: Jelmer Beeks, Toby Raanhuis, Ben Steentjes, Frank Nijhuis, Roy Otten,
Nick Rupperink, Micha de Mönnink, Tom Steentjes, Bart Perik
Geknield v.l.n.r.: Patrick Aanstoot, Wouter Nijland, Pascal Brunnekreef, Maurits Renssen,
Justin Neuber, Bart Otten, Daan Brandt
Op de foto ontbreken: Paul van Egmond, Ruud van Geenen, Bart Steentjes
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Shirtsponsor: Waagplein Almelo
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Shirtsponsor: Eetcafé Harlekijn-Smitties
Staand v.l.n.r.: Nick Collins, Martijn Zengerink, Rian Pots, Rick Noltus,
Urban Pots, Rob Zomerdijk, Joost Offerein, Jan Holterman
Gehurkt v.l.n.r.: Robert Oplaat, Jaap Schikker, Wim Holterman,
Raymond Linde, Johan Holterman, Marc Brinkcate
Op de foto ontbreken: Remco Bakhuis, Maarten Vunderink, Robin Vunderink
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Shirtsponsor: Erik Jongebloed Installatietechniek en Golf Sunreizen
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SV DELDEN 6

Staand v.l.n.r.: Wim Mensink (leider), Hajo Brandt, Dirk Vrielink, Wim Wold,
Remco Kemper, Herbert Harmsel, Dick Menger
Gehurkt v.l.n.r.: Sander Pelle, Gerrit Naafs, Rian ter Braak,
Wim ter Keurs, Dinand Lutke Willink, Remco Kraan
Op de foto ontbreken: Marco Ezendam, Bert Luttikhedde, René Streutker
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Shirtsponsor: TSN Thuiszorg

2013
2014
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Bij Univé kunt u altijd even binnen
lopen. Want bij het Univé-kantoor
bij u in de buurt staat de deur
wagenwijd open. U bent van harte
welkom voor een goed persoonlijk
advies. Uiteraard met een lage
premie, een uitgebreide dekking en
een perfecte service.

I N S TA L L AT I E B E D R I J F

Ons eerste waardevolle advies:
stap snel over de lage drempel van
het Univé-kantoor bij u in de buurt!

Elektra, Gas, Water
Sanitair
Beveiliging
7491 HJ Delden
Tel. 074 - 376 17 69

Audio en Video
Stalautomatisering

Shirtsponsor: Drukkerij Unaniem / Hofweekblad
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De Berken 12

SV DELDEN B1

Univé’s waardevolle adviezen
pakken altijd laag uit

Staand v.l.n.r.: Hashem Rezanejad (ass.-scheidsrechter), Henk Drenth (trainer), Arilson Sotto da Silva,
Sven Wold, Niels Oude Wesselink, Joost Hendrikse, Ronny Aanstoot, Floris Havermans, Henk ter Hofsté (leider)
Gehurkt v.l.n.r.: Said Bouhdidi, Auke Weenink, Sven Lutke Willink, Twan Eijsink,
Hidde Flokstra, Tim te Morsche, Ferri Morsink

Uw investering, uw rendement
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Geerdinksweg 36
7555 DN Hengelo (O)

Telefoon 074 - 2913429
Fax
074 - 2503413

   
							
							
							

Steun onze adverteerders,
zij steunen ons.

Voor geur, kleur en sfeerideeën
Markt 1a
Tel. 074-3763871

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

Shirtsponsor: Preston Palace
Staand v.l.n.r.: Ronny Schutte (leider/coach), Hugo Stubbe, Hugo Renssen, Mart ten Tusscher,
Luuk Börgelink, Koen Breukers, Bastiaan Spoolder, Chris Bartelink
Gehurkt v.l.n.r.: Arilson Sotto da Silva, Robin Schutte, Christian Vreriks, Pim Brandt,
Dajo van Norel, Jan-Jaap Rixten, Ruben Diele
Op de foto ontbreken: Rick Wassink (leider/grensrechter) en Mika Tijink
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GEERDINK FIETSEN

Elftalfoto's SV Delden seizoen 2013-2014

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

SV DELDEN B2

Lekker op de fiets naar je club!

2013
2014
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Find us on:
Beekstraat 10, 7551 DP Hengelo

-facebook.com/deloftXLHengelo -twitter: deloftXL

www.teenagedanceparty.nl
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Shirtsponsor: TGO Technische Installaties
Staand v.l.n.r.: Frank Essink (leider), Bart Rauwers, Laurent Vaanholt, Tom Essink, Boris Oonk,
Jherzi Harmsel, Scott Wold, Herbert Harmsel (leider)
Gehurkt v.l.n.r.: Wout Zwijnenberg, Stan van Laarhoven, Doeke Brandt, Jan Willem Visser,
Matthijs ter Keurs, Duncan Vos, Lars Rouhof
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SV DELDEN MB1
-facebook.com/vioshengelo.nl -twitter: vioshengelo

www.deloftxl.nl

Staand v.l.n.r.: Pascal Brunnekreef (trainer/leider), Jos Eijsink (leider), Elise Milner, Jobke Eijsink,
Danique Vaanholt, Kristel Wassink, Marlon Schumacher, Dinand Lutke Willink (leider)
Gehurkt v.l.n.r.: Pien Laarhuis, Nikita Kuiper, Yvet Lutke Willink, Anne Horstman,
Nicky Bergmans, Charlotte Weers, Iris Morsink, Nienke Rupert (leidster)

SV DELDEN C1

www.vioshengelo.nl

Shirtsponsor: Ter Horst Schildersbedrijf
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-facebook.com/TeenageDanceParty -twitter: teenagepartys
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Staand v.l.n.r.: Nick Stokkentreeff, Ed Stokkentreeff (leider), Joël Julius, Wouter Rauwers,
Erik Horst (leider), Kyra Vos, Brad Heuten, Fred Oonk (leider) en Boris van Geenen
Gehurkt v.l.n.r.: Kay ter Doest, Joris Schutte, Fadi Haddad, Jasper Visser,
Levi Horst, Sari Havermans en Caby Vos

n

2013
2014
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Staand v.l.n.r.: Twan Eijsink (assistent trainer), Hashem Rezanejad (trainer), Colin Boensma,
Fanar Al Haskani, Jasper Brunnekreef, Eltayeb Shambo, Milou Wienk, Richard Brunnekreef (leider)
Gehurkt v.l.n.r.: Marijn Claassen, Noah van der Tuin, Rik Vrielink, Vincent Markink,
Tyro Kiel, Ryan Rezanejad, Peter Hansen. Op de foto ontbreekt Britt Luttikhedde.
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Shirtsponsor: Machine- en Constructiebedrijf Wolter de Boer
Staand v.l.n.r.: Marco Ezendam (trainer), Camiel Kosters, Marten Oplaat, Paul Kosters (leider),
Jesper ter Keurs, Robert Oplaat (trainer)
Gehurkt v.l.n.r.: Bas Ezendam, Thijs Werkman, Lars Borgman, Lucas Tielkes, Linde Werkman
Op de foto ontbreken Jens Terlouw en Thijmen Brunnekreef
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Shirtsponsor: Muta
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Shirtsponsor: Rouwenhorst Notarissen

SV DELDEN E1
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Staand v.l.n.r.: Jesse Eenkhoorn, Bram Horstman, Brian Diesveld, Max van Laarhoven,
Gijs Heijink, Sanne Croes, Maarten Rook (trainer)
Gehurkt v.l.n.r.: Tom Oonk, Ramon Olthof, Robin Morsink, Julian Schepers,
Renado Diesveld, Luca Noahkarina
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Elftalfoto's SV Delden seizoen 2013-2014
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Shirtsponsor: Modelmakerij Delden
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SV DELDEN F3
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Shirtsponsor: Wooddeck Vlonderdelen
Staand v.l.n.r.: Lars Hemersma, Roy Poelman (trainer), Bram Averdijk, Lucas Oude Keizer,
Bas Spekreijse (leider), Lukas Schepers, Jort Spekreijse
Gehurkt v.l.n.r.: Mads Halenbeek, Rick Kemerink, Cas Horstman, Nick Poelman

2013
2014
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Shirtsponsor: AR
Staand v.l.n.r.: René Geerdink (trainer), Koen Geerdink, Lars Brusse,
Jelmer Boensma, Jan Willem Oude Heuvel
Gehurkt v.l.n.r.: Stijn Blokhuis, Sven Koehl, Pepijn van Egmond
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Staand v.l.n.r.: Diana Dijk (leidster), Jorrit Olthof, Wessel Pots, Wouter Vaanholt,
Quasim Al Haskani, Damian, Patrick Olthof (leider/trainer)
Gehurkt v.l.n.r.: Dionicia, Iris Noltus, Naomi Julius, Joris van Delden, D.J.
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SV DELDEN F4

Elftalfoto's SV Delden seizoen 2013-2014

SV DELDEN F2

Staand v.l.n.r.: Gerrit Naafs (trainer), Duuk Baars, Max Dijkman, Ruth Vrielink,
Tijmen Brunnekreef en Andre Spikkert (trainer)
Gehurkt v.l.n.r.: Teun Morsink, Jort Laarhuis, Jordy Spikkert en Tim Naafs
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Shirtsponsor: Naafs Schilderwerken
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HOOFDSPONSOR
Aparthotel Delden

Familie, golf, wellness en conferentie hoteL

DELDEN
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SV DELDEN F5

Staand v.l.n.r.: Mischa Wessels (leider), Take Bakker, Dirk Morsink, Stef Wessels
Gehurkt v.l.n.r.: Gijs Vochteloo, Daim Heuten, Ruben Noltus
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Shirtsponsor: Klussenbedrijf Herman de Jong

Shirtsponsor: Lamers Speelgoed en Huishoudartikelen
Staand v.l.n.r.: Ellis Voorthuis, Harald Breukers (trainer), Collin Lammertink, Yanique Vrugteman,
Janna Morsink, Len Luttikhedde, Thijmen Breukers, Marc Brinkcate (trainer) en Isis Brinkcate
Gehurkt v.l.n.r.: Roan Mulder, Sven Breukers, Tom Koehl, Hugo Brinkcate, Pim Geerdink,
Yorn Oude Tijdhof en Frank Oude Tijdhof
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Leferink, Schoenen, Delden
Leferink en Wennink, Uitvaartzorg, Hengelo
Lenferink, Cafetaria, Delden
Lentelink, Schilders - Verfspecialist, Hengevelde
MARIBRI, Hekwerk en automatisering, Delden
Meen, Brood en banket, Delden
Meier, Horeca Service, Hengelo
Mercom, Containers - Transport, Goor
Molenkamp, Kunstof kozijnen, Bornerbroek
Mooi Delden Camping, Camping, Delden
Morsink, Modelmakerij, Delden
Morssink, Bouwmaterialen, Delden
Muta, Teamsport specialist, Almelo
NECO Staalbouw, Kraanverhuur, Neede
Nijhof, Bloemencentrum, Delden
Nobbenhuis, Textielhandel, Delden
Oaldershoes Gasterij, Restaurant, Delden
Oldenhave, Installatietechniek, Borculo
Oude Nijhuis, Biljarthandel, Delden
Oude Wesselink, Rietdekkers, Delden
Peper, Installatietechniek, Delden
Profix, Autoschade, Goor
Raab Karcher, Bouwmaterialen, Hengelo
Rabobank Centraal Twente, Bankzaken, Hengelo
Rokramix, Betoncentrale, Enschede
Rupert, Accountancy, Delden
Scholten, Constructie, Delden
Siemar, Zonwering, Delden
Smitties De Harlekijn, Eetcafé, Delden
Sonneveld, Autoservice, Delden
Speckmann, Kapsalon, Delden
Staalbouw Twente, Staalproducten, Delden
T.G.O., Technische installaties, Hengelo
Ten Dam, Installatiebedrijf, Delden
Ten Vregelaar, Bouwbedrijf, Delden
Ter Avest, Brood en banket, Delden
Ter Braak, Optiek, Hengelo
Ter Doest, Touringcars, Hengevelde
Ter Horst, Schilders, Delden
Teunis, Automotive, Rijssen
The Read Shop, Kantoor en boekhandel, Delden
Univé Onderlinge Delden, Verzekeringen, Delden
V.H. Reclame, Reclameontwerpers, Delden
Vaanholt, Auto's, Delden
van de Barg, Carosserie, Delden
van der Woning, Fietsen, Delden
van Loon, Herenmode, Delden
van Otten, Technische installaties, Delden
Vaneker, Sportartikelen, Hengelo
Vehof, Installatiebedrijf, Delden
Vincent, Zonwering, Hengelo
VIOS, Danscafé en Club, Hengelo
Visch, Bloembinderij, Delden
Vos, Bouwbedrijf, Delden
Westerhof, Kaashandel, Delden
Westerholt Camping/Party, Camping, Ambt-Delden
Wold, Installatiebedrijf, Delden
Ziel, Schilders, Diepenheim
Zuithof, Autobedrijf, Bornerbroek
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Aarsen, Drogist, Delden
Alubouw, Kozijnen, Hengelo
Baake, Elektra, Delden
Baars, Topkeukens, Hengelo
Beltman, Mechanisering, Hengelo
Berends-Naafs , Makelaardij, Goor
Berghorst, Drankenhandel, Hengelo
Blekkenhorst, Interieur-verzorgers, Delden
Bolten-Venneman, Straatwerken, Delden
Boom en Tuin, Hoveniers en boomverzorging, Hengelo
Bosch, Recycling, Delden
Braakhuis, Juwelier en goudsmeden, Delden
Breukers, Grondverzetbedrijf, Haaksbergen
Breukers, Schildersbedrijf, Delden
Breumaf, Machinefabriek, Hengelo
Bruins, Dancing-Partycentrum, Saasveld
C & S, Geluidstechniek, Delden
CAFNZ agri, Bedrijfsbenodigdheden, Duiven
Cattier, Hoveniers, Ambt-Delden
D.A.M., Deldense Auto Materialen, Delden
Daktechniek Twente, Loodgieters, Delden
De Boemel, Sportcafé, Delden
De Boer Wolter, Machine - constructie, Enschede
De Hagmöll, Café restaurant, Bentelo
De Jong, Volvo-Hyundai garage, Delden
De Jong, Dakbedekkingen/Klussen, Delden
De Monnink, Schoenenzaak, Delden
De Sevenster, Hotel restaurant, Delden
De Vossenbrink, Garagebedrijf, Delden
Dusseldorp, Grondverzetbedrijf, Borne
Feestverkoop Delden, Feestverkoop, Delden
Feijten, Autobedrijf Volvo, Delden
Femi´s, Restaurant, Delden
Geerdink, Fietsen, Hengelo
Geerlings, Autoschade, Delden
Gerritsjans, Installatiebedrijf, Delden
Golden City, Restaurant, Delden
Gravutech, Sportveldenreclame, Hengevelde
Grolsch, Bierbrouwerijen, Enschede
Haafkes, Garagebedrijf, Goor
Hartman, Hoveniers en boomverzorging, Haaksbergen
Hensen, Handelsonderneming, Borne
Het Wapen van Delden, Hotel restaurant, Delden
Het Witte Paard, Hotel Restaurant, Delden
Hoek, Verkeersschool, Borne
Hofstede & Kamp, Makelaardij, Delden
Hofweekblad, Drukkerij en weekblad, Delden
Hong Kong, Restaurant, Delden
Hoogspel, Café restaurant, Ambt-Delden
IT 4 ELEMENTS, Software, Delden
Jansen de Jong, Bouwbedrijf, Hengelo.
Jongebloed, Installatietechniek, Enschede
Keizer, Schilders, Hengevelde
Kleinsman, Vleeshandel, Bentelo
Kolenbrander, Grondverzet, Almelo
Krooshoop, Bloemencentrum, Delden
La Luna BSO, Kinderopvang, Delden
Lamers, Huishoudartikelen, Delden
Lammersen , Bouwbedrijf, Delden
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Refrein:
Vooruit nu die blauw-gelen
Jongens zet hem op
Dan klinkt het op de velden
De kampioen wordt SV Delden!

Couplet 1:
Er staat op de Mors toch zo'n prachtig gebouw
Het clubgebouw van SV Delden
Daar komen en gaan de supporters trouw
En de spelers staan op de velden
Daar zie je de kleuren het geel en het blauw
De spelers verdedigen die erg trouw

Couplet 2:
Bestuur trainers spelers supporters te saam
Zij vormen de club SV Delden
Verdedigen samen sportief hun naam
De kleuren en naam van ons Delden
En worden we niet ieder jaar kampioen
We zijn lekker bezig en hebben wat te doen

Refrein

Refrein

Hengelosestraat 8, 7491 BR Delden |

074 - 376 40 55 | www.witte-paard.nl

Deze presentatiegids is mede mogelijk gemaakt door:

De Strookappe 19
7491 JB Delden
Tel 074 - 25 95 121
www.vanotteninstallaties.nl

•
•
•
•
•

gas, water, cv en elektra
dakwerk
airconditioning, zonnepanelen
zowel nieuwbouw als verbouw
ook het adres voor al uw
nieuwe witgoedapparatuur

Tevens uw adres voor waterontharders vraag vrijblijvend een offerte of advies
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