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Wie de jeugd heeft, 
                   heeft de toekomst
Voor u ligt alweer de zevende uitgave van de presentatiegids van SV Delden. 

Deze keer hebben we voor het thema 'de jeugd van SV Delden' gekozen. 

Dit thema komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. 

Het spreekwoord luidt niet voor niets: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

De�jeugd�van�SV�Delden�groeit�al�jaren.�Dit�gaat�niet�vanzelf,�hiervoor�moet�hard�worden�gewerkt.�
Vele�vrijwilligers�besteden�dan�ook�menig�uurtje�aan�de�jeugd.�In�deze�presentatiegids�komen�
enkelen�van�hen�aan�het�woord�en�zij�geven�een�beeld�van�wat�er�voor�en�achter�de�schermen�
allemaal�plaatsvindt.� Jeugdvoetbal�bij�SV�Delden� is�namelijk�meer�dan�doordeweeks�een�uur�
trainen�en�op�zaterdag�een�wedstrijd�spelen.�Om�alles�soepel�te�laten�lopen�wordt�er�veel�voor-
bereid�door�de�leiders,�trainers�en�vrijwilligers.�Een�en�ander�wordt�gedaan�aan�de�hand�van�het�
jeugdbeleidsplan,�dat�richting�geeft�aan�de�jeugd�en�haar�begeleiders.

Naast�het�voetbal�worden�er�gedurende�het�hele�jaar�bovendien�verscheidene�activiteiten�voor�
de� jeugd� georganiseerd.� Deze� variëren� van� paaseieren� zoeken� en� een� Sinterklaasviering� tot�
winterstopuitjes�en�een�jeugdkamp.
�
Tot�de�jeugd�van�SV�Delden�behoren�steeds�meer�meisjes�en�daarom�is�er�in�deze�gids�specifiek�
aandacht�voor�het�meisjesvoetbal�binnen�onze�vereniging.�Ook�de�jeugd�zelf�laat�van�zich�horen,�
want�wat�zou�een�presentatiegids�over�de�jeugd�zijn�wanneer�zij�ook�niet�zelf�aan�het�woord�komt.

Wij�wensen�u�veel�leesplezier�en�hopen�u�bij�onze�mooie�club�regelmatig�langs�de�lijn�te�mogen�
begroeten�bij�een�sportieve�en�spannende�jeugdwedstrijd!

Hans van Laarhoven  Jos Eijsink
Voorzitter Sportvereniging ‘Delden’ Jeugdvoorzitter Sportvereniging ‘Delden’
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Gezonde groei bij de jeugd 

Historie
Kijkend� naar� aantallen� jeugdle-
den,�dan�heeft�SV�Delden�aan�het�
begin� van� dit� millennium� zware�
tijden� gekend.� De� destijds� bijna�
80-jarige� voetbalvereniging� leek�
door� te� weinig� aanwas� dood� te�
bloeden.�‘Wie�de�jeugd�heeft,�heeft�
de� toekomst’� leek�op�dat�moment�
niet� op� te� gaan� voor� de� blauw-
gelen.� Twee� jonge� voetbalvaders�
en� een� nieuwe� jeugdcommissie�
zorgden�vervolgens�voor�een�frisse�
wind�binnen�de�jeugdafdeling.
Achteraf� is� het� voetbalseizoen�
2002-2003� voor� SV� Delden� een�
dubbel� jaar� gebleken.� Het� aantal�
jeugdteams� daalde� naar� een� ab-
soluut� dieptepunt� van� slechts� drie�
in�de�KNVB-competitie�uitkomende�
elftallen.� Datzelfde� jaar� moest� en�
ging� het� roer� om� en� werd� er� een�
plan� gemaakt� om� te� starten� met�
welpenvoetbal�voor�kinderen�vanaf�
vier� jaar.� Voetbalvaders� Ronnie�
Hendrikse�en�Wim�Wold�namen�het�
initiatief�en�trokken�hun�zonen�Joost�
en�Sven�de�blauw-gele�tricots�aan.

Sterke stijging
Ruim� tien� jaar� later� is� de� jeugdafdeling� gegroeid� naar� een
gezonde� omvang,� met� veertien� jeugdteams� en� een� groep�
welpen.�Vorig�seizoen�was,�voor�het�eerst�sinds�jaren,�de�jeugd�
in�alle�leeftijdscategorieën�weer�ruim�vertegenwoordigd.�

Bovendien�is�er�jaarlijks�een�gezonde�aanwas�bij�de�jongste�
jeugd.�Het�staafdiagram�hiernaast�laat�de�ontwikkeling�zien�
van�het�aantal�jeugdteams�sinds�het�begin�van�deze�eeuw.

Kijkend�naar�het�aantal�spelers,�dan�is�sinds�de�start�van�
de�administratie�in�Sportlink�(2006)�het�aantal�gestegen�van�
73�naar�ruim�160�in�2016.�De�verdeling�tussen�de�pupillen�
(welpen�t/m�D-jeugd)�en�junioren�(C-jeugd�t/m�A-jeugd)�is�
op�dit�moment�55%�pupillen�en�45%�junioren.

Werven nieuwe leden
Nieuwe� leden� werven� is� niet� voor� elke� sportvereniging�
gemakkelijk.� Voetbal,� korfbal,� handbal,� volleybal,� turnen,�
tennis�en�hockey�zijn�zomaar�een�opsomming�van�sporten�
waaruit�kinderen�uit�Delden�en�omgeving�kunnen�kiezen.�
Deze�verenigingen�vissen�allemaal�in�dezelfde�vijver.�
Ouders�en�kinderen�enthousiast�maken�voor�de�vereniging�
gaat�niet�vanzelf,�daar�wordt�veel�tijd�en�energie�in�gesto-
ken.�Een�ieder�doet�dat�op�zijn�of�haar�eigen�manier.

Cijfermatig� kan� niet� onderbouwd� worden� waarom� de�
jeugd�bij�SV�Delden�sterk�in�de�lift�zit,�wel�zijn�hiervoor�een�
aantal�logische�verklaringen�te�benoemen.

Scholen
Tot�de� jaren� ‘90�was�er� in�Delden�sprake�van�een�duide-
lijke�splitsing�van�voetballers,�die�kozen�voor�SV�Delden�of�
Rood� Zwart.� De� relatief� kleine� basisscholen� Vossenoord,�
Ranninkschool,� Nutsschool� en� Deldenerbroek� waren� de�
hofleveranciers� van� nieuwe� SV� Delden-leden.� Vanuit� de�
beduidend�grotere�katholieke�scholen�Erve�Hooyerinck�en�
Twickelo�gingen�veel�kinderen�naar�Rood�Zwart.�Sinds�de�
sluiting� van� de� openbare� basisschool� Vossenoord� in� de�
jaren�’90,�gaan�tegenwoordig�veel� ‘Vossenoord-kinderen’�
onder�andere�naar�de�Erve�Hooyerinck.�Als�positief�gevolg�
daarvan�heeft�SV�Delden�een�nieuwe�stroming�leden�van-
uit�deze�grootste�school�in�Delden�gekregen.

Social media, flyers en mond-tot-mondreclame
Ouders�die�op�zoek�zijn�naar�een�geschikte�vereniging�voor�
hun�zoon�of�dochter�gaan�in�dit�moderne�tijdperk�eerst�digi-
taal�‘rondkijken’.�SV�Delden�heeft�haar�zaken�op�het�gebied�
van�social�media�keurig�voor�elkaar.�Een�actuele� informa-
tieve�website,� Facebook�en�Twitter�zijn�een�belangrijk�visi-
tekaartje�en�niet�meer�weg�te�denken.�Naast�de�moderne�
communicatiemiddelen� heeft� ook� het� frequent� uitdelen�
van�flyers�onder�basisscholieren�zijn�vruchten�afgeworpen.�
Vriendjes�en�vriendinnetjes�van�voetballende�leden�worden�
op�deze�eenvoudige�manier�uitgenodigd�een�kijkje�bij�een�
van�de�inloopochtenden�te�nemen,�of�gewoon�mee�te�doen.

Ieder kind telt mee
Bij�SV�Delden�vinden�we�het�belangrijk�dat�ieder�kind�mee-
telt.�Deze�belofte�kan�alleen�waargemaakt�worden�doordat�
voldoende� vrijwilligers� iedere� week� de� jeugd� begeleiden�
en�ervoor�zorgen�dat�er�naast�de�sportieve�inspanning�ook�
plezier�wordt�gemaakt.�Naast�een�vaste�groep�vrijwilligers�
zijn�veel�ouders�bereid�om�hun�steentje�bij�te�dragen.�
Uiteindelijk� schept� dat� een� voetbalfamilieband� en� wordt�
er�ook�buiten�de�poorten�over�de�goede�sfeer�binnen�SV�
Delden� gepraat.� Betere� en� goedkopere� reclame� dan�
mond-tot-mondreclame�bestaat�niet.

Toekomst
SV� Delden� wil� groeien� op� een� gezonde� manier.� Gezond�
betekent� ook� dat� er� voldoende� kader� beschikbaar� is,� dat�
samen� het� jeugdbeleidsplan� nastreeft.� Dit� plan� schept�
duidelijkheid�richting�ouders�en�kinderen�en�levert�onder�de�
streep�leden�op�die�met�trots�en�plezier�naar�Sportpark�De�
Mors�komen.�

Op� deze� manier� is� in� 2002� aan� de� wederopbouw� van� de�
jeugdafdeling�begonnen.�En�met�succes:�vorig�seizoen,�twaalf�
jaar�na�de�start�bij�de�welpen,�hebben�we�de�inmiddels�wat�
ouder�geworden�vaders�van�Joost�en�Sven�al�regelmatig�op�
zondagmiddag�bij�het�eerste�elftal�langs�de�lijn�zien�staan.

Het gaat goed met de jeugd van SV Delden. Vorig seizoen waren we, voor het eerst sinds lange 

tijd, in alle leeftijdscategorieën weer met een of meer teams vertegenwoordigd. Bovendien is er 

de laatste jaren bij de jongste jeugd sprake van een constante, gezonde aanwas. Hoe anders 

was het rond de eeuwwisseling, nu ruim vijftien jaar geleden? De jeugd van SV Delden zat toen 

in een diep dal, een heel diep dal. In 2002 ging binnen de jeugdafdeling het roer om. Met succes.do
or
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Na 2000 is SV Delden uit een diep dal geklauterd
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Ontwikkeling aantal jeugdteams SV Delden (incl. welpengroep) 

 

Bronnen: website SV Delden en Sportlink 

 

Kijkend naar het aantal spelers, dan is sinds de start van de administratie in Sportlink (2006) het 
aantal gestegen van 73 naar ruim 160 in 2015. De verdeling tussen de pupillen (welpen t/m D‐jeugd) 
en junioren (C‐jeugd t/m A‐jeugd) is op dit moment 55% pupillen en 45% junioren. 

 

Werven nieuwe leden 

Nieuwe leden werven is niet voor elke sportvereniging gemakkelijk. Voetbal, korfbal, handbal, 
volleybal, turnen, tennis en hockey zijn zomaar een opsomming van sporten waaruit kinderen uit 
Delden en omgeving kunnen kiezen. Deze verenigingen vissen allemaal in dezelfde vijver. Ouders en 
kinderen enthousiast maken voor de vereniging gaat niet vanzelf, daar wordt veel tijd en energie in 
gestoken. Een ieder doet dat op zijn of haar eigen manier. 

Cijfermatig kan niet onderbouwd worden waarom de jeugd bij SV Delden sterk in de lift zit, wel zijn 
hiervoor een aantal logische verklaringen te benoemen. 

 

Scholen 

Tot de jaren ‘90 was er in Delden sprake van een duidelijke splitsing van voetballers, die kozen voor 
SV Delden of Rood Zwart. De relatief kleine basisscholen Vossenoord, Ranninkschool, Nutsschool en 
Deldenerbroek waren de hofleveranciers van nieuwe SV Delden‐leden. Vanuit de beduidend grotere 
katholieke scholen Erve Hooyerinck en Twickelo gingen veel kinderen naar Rood Zwart. Sinds de 
sluiting van de openbare basisschool Vossenoord in de jaren ’90, gaan tegenwoordig veel 
‘Vossenoord‐kinderen’ onder andere naar de Erve Hooyerinck. Als positief gevolg daarvan heeft SV 
Delden een nieuwe stroming leden vanuit deze grootste school in Delden gekregen. 
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Totaal
Ontwikkeling aantal jeugdteams SV Delden (incl. welpengroep)

Staand v.l.n.r.: Scott Wold, Tim Wemekamp, Twan Eijsink, 
Jelle van Otten, Kevin Mensink
Zittend op 2e rij v.l.n.r.: Sven Wold, Niels Oude Wesselink, 
Kevin ten Vaanholt, Dion Moldovan
Zittend op 1e rij v.l.n.r.: Nick Diepenmaat, Niels Bolten, 
Ruben Diele, Joost Hendrikse, Auke Weenink, 
Matthieu Bartelink, Chris Bartelink. 

In het seizoen 2002-2003 werd bij SV Delden gestart 
met welpenvoetbal, voor kinderen vanaf 4 jaar.  
Nu, dertien jaar later, spelen Twan, Sven, Niels, Joost en 
Auke in de selectie bij SV Delden.



• Wat is je naam, hoe oud ben je en in welk elftal 
speel je?
Mijn�naam�is�Thijmen�Breukers,�ik�ben�8�jaar�en�
ik�voetbal�in�de�F3.

• Wat is je lievelingseten?�
Mijn�lievelingseten�is�patat.

•�Wat�wil�je�later�worden?�
Ik�wil�later�bioloog�en�voetballer�worden.

• Wie is je beste vriend of vriendin?
Kian�en�Len�zijn�mijn�twee�beste�vrienden.

• Waarom koos je voor SV Delden?
Ik�heb�voor�SV�Delden�gekozen�omdat�mijn�
vriendje�Len�daar�ook�al�voetbalde,�maar�ook�
omdat�het�de�club�is�van�mijn�papa�en�van�mijn�
opa�Toon.

• Welke andere sport(en) vind je ook leuk?
Tennis�lijkt�mij�ook�leuk.

• Wat vind je leuker, trainen of een wedstrijd 
spelen?
Ik�vind�het�spelen�van�een�wedstrijd�leuker�dan�
trainen.��

• Wie is je trainer?
Mijn�trainers�zijn�Arnold�Vrugteman�en�Bert�

���Luttikhedde.
• Vind je het leuk dat je vader en/of moeder 

langs de lijn staat/staan?
Ik�vind�het�heel�leuk�als�papa�en�mama�komen�
kijken.�Mijn�zusje�Nienke�is�er�ook�altijd�bij.

• Op welke positie in het elftal speel je het liefst?
Wij�spelen�overal�in�het�veld,�we�hebben�nog�
geen�vaste�posities.

• Wie is volgens jou de beste voetballer van SV 
Delden en wie is de beste speler van Nederland?
De�beste�speler�van�SV�Delden�vind�ik�Joost�
Hendrikse�en�de�beste�voetballer�van�Neder-
land�is�Arjen�Robben.
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Thijmen Breukers
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Wessel Pots
• Wat is je naam, hoe oud ben je en in welk elftal 

speel je?
Ik�heet�Wessel�Pots,�ben�10�jaar�en�speel�in�de�
E2.

• Wat is je lievelingseten?�
Mijn�lievelingseten�is�spaghetti.

• Wat wil je later worden?
Wat�ik�later�wil�worden�weet�ik�nog�niet.

• Wie is je beste vriend of vriendin?
Mijn�beste�vriend�is�Mats.

• Waarom koos je voor SV Delden?
Ik�ben�bij�SV�Delden�gaan�voetballen,�omdat�
mijn�vader�daar�ook�voetbalt.

• Welke andere sport(en) vind je ook leuk?
Volleybal.

• Wat vind je leuker, trainen of een wedstrijd 
spelen?
Ik�vind�het�spelen�van�een�wedstrijd�leuker�dan�
trainen.�

• Wie is je trainer?
Mijn�trainers�zijn�Martin�Ravenshorst�en�Sven�
Lutke�Willink.

• Vind je het leuk dat je vader en/of moeder 
langs de lijn staat/staan?
Ja,�dat�vind�ik�wel�leuk.

• Op welke positie in het elftal speel je het liefst?
Ik�speel�het�liefst�op�het�middenveld.

• Wie is volgens jou de beste voetballer van SV 
Delden en wie is de beste speler van Nederland?
De�beste�voetballer�van�Nederland�is�Robin�van�
Persie.�De�beste�speler�van�SV�Delden�is�mijn�
vader�Rian�Pots.�

In
te

rV
Ie

W
 m

et

9



11presentatiegids  SV DELDEN 2015-2016

Net� als� in� de� eerste� versie� van� het� jeugdvoetbal� beleids-
plan� is�ook� in�de� tweede�versie�nadrukkelijk�de�aansluiting�
gezocht�bij�de�algemene�doelstellingen�van�SV�Delden.
Voor�de�jeugd�betekent�dit�onder�andere:
•����Verbetering�van�de�doorstroming�naar�de�senioren�(min-

der�spelers�die�bij�deze�overstap�afhaken�en�stoppen�met�
voetballen).

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

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

Vier pijlers
Om� deze� doelstellingen� te� bereiken� is� het� jeugdvoetbal�
beleidsplan� van� SV� Delden� gebaseerd� op� vier� verschillende�
pijlers.�De�belangrijkste�pijler�van�het�plan�is�de�opleiding.�De�
jeugdopleiding,�van�de�welpen�tot�en�met�het�A-elftal,�duurt�
veertien�jaar.�In�die�periode�dient�elke�individuele�speler�zich��
zo�goed�mogelijk�te�kunnen�ontwikkelen.
De� tweede� pijler� van� het� plan� is� een� zorgvuldig� selectiebe-
leid.�Selecteren�we�op�leeftijd�of�op�kwaliteit,�en�vanaf�welke�
leeftijdscategorie�doen�we�dat?�Hoe�zorgen�we�ervoor�dat�de�
aansluiting�van�de�junioren�naar�de�senioren�zo�goed�moge-
lijk�verloopt?�Het�uitgangspunt�bij�SV�Delden�is�en�blijft�hierbij�
dat�plezier�maken�en�presteren�hand�in�hand�dienen�te�gaan.
Een� derde� pijler� van� het� beleidsplan� is� dat� er� voor� de� jeud,�
naast� het� voetbal,� ook� ruimte� wordt� gemaakt� voor� allerlei�
andere�activiteiten.�Enerzijds�dragen�deze�activiteiten�bij�aan�
de�teambuilding,�anderzijds�hebben�ze�tot�doel�om�de�jeugd-
spelers�aan�de�club�te�binden.
De�laatste�pijler�van�het�plan�betreft�de�algemene�begeleiding�
van�onze�jeugdvoetballers.�Normen�en�waarden�die�we�bin-
nen�de�vereniging�belangrijk�vinden,�hebben�we�verwoord�in�
een�aantal�gedragsregels.�Denk�daarbij�aan�het�respect�tonen�
voor�anderen�en�het�nakomen�van�afspraken.�De�belangrijk-
ste�regel�is�natuurlijk�dat�je�plezier�moet�hebben�in�wat�je�doet!

Terugkijken
Terugkijkend�op�de�afgelopen� jaren�kunnen�we�constateren�
dat� de� doorstroming� van� de� jeugd� naar� de� senioren� lang-
zaam�maar�zeker�op�gang�begint�te�komen.�Sinds�het�seizoen�
2013-2014� spelen� er� regelmatig� jeugdspelers� mee� in� ons�
eerste�elftal.�Sinds�vorig�seizoen�hebben�we�weer�in�alle�leef-
tijdscategorieën�een�of�meerdere�elftallen,�waarvan�de�hoog-
ste�teams�veelal�in�de�2e�klasse�KNVB�spelen.�

Wat�we�in�2008�niet�hadden�voorzien,�is�de�sterke�groei�van�het�
meisjesvoetbal.�Hier�zijn�we�erg�blij�mee�en�trots�op.�De�oudste�
meiden,�die�dit�seizoen�in�de�MA1�spelen,�doen�op�de�zondag�
al�regelmatig�mee�met�het�vrouwenelftal.�Over�doorstroming�
gesproken!� De� kwaliteit� van� de� voetbalopleiding� heeft� een�
impuls� gekregen� door� met� gediplomeerde� trainers� te� gaan�
werken�voor�alle�jeugdelftallen.�Er�zijn�trainers�van�buiten�de�
vereniging�aangesteld�die�voor�een�frisse�blik�en�aanpak�heb-
ben�gezorgd.�Met�het�jeugdbeleidsplan�in�de�hand�is�er�ieder�
jaar�budget�vrijgemaakt�om�deze�trainers�te�betalen.�Ook�is�er�
ieder�jaar�geld�gereserveerd�om�het�jeugdkader�verder�op�te�
leiden.�Dit�leidt�tot�gemotiveerde�en�betere�spelers�en�trainers.

Spelervolgsysteem
Om� het� voetbaltechnische� aspect� bij� SV� Delden� nog� beter�
vorm� te� geven,� hebben� we� vorig� seizoen� een� technische�
commissie� opgericht.� Deze� commissie� geeft� adviezen� op�
voetbaltechnisch�gebied�en�moet�zorg�dragen�voor�een�beter�
functioneren�van�het�voetbaltechnisch�gedeelte�van�de�vereni-
ging,�zowel�bij�de�senioren�als�bij�de�jeugd.�Een�van�de�eerste�
wapenfeiten� van� de� technische� commissie� is� de� introductie�
van�een�spelervolgsysteem.�Het�belangrijkste�doel�hiervan�is�
het�aanbrengen�van�een�heldere�structuur�in�de�ontwikkeling�
van�onze�jeugdspelers.�Het�spelervolgsysteem�is�zo�opgezet�
dat�de�opgebouwde�kennis�over�de�spelers�eenvoudig� kan�
worden�vastgelegd�en,�tussen�verschillende�trainers�in�opeen-
volgende�seizoenen,�gemakkelijk�kan�worden�overgedragen.�

Jeugdvoetbal beleidsplan 2.0

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

kunnen gaan heeft de jeugdcommissie in 2008 het jeugdvoetbal beleidsplan opgesteld. 

Vorig seizoen, ruim zes jaar later, heeft de jeugdcommissie een tweede versie van dit beleidsplan 

gepresenteerd. Gezien het succes van de afgelopen jaren is besloten om vast te houden aan de 

ingeslagen koers en, in overleg met jeugdleiders en -trainers, het beleidsplan slechts op details 

aan te passen.do
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SV Delden houdt vast aan de ingeslagen koers

Uitgangspunten voetbalopleiding SV Delden
In� de� veertien� jaar� durende� jeugdopleiding� dient�
elke�individuele�speler�zich�zo�goed�mogelijk�te�kun-
nen�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�voetbal-
lers�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�hier-
voor�nodig�is.

Naast�trainingen�en�wedstrijden�worden�er�bij�SV�Delden�al
sinds�jaar�en�dag�allerlei�andere�activiteiten�georganiseerd.�
De� leden� van� jeugdcommissie� dragen� daarmee,� samen�
met�de� trainers�en�de� leiders�bij�de� jeugd,�niet�alleen�zorg�
voor�de�voetbalopleiding,�maar�ook�voor�het�sociale�karakter�
van�de�vereniging.�Een�erg�leuke�happening�voor�de�gehele�
jeugdafdeling�–�nieuw�sinds�de�invoering�van�het�jeugdvoet-
bal�beleidsplan,�maar� inmiddels�niet�meer�weg� te�denken�
van�de�activiteitenkalender�–� is�het�Ouder-kind-toernooi.�Bij�
dit�toernooi�zijn�de�jeugdspelers�hun�ouders�en�begeleiders�
maar� al� te� vaak� te� slim� af.� Andere� jaarlijks� terugkerende�
activiteiten� variëren� van� paaseieren� zoeken� en� een� Sinter-
klaasviering�tot�winterstopuitjes�en�natuurlijk�het�afsluitende�
jeugdkamp.�Vele�vrijwilligers�steken�hier�veel�tijd�en�energie�
in�om�dit�voor�de�spelers�een�extra�leuke�tijd�te�maken.

Behalve��aan�het�sociale�aspect�hebben�we�bij�SV�Delden�de�
afgelopen�jaren�ook�nadrukkelijk�aandacht�besteed�aan�het�
begrip� 'sportiviteit'.� Het� hanteren� van� normen� en� waarden�
binnen� een� sportvereniging� is� heden� ten� dage� noodzake-
lijk.�Veel�te�vaak�moeten�we�in�de�krant�lezen�dat�er�ergens�
weer� een� wedstrijd� uit� de� hand� gelopen� is.� Laten� we� niet�
denken� dat� dit� bij� SV� Delden� niet� kan� gebeuren,� want� dat�
dachten�andere�clubs�ook.�Daarom�voeren�we�binnen�onze�
vereniging�sinds�2013�het�begrip�‘SAMEN’.�De�vijf�eenvoudige�
richtlijnen� voor� sportief� gedrag� hebben� middels� een� groot�
bord�een�prominente�plek�gekregen�aan�de��buitenkant�van�
ons�clubhuis:�niet� te�missen�voor�de�voetballers,�maar�ook�
niet�voor�ouders,�begeleiders�en�alle�andere�bezoekers�op�
Sportpark�De�Mors.

Vooruitkijken
Een�terugblik�op�de�afgelopen�jaren�leert�ons�dat�de�jeugd-
afdeling�bij�SV�Delden�sterk�gegroeid�is.�Voor�het�eerst�sinds�
lange�tijd�spelen�er�weer�teams�in�alle�leeftijdscategorieën�
en�dat�zal�de�komende�jaren�ook�zo�blijven.�De�aansluiting�
naar�het�eerste�elftal�is�tot�stand�gebracht�en�de�verwach-
ting�is�dat�in�de�toekomst�steeds�meer�jeugdspelers�zullen�
doorstromen�naar�de�selectie.�Dit�betekent�dat�het�beleids-
plan�aan�de�oorspronkelijke�doelstellingen�heeft� voldaan.�
Er�is�dan�ook�geen�reden�voor�radicale�koerswijzigingen.

Naar� aanleiding� van� een� aantal� nieuwe� ontwikkelingen�
hebben� we� het� jeugdvoetbal� beleidsplan� zo� aangepast�
dat�we�er�weer�een�paar�jaar�mee�vooruit�kunnen.�Na�een�
kritische� evaluatie� hebben� we� de� tekst� aangevuld� en� op�
enkele�details�herzien,�maar�de� ingeslagen�koers�blijft�de�
komende� jaren� dezelfde.� Er� blijft� structureel� budget� voor�
trainers� en� opleidingen� én� ruimte� om� leuke� activiteiten� te�
organiseren.

SV�Delden�is�trots�op�alle�vrijwilligers�die�het�mogelijk�ma-
ken�dat�de�voetballers�het�naar�hun�zin�hebben:�Zij�houden�
het�motto�van�onze�vereniging�hoog:� ‘We�moeten�het�mét�
elkaar�doen!’�
�

Jeugdbeleidsplan
Een�jaar�geleden�hebben�alle�jeugdleiders�en�-trainers�
van�SV�Delden�het�jeugdvoetbal�beleidsplan�2015-2019�
uitgereikt�gekregen.�Een�samenvatting�van�het�beleids-
plan�is�te�vinden�op�de�website:�www.svdelden.nl.�

De�volledige�tekst�van�het� jeugdvoetbal�beleidsplan�is�
verkrijgbaar�via�de�jeugdcommissie�van�SV�Delden.

Jeugdvoetbal Beleidsplan

10 presentatiegids  SV DELDEN 2015-2016
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DE MÖNNINK 
SCHOENEN
L A N G E S T R A A T  6 6  -  0 7 4  3 7 6 2 3 1 8

O O K  V O O R

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

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

• Wat is je naam, hoe oud ben je en in welk elftal 
speel je?
Ik�ben�Jordy�Spikkert.�Ik�ben�11�jaar�en�speel�in�
E1.

• Wat is je lievelingseten?�
Het�liefst�eet�ik�patat.

• Wat wil je later worden?
Vrachtwagenchauffeur.

• Wie is je beste vriend of vriendin?
Ik�heb�veel�vriendjes.

• Waarom koos je voor SV Delden?
Mijn�opa�en�de�broers�van�mama�voetbalden�
ook�bij�SV�Delden�en�het�is�lekker�dichtbij.

• Welke andere sport(en) vind je ook leuk?
Hockey,�hoogspringen,�darten,�pool�biljart�en�
schaatsen.

• Wat vind je leuker, trainen of een wedstrijd 
spelen?
Wedstrijd!!!�

• Wie is je trainer?
Mijn�trainers�zijn�Gerrit�Naafs�en�André�Spikkert.

• Vind je het leuk dat je vader en/of moeder 
langs de lijn staat/staan?
Ja�,�dat�vind�ik�fijn.�Papa�is�mijn�trainer-coach�en�
is�er�altijd�bij.�Ook�mama�is�er�bijna�altijd.

• Op welke positie in het elftal speel je het liefst?
Ik�ben�keeper�en�dat�doe�ik�ook�het�liefst.

• Wie is volgens jou de beste voetballer van SV 
Delden en wie is de beste speler van Nederland?
Sven�Lutke�Willink�is�de�beste�voetballer�van�SV�
Delden.�De�beste�Nederlandse�speler�is�Wesley�
Sneijder.
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Jesper ter Keurs
• Wat is je naam, hoe oud ben je en in welk elftal 

speel je?
Mijn�naam�is�Jesper�ter�Keurs.�Ik�ben�11�jaar�en�
speel�in�D1.

• Wat is je lievelingseten?�
Lasagne�en�pizza.

•�Wat�wil�je�later�worden?�
Dat�weet�ik�nog�niet.

• Wie is je beste vriend of vriendin?
Mijn�beste�vriend�is�Tijmen�Brunnekreef.

• Waarom koos je voor SV Delden?
Mijn�vader�en�mijn�broer�spelen�hier�ook.

• Welke andere sport(en) vind je ook leuk?
Basketbal�en�hockey.

• Wat vind je leuker, trainen of een wedstrijd 
spelen?
Een�wedstrijd,�want�dan�kun�je�het�echte�spel�
spelen.

• Wie is je trainer?
Dat�is�Jordy�Drenth.

• Vind je het leuk dat je vader en/of moeder 
langs de lijn staat/staan?
Soms,�maar�dan�moet�mijn�vader�niet�zoveel�
zeggen.

• Op welke positie in het elftal speel je het liefst?
Ik�speel�het�liefst�op�het�middenveld.

• Wie is volgens jou de beste voetballer van SV 
Delden en wie is de beste speler van Nederland?
Bij�SV�Delden�is�Mathijs�ter�Keurs�(B1)�de�beste�
voetballer.�De�beste�Nederlandse�speler�is�Bas�
Dost.
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Selecteren = balanceren

Wanneer je langs de velden van SV Delden loopt, merk je al snel dat er vele meningen zijn over 

het selecteren binnen de jeugd van onze vereniging. ‘De beste spelers bij elkaar, dan gaat de 

weerstand omhoog en daar leren ze van’ is een veelgehoorde opinie. ‘Laat ze plezier hebben, 

wat goed is komt vanzelf en laat de betere spelers de minder talentvolle jongens stimuleren’ hoor 

je net zo vaak. Is er één waarheid of zijn beide opvattingen waar?do
or
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Maatwerk bij de indeling van de jeugd van SV Delden

Lang� is� in� het� bestuur� gediscussieerd� over� het� selecteren�
binnen�de�jeugd.�Willen�we�werken�met�'topteams'�of�'dream-
teams'?� Jongens� spelen� dan� tegen� grotere� verenigingen�
met�sterke�spelers.�Ze�moeten�vol�aan�de�bak�en�worden�
daardoor�zelf�ook�beter.�Dat�is�een�aantrekkelijk�vooruitzicht,�
want�de�spelers�die�uiteindelijk�doorstromen�naar�het�eerste�
elftal�hebben�dan�meer�bagage�meegekregen.

Binnen�een�vereniging�met�onze�omvang� leidt�selecteren�
onmiddellijk�ook� tot�zogenaamde� 'tobteams'.�We�hebben�
niet�in�iedere�leeftijdscategorie�genoeg�spelers�om�ook�de�
jongens�en�meisjes�die�overblijven�in�een�aardig�spelend�
team� te� plaatsen.� En� wat� wanneer� het� jaar� voorbij� is� en�
een�deel� van�de�spelers�overgaat�naar�een�hogere� leef-
tijdsgroep?�Andere�spelers�blijven�achter�omdat�ze�te�jong�
zijn,�maar�moeten�daarna�mee�in�een�'topteam'�omdat�we�
slechts� weinig� spelers� per� leeftijdscategorie� hebben.� We�
krijgen�dan�geen�constante�lijn�in�de�prestaties.

Het�doorschuiven�van�jonge�spelers�en�het�aanvragen�van�
dispensatie�voor�de�oudere�jongens�om�zo�één�sterk�team�
te�vormen�dat�meekan�in�de�1e�klasse�is�ook�een�optie�die�
besproken�is.�Echter,�ook�hier�geldt�weer�als�nadeel�dat�de�
teams�waaruit�de�jongere�en�oudere�spelers�worden�weg-
gehaald�een�klasse�lager�moeten�spelen�omdat�de�beste�
spelers�in�het�dreamteam�zitten.

Uiteindelijk�is�besloten�om�vanaf�de�C-jeugd�de�mogelijk-
heid� te� bieden� om� op� basis� van� kwaliteit� te� gaan� selec-
teren.� De� jongens� spelen� al� een� jaar� op� een� heel� veld,�
hebben�de�stap�naar�het�voortgezet�onderwijs�achter�de�
rug�en�moeten�met�meer�druk�en�verandering�om�kunnen�
gaan.�In�de�jongere�leeftijdscategorieën�wordt�bij�de�team-

indeling�zoveel�mogelijk�naar�het�geboortejaar�gekeken.�
Spelers� blijven� dan� langer� bij� elkaar,� vormen� eerder� een�
team�en�zullen�minder�snel�besluiten�te�stoppen�met�voet-
ballen.�

De�richtlijnen�voor�de�elftalindeling�bij�de�jeugd�van�SV�Del-
den� zijn� vastgelegd� in� het� jeugdvoetbal� beleidsplan.� Dit�
plan� hebben� we� de� afgelopen� jaren� met� succes� kunnen�
toepassen.�We�spelen�nu�al� regelmatig�met�alle�hoogste�
jeugdteams� in�de�2e�klasse.�Ons�doel� voor�de�komende�
jaren�is�om�alle�teams�op�een�zo�hoog�mogelijk�niveau�te�
laten�spelen.�

De�meningen�over�selecteren�en�presteren�zullen�verdeeld�
blijven,� maar� er� leiden� meerdere� wegen� naar� ons� doel.�
Uiteindelijk�blijft�het�maatwerk�en�zullen�we�altijd�zorgvul-
dig�kijken�naar�wat�in�het�belang�van�SV�Delden,�het�team�
en�de�speler�het�beste�is.�Ook�hier�geldt�weer�ons�motto:�
‘We�moeten�het�mét�elkaar�doen!’
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• Wat is je naam, hoe oud ben je en in welk elftal 
speel je?
Mijn�naam�is�Mika�Kobus.�Ik�ben�14�jaar�en�zit�
in�de�C2.

• Wat is je lievelingseten?�
Mijn�lievelingseten�is�lasagne,�maar�eigenlijk�
vind�ik�al�het�Italiaanse�eten�lekker.�Ook�garna-
len�eet�ik�graag.

• Wat wil je later worden?
Ik�wil�verpleegkundige�bij�Artsen�zonder�Gren-
zen�worden.

• Wie is je beste vriend of vriendin?
Xander�Koster�is�mijn�beste�vriend.

• Waarom koos je voor SV Delden?
SV�Delden�leek�mij�een�gemoedelijke�club�en�ik�
kende�er�al�een�paar�mensen.

• Welke andere sport(en) vind je ook leuk?
Trefbal.

• Wat vind je leuker, trainen of een wedstrijd 
spelen?
Een�wedstrijd�spelen�vind�ik�het�leukst.

• Wie is je trainer?
Mijn�trainers�zijn�Henk�en�Jordy�Drenth�en�
Hashem�Rezanejad.

• Vind je het leuk dat je vader en/of moeder 
langs de lijn staat/staan?
Dat�vind�ik�leuk,�maar�ze�moeten�mij�niet�aan-
moedigen�door�te�schreeuwen.

• Op welke positie in het elftal speel je het liefst?
Ik�sta�nu�rechtsback,�maar�het�liefst�speel�ik�op�
het�middenveld.

• Wie is volgens jou de beste voetballer van SV 
Delden en wie is de beste speler van Nederland?
Timo�Gerritsjans�uit�het�eerste�elftal�vind�ik�de�
beste�speler�van�SV�Delden.�Ik�vind�Arjen�Rob-
ben�de�beste�speler�van�Nederland.
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Laurent Vaanholt
• Wat is je naam, hoe oud ben je en in welk elftal 

speel je?
Mijn�naam�is�Laurent�Vaanholt.�Ik�ben�16�jaar�
en�speel�in�de�B1.

• Wat is je lievelingseten?�
Mijn�lievelingseten�is�pizza.

•�Wat�wil�je�later�worden?�
Wat�ik�later�wil�worden,�dat�weet�ik�nog�niet.�
Om�dat�zo�jong�te�zeggen�nu�is�best�moeilijk.

• Wie is je beste vriend of vriendin?
Mijn�beste�vrienden�zijn�ook�de�jongens�bij�wie�
ik�in�het�team�voetbal:�Sam,�Doeke,�Scott,�Tom�
en�Stan.

• Waarom koos je voor SV Delden?
Omdat�ons�te�horen�was�gekomen�dat�SV�Del-
den�de�leukere�club�was/is.

• Welke andere sport(en) vind je ook leuk?
Voetbal�vind�ik�de�leukste�sport.�Ik�vind�niet�echt�
dat�er�andere�leuke�sporten�zijn.

• Wat vind je leuker, trainen of een wedstrijd 
spelen?
Een�wedstrijd�spelen�natuurlijk.�Dat�is�het�leukste,�
want�je�wilt�graag�winnen.

• Wie is je trainer?
Mijn�trainer�is�Raymond�van�der�Roest.

• Vind je het leuk dat je vader en/of moeder 
langs de lijn staat/staan?
Ja,�dat�vind�ik�zeker�leuk.�Het�is�altijd�wel�leuk�
als�er�mensen�langs�de�kant�staan.

• Op welke positie in het elftal speel je het liefst?
Het�liefste�speel�ik�op�het�middenveld.

• Wie is volgens jou de beste voetballer van SV 
Delden en wie is de beste speler van Nederland?
Ik�vind�mijn�vader�de�beste�voetballer�van�SV�
Delden�–�ha�ha.
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Vrouwenvoetbal is booming
Ook bij de jeugd van SV Delden

Het ontstaan
Lange� tijd�was�voetbal� in�Nederland�een�echte�mannen-
sport.� Waar� al� in� 1879� de� eerste� voetbalvereniging� voor�
mannen,�HFC�Haarlem,�wordt�opgericht,�daar�volgt�pas�in�
1924�de�eerste�officiële�vrouwenvoetbalclub;�de�Oostzaan-
se� Vrouwenvoetbal� Vereeniging.� De� in� 1889� opgerichte�
KNVB�vindt�het�maar�niets;�vrouwen�horen�niet�zelf�te�voet-
ballen,�maar�moeten�hun�voetballende�zoons�en�mannen�
ondersteunen.� De� ontwikkeling� van� het� vrouwenvoetbal�
komt�dan�ook�niet�echt�van�de�grond,�tot�in�1955�de�
Algemene�Damesvoetbalbond�wordt�opgericht.�

Deze�bond�wordt�door�de�KNVB�echter�niet�erkend,�waar-
na�er�steeds�meer�‘wilde’�competities�en�wedstrijden�wor-
den�georganiseerd.�In�1971�gaat�de�voetbalbond�eindelijk�
overstag� en� wordt� het� damesvoetbal� een� onderdeel� van�
de�KNVB.�Op�dat�moment�zijn�er�zo’n�5500�actieve�voetbal-
sters,�een�half�jaar�later�zijn�dat�er�al�8000.�Aanvankelijk�zien�
de� meeste� bestaande� clubs� het� aanbieden� van� vrouwen-
voetbal�helemaal�niet�zitten,�al�is�het�alleen�al�vanwege�de�
organisatorische�heisa�die�dit�met�zich�meebrengt.�Daarom�
zijn�er�vooral� in�het�begin�veel�specifieke�vrouwenvoetbal-
verenigingen.

De ontwikkeling
Vanaf� 1979� mogen� ook� meisjes�
lid� worden� van� de� KNVB,� maar�
pas� vanaf� zo’n� dertig� jaar� gele-
den� gaat� de� KNVB� zich� wat� na-
drukkelijker� inspannen� voor� het�
meisjes-� en� vrouwenvoetbal.� In�
1986� wordt� het� gemengd� voet-
ballen� ingevoerd;� jongens� en�
meisjes� tot� en� met� twaalf� jaar�
kunnen�dan�met�en�tegen�elkaar�
spelen.�Snel�daarna�wordt�dit�ook�
mogelijk� voor� de� oudere� jeugd-
categorieën.� Vanaf� dat� moment�
is� de� groei� spectaculair.� In� 1985�
heeft�de�KNVB�35.000�vrouwelijke�
leden,�waarvan�zo’n�12.000�meis-
jes,�in�1998�zijn�dit�er�respectieve-
lijk�65.000�en�30.000.
�
Bij� de� start� van� het� voetbalsei-
zoen�2014-2015�telt�de�KNVB�ruim�
137.500� vrouwelijke� leden.� On-
der� hen� zijn� bijna� 80.000� meis-
jes�onder�de�negentien� jaar,�wat�

betekent�dat�een�op�de�zeven� jeugdleden� in�Nederland�
een� meisje� is.� Het� aantal� vrouwelijke� leden� groeit� nog�
steeds�flink,�met�name�bij�de� jeugd.�Het�afgelopen� jaar�
is�het�aantal�meisjes�met�zes�procent�gestegen.�De�KNVB�
verwacht� mede� door� de� goede� resultaten� van� het� Ne-
derlands� vrouwenteam,� dat� afgelopen� zomer� met� suc-
ces�heeft�deelgenomen�aan�het�WK�in�Canada,�en�door�
het�feit�dat�Nederland�in�2017�gastland�is�van�het�EK,�dat�
het� aantal� vrouwelijke� leden� binnen� drie� jaar� boven� de�
150.000�zal�uitkomen.

Meisjesvoetbal bij SV Delden
Hoe� verloopt� de� ontwikkeling� van� het� meidenvoetbal� in�
Delden?�Net�als�bij�heel�veel�andere�voetbalverenigingen�
komt�het�meisjesvoetbal�hier�maar�moeizaam�op�gang.�
Het�eerste�meisje�dat�zich�bij�SV�Delden�meldt,�is�Amanda�
Baez.�Ze�speelt�in�het�seizoen�2001-2002�in�de�F1,�samen�
met� onder� anderen� Daan� Brandt� en� de� huidige� selec-
tiespelers� Brian� Otten� en� Roy� Spoolder.� Waarschijnlijk� is�
ze�maar�één�seizoen� lid�geweest.�Hoe�ze�bij�SV�Delden�
kwam�en�waar�ze�is�gebleven,�is�onbekend.
�

Het vrouwen- en meisjesvoetbal in Nederland zit in de lift. Ook bij SV Delden merken we dat 

steeds meer vrouwen en meiden lid worden van onze vereniging. Relatief gezien overstijgt ons 

aantal vrouwelijke leden zelfs het landelijk gemiddelde. Vrouwenvoetbal is ‘booming’. Wanneer 

is deze ontwikkeling ingezet en hoe heeft deze zich binnen SV Delden voltrokken?do
or
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Het�seizoen�erna�is�er�weer�één�zonder�meisjes,�maar�in�het�
seizoen�2003-2004�melden�zich�maar�liefst�twee�meiden�bij�
onze�club;�Jobke�Eijsink�bij�de�welpen,�waarin�dan�ook�Auke�
Weenink,�Ruben�Diele�en�Sven�Wold�zitten,�en�Marlin�Otten�
in�de�E1,�bij�onder�meer�Roy�Spoolder,�Rick�Wassink�en�Brian�
Otten�(zie�ook�de�elftalfoto’s�van�vroeger�op�onze�website).�
Beide�meiden�zijn�overigens�nog�steeds�lid�van�onze�club.�
Een�seizoen�later�wordt�Anne�Horstman�lid,�zij�keept�nu�in�
de�MA1.�Anne�krijgt�een�jaar�later�navolging�van�Merel�Vis-
ser�en�Lynn�Wemekamp,�maar�zij�zijn�beiden�geen�lid�meer.�

Daarna� gaat� het� snel.� In� het� seizoen� 2006-2007� komen�
maar�liefst�zes�nieuwe�meiden�de�club�versterken:�Janique�
Eijsink�bij�de�welpen,�Nadi�Morsink�in�de�F4.�Pien�Laarhuis,�
Yvet� Lutke� Willink� en� Nicky� Bergmans� in� de� F3� en� Wieke�
Brandt� in�de�E1.�Je�kunt�stellen�dat�vanaf�dat�moment�het�
meisjesvoetbal�bij�SV�Delden�echt�van�de�grond�begint�te�
komen.�De�F3�van�dat�jaar�bestaat�uit�zes�meisjes�en�twee�
jongens.�Vijf�van�deze�meiden�spelen�nu�in�de�MA1,�Lynn�is�
later�naar�Rood�Zwart�gegaan.

Ondanks�een�behoorlijke�portie�scepsis�binnen�het�bestuur�
wordt� er� in� het� seizoen� 2007-2008� toch� gestart� met� een�
Dames� 1.� De� voorstanders� hebben� inmiddels� hun� gelijk�
gehaald;�het�dameselftal�bestaat�nog�steeds�en�heeft�ab-
soluut� bestaansrecht.� Zoals� gezegd,� is� een� op� de� zeven��
jeugdleden�in�Nederland�een�meisje,�maar�hoe�zit�dat�dan�
bij�SV�Delden?�In�2010�voetballen�er�negentien�meisjes�bij�
onze� club,� in� 2013� zijn� dat� er� al� vijfentwintig.� Dit� seizoen�
heeft� SV� Delden� ruim� 160� jeugdleden,� waarvan� dertig�
meisjes.�Dit�komt�er�op�neer�dat�twee�op�de�elf�jeugdleden�
meisjes�zijn�en�dat�is�aanmerkelijk�meer�dan�de�landelijke�
verhouding.�Van�deze�meisjes�voetballen�er�vijftien� in�het�
meidenteam�MA1.�De�andere�vijftien�spelen�in�de�overige�
jeugdteams,�samen�met�jongens.�De�groei�zit�er�bovendien�
nog�flink�in.�Je�mag�dan�ook�gerust�concluderen�dat�SV�Del-
den�het�ook�wat�het�meisjesvoetbal�betreft�heel�goed�doet.
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• Wat is je naam, hoe oud ben je en in welk elftal 
speel je?
Ik�heet�Janna�Morsink,�ik�ben�7�jaar�en�ik�speel�
in�de�F3.

• Wat is je lievelingseten?�
Patat�en�pizza.

• Wat wil je later worden?
Ik�wil�later�bij�de�politie,�net�als�mijn�tante�An.

• Wie is je beste vriend of vriendin?
Mijn�drie�allerbeste�vriendinnen�zijn�Isabel�Deti-
ger,�Ellis�Voorthuis�en�Yanique�Vrugteman.

• Waarom koos je voor SV Delden?
Mijn�twee�broers�voetballen�ook�bij�SV�Delden�
en�ik�vind�blauw�en�geel�mooie�kleuren.�Blauw�
is�zelfs�mijn�lievelingskleur.

• Welke andere sport(en) vind je ook leuk?
Volleybal.

• Wat vind je leuker, trainen of een wedstrijd 
spelen?
Ik�vind�het�spelen�van�wedstrijden�leuker,�maar�ik�
krijg�het�er�wel�warm�van�en�word�er�moe�van.�

• Wie is je trainer?
Arnold�Vrugteman�en�Bert�Luttikhedde�zijn�mijn�
trainers.

• Vind je het leuk dat je vader en/of moeder 
langs de lijn staat/staan?
Ja,�ik�vind�het�fijn�als�mijn�vader�en�moeder�
langs�de�lijn�staan.

• Op welke positie in het elftal speel je het liefst?
Het�liefst�speel�ik�in�de�aanval,�want�ik�wil�graag�
doelpunten�maken.

• Wie is volgens jou de beste voetballer van SV 
Delden en wie is de beste speler van Nederland?
De�beste�speler�van�Nederland�is�Arjen�Robben.�
De�beste�speler�van�SV�Delden�vind�ik�Jobke�
Eijsink.

In
te

rV
Ie

W
 m

et

Janna Morsink
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• Wat is je naam, hoe oud ben je en in welk elftal 
speel je?
Mijn�naam�is�Milou�Wienk,�ik�ben�15�jaar�en�ik�
speel�in�het�MA1-elftal.

• Wat is je lievelingseten?�
Mijn�lievelingseten�is�pasta.

• Wat wil je later worden?
Ik�wil�later�iets�met�kinderen�of�met�dieren�doen.

• Wie is je beste vriend of vriendin?
Britt�Luttikhedde�is�mijn�beste�vriendin.

• Waarom koos je voor SV Delden?
De�vereniging�straalt�gezelligheid�uit�en�ik�woon�
dichtbij.

• Welke andere sport(en) vind je ook leuk?
Basketbal�vind�ik�ook�leuk.

• Wat vind je leuker, trainen of een wedstrijd 
spelen?
Het�spelen�van�wedstrijden�vind�ik�leuker.

• Wie is je trainer?
Roy�Belt�is�mijn�trainer.

• Vind je het leuk dat je vader en/of moeder 
langs de lijn staat/staan?
Als�ik�een�wedstrijd�speel�vind�ik�het�wel�leuk�
dat�mijn�vader�langs�de�lijn�staat.�Hij�heeft�ver-
stand�van�voetbal.

• Op welke positie in het elftal speel je het liefst?
Het�liefst�speel�ik�als�mid-mid�of�in�de�spits.

• Wie is volgens jou de beste voetballer van SV 
Delden en wie is de beste speler van Nederland?
De�beste�speler�van�Nederland�is�Arjen�Robben.�
De�beste�speler�van�SV�Delden�vind�ik�Bert�Luttik-
hedde.�Ik�ken�echter�ook�geen�andere�spelers.
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Milou Wienk
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 Jobke Eijsink
• Wat is je naam, hoe oud ben je en in welk elftal 

speel je?
Mijn�naam�is�Jobke�Eijsink.�Ik�ben�17�jaar�en�
voetbal�in�de�MA1.

• Wat is je lievelingseten?�
Dat�is�een�patatje�speciaal.

•�Wat�wil�je�later�worden?�
Ik�wil�iets�met�kunst�gaan�doen,�maar�wat�pre-
cies�dat�weet�ik�nog�niet.

• Wie is je beste vriend of vriendin?
Mijn�beste�vriendin�is�Abir,�zij�zit�bij�mij�op�
school.

• Waarom koos je voor SV Delden?
Ik�heb�niet�echt�zelf�gekozen.�Mijn�tante�Ellen�
nam�mij�een�keer�op�een�zaterdagmorgen�mee�
naar�de�vereniging,�ik�was�toen�nog�maar�vier�
of�vijf�jaar�oud.

• Welke andere sport(en) vind je ook leuk?
Basketbal�vind�ik�een�leuke�sport.

• Wat vind je leuker, trainen of een wedstrijd 
spelen?
Het�spelen�van�wedstrijden�vind�ik�veel�leuker.�

• Wie is je trainer?
Mijn�trainer�is�Roy�Belt.

• Vind je het leuk dat je vader en/of moeder 
langs de lijn staat/staan?
Dat�maakt�me�niet�zoveel�uit.

• Op welke positie in het elftal speel je het liefst?
Meestal�sta�ik�voorstopper,�maar�het�liefst�voet-
bal�ik�links�op�het�middenveld.

• Wie is volgens jou de beste voetballer van SV 
Delden en wie is de beste speler van Nederland?
De�beste�speler�van�SV�Delden� is�Marlin�Otten.�
Arjen�Robben�vind�ik�de�beste�speler�van�Neder-
land.
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Gratis lidmaatschap
Als�vereniging�moet�je�rekening�houden�met�het�feit�dat�wel-
pen�van�vier�of�vijf�jaar�vaak�nog�geen�beeld�hebben�van�wat�
voetballen� in�clubverband� inhoudt.�Ook� is�het�op�die� leeftijd�
nog�maar�de�vraag�of�ze�voetbal�uiteindelijk�wel�leuk�vinden.�
Vandaar�dat�een�aangemeld�lid�in�deze�leeftijdscategorie�bij�
SV�Delden�de�eerste�drie�maanden�als�aspirant-lid�wordt�inge-
schreven�en�er�in�die�periode�géén�contributie�wordt�betaald.

Voetbalschoenen te leen
Welpen�kunnen�bij�SV�Delden�vanaf�vier�jaar�lid�van�de�ver-
eniging�worden.�Voor�deze�beginnende�voetballertjes�heb-
ben� we� zo� nodig� kleding� en� een� behoorlijk� aantal� (leen)
voetbalschoenen�beschikbaar�om�deze�aanvangsperiode�te�
overbruggen.�

Lage contributie
De�jeugdcontributie�bedraagt�dit�seizoen�€6,50�per�maand.�
Als�er�in�een�gezin�drie�of�meer�leden�zijn,�dan�is�voor�hen�de�
gezinscontributie�voordeliger.

Alle kleding gesponsord
Alle� voetballers� bij� SV� Delden,� dus� ook� de� jeugdspelers,�
krijgen�de�kleding�gratis.�We�zijn�dan�ook�bijzonder�gelukkig�
met�de�sponsoren�die�het�onze�vereniging�mogelijk�maken�
elk�team�van�kleding�te�voorzien.�Ook�het�jeugdkader�(leiders�
en�trainers)�is�door�sponsor�Keizer�Schilders�en�#39�van�jas-
sen� voorzien.� Vorig� jaar� heeft� SV� Delden� voor� deze� leiders�
en�trainers�bovendien�prachtige�polo’s�ontvangen�door�een�
geweldige�bijdrage�van�Femi’s.�We�verwijzen�u�graag�naar�al�
onze�kledingsponsors�elders�in�deze�presentatiegids.

Investeren in de jeugd, 
      investeren in de toekomst 

“Investeren in de jeugd” – dat is bij SV Delden geen loze kreet. Om te beginnen investeren talloze 

vrijwilligers, waaronder gelukkig heel veel betrokken ouders, week-in-week-uit veel tijd en 

energie in de begeleiding van onze jeugdspelers. Maar ook in financieel opzicht wordt door SV 

Delden volop in de jeugd geïnvesteerd. 

Zo� hebben� we� de� afgelopen� jaren,� met� het� groeien� van� de� jeugdafdeling,� steeds� meer� budget� vrijgemaakt� voor�
gediplomeerde�jeugdtrainers�en�voor�de�opleiding�van�ons�eigen�kader.�Tegelijkertijd�proberen�we�de�financiële�drempel�
om�te�voetballen�zo�laag�mogelijk�te�houden.�Voor�de�allerjongsten�is�het�lidmaatschap�bij�SV�Delden�de�eerste�maanden�
zelfs�helemaal�gratis.�Dit�alles�is�mogelijk�dankzij�een�grote�schare�sponsors,�maar�ook�door�bijdragen�van�bijvoorbeeld�
Het�Hart�van�SV�Delden.�
Voetbal� en� geld:� op� de� volgende� pagina's� werpen� Gerrit� Seppenwoolde� en� Hans� van� Laarhoven� een� blik� in� het�
huishoudboekje�van�onze�jeugdafdeling.do
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Een blik in het huishoudboekje van de jeugd van SV Delden

Géén dure hobby
SV�Delden�houdt�de�financiële�drempel�om�te�kunnen�voetballen�zo�laag�mogelijk,�omdat�we�van�mening�zijn�dat�onze�
voetbalsport�ook�voor�mensen�met�een�smalle�beurs�toegankelijk�moet�zijn.
Naast�het�gratis�lidmaatschap�in�de�eerste�drie�maanden�voor�de�welpen�van�vier�of�vijf�jaar�zijn�er�ook�geen�aanvul-
lende�kosten�voor�bijvoorbeeld�kleding.�Wel�vindt�SV�Delden�het�betreurenswaardig�dat�de�KNVB�heeft�besloten�de�
afdracht�aan�de�bond�met�tien�procent�te�verhogen.�Dit�geldt�voor�zowel�de�jeugdleden�als�de�senioren.
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Almelosestraat 27
7495 TG  Ambt Delden
M (06) 10 93 78 31
T (074) 376 36 35
E info@henriheuten.nl
I www.henriheuten.nl

Henri Heuten

Henri Heuten
Timmerwerken en onderhoud

Begroting
Jaarlijks�wordt� in�de�begroting�al�een�flink�bedrag�opgeno-
men�om�de�kosten�van�jeugdtrainers,�van�de�opleiding�van�
jeugdtrainers�en�scheidsrechters,�en�van�de�vele�jeugdactivi-
teiten�ten�dele�te�kunnen�bekostigen.�Afgelopen�jaar�kregen�
we� gelukkig� van� de� gemeente� eenmalig� een� subsidie� van�
duizend�euro�voor�de�jeugdopleiding.

Het Hart van Delden
Het� ‘Hart�van�Delden’�-�anderen�spreken�over�De�Club�van�
Honderd�-�wil�primair�een�bijdrage�leveren�aan�jeugdtraining�
en�opleiding.�Dit�vooral�om�bij�te�dragen�aan�de�continuïteit�
hiervan.�De�leden�van�het�Hart�van�SV�Delden�ondersteunen�
daarnaast��samen�jaarlijks�met�een�flink�bedrag�allerlei�acti-
viteiten�van�de�vereniging,�die�vooral�op�de�jeugd�gericht�zijn.�
Ook�financieren�zij�spel-�en�trainingsmaterialen�en�dragen�zij�
bij�aan�accommodatieverbeteringen.�

Acties en verlotingen
Elk�seizoen�proberen�we�met�verschillende�acties�de�kas�voor�
onze�jeugd�te�spekken.�De�jaarlijkse�Grote�Clubactie�is�hier-
van�een�goed�voorbeeld.�

Daarnaast� organiseert� de� jeugdcommissie� ook� acties� met�
het�bekende�ballenbord�en�ook�de�verloting�bij�de�wedstrij-
den�van�het�eerste�elftal�brengt�steevast�een�mooi�bedrag�in�
het�laatje.

Alle kleintjes helpen
Alle� bezoekers� van� ons� clubgebouw� worden� via� de� ‘vrije�
giften�pot’�op�de�bar�uitgenodigd�om�een�bijdrage�te�leveren�
aan�de�teamuitjes�van�onze�jongste�leden.�Ook�alle�‘kleintjes’�
helpen�immers!

Molenstraat 8  ■  074-3763971  ■   www.feMis.nl
Wilt u ook sponsor worden? Stuur dan een mail naar: sponsoring@svdelden.nl.

Financiering jeugdtrainers en opleidingen
SV�Delden�vindt�het�van�groot�belang�dat�de�kwaliteit�van�alle�jeugdtrainers�zo�hoog�mogelijk�is.�Ook�willen�we�eigen�
leden�motiveren�om�trainerscursussen�te�volgen.�Daarnaast�heeft�SV�Delden�ook�flink�geïnvesteerd�in�de�opleiding�van�
jeugdscheidsrechters.�Ruim�dertig�leden�hebben�de�afgelopen�twee�jaar�met�succes�een�scheidsrechterscursus�van�
de�KNVB�gevolgd.��De�contributies�van�onze�jeugdleden�zijn�onvoldoende�om�alle�aan�de�jeugd�gerelateerde�uitgaven�
te�kunnen�bekostigen.�Daarom�moet�SV�Delden�andere�financiële�bronnen�aanboren.
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Boven alles is SV Delden natuurlijk een voetbalver-
eniging. Maar behalve wedstrijden en trainingen 
worden op en om Sportpark De Mors veel meer 
activiteiten georganiseerd. Zeker voor de jeugd. 
Van de Paashaas tot Sinterklaas, van de teamuitjes 
in de winterstop tot het jeugdkamp in de zomer, 
van de diverse inloopochtenden tot de Open Dag 
op Sportpark De Mors, het hele jaar door zijn vele 
enthousiaste vrijwilligers volop in touw om ervoor 
te zorgen dat er voor iedereen bij SV Delden ook 
buiten de lijnen van alles te beleven valt.

Voor jong...

Ook de ouders van onze jeugdleden worden natuur-
lijk volop betrokken bij alle activiteien, vaak in een 
rol langs de lijn, maar eenmaal per jaar ook binnen 
de lijnen. Bij het Ouder-kind-toernooi mogen de va-
ders en de moeders in een onderlinge strijd met hun 
kroost ook zelf hun voetbalkunsten vertonen. De druk 
tijdens dit toernooi is hoog, voor zowel de ouders als 
de kinderen. Het zal niemand verbazen dat het vaak 
de jeugd is die het beste met de druk om kan gaan. 
Onze goed getrainde jeugdspelers zijn hun ouders 
en begeleiders maar al te vaak te slim af...

SV Delden:

... en ouder

volop activiteiten



SV delden scorebord sponsors

• Wat is je naam, hoe oud ben je en in welk elftal 
speel je?
Mijn�naam�is�Sven�Lutke�Willink.�Ik�ben�17�jaar�en�
voetbal�in�de�A1.

• Wat is je lievelingseten?�
Mijn�lievelingseten�is�pizza.

• Wat wil je later worden?
Ik�wil�de�boerderij�overnemen�of�iets�gaan�doen�in�
de�sport.

• Wie is je beste vriend of vriendin?
Dat�is�er�niet�specifiek�één,�ik�heb�meerdere�

���kameraden.
• Waarom koos je voor SV Delden?

Na�onze�verhuizing�ging�ik�naar�school�in�Deldener-
broek�en�daar�zaten�alle�jongens�bij�SV�Delden.�Ik�
ben�daarom�ook�bij�deze�club�gaan�voetballen.

• Welke andere sport(en) vind je ook leuk?
Eigenlijk�vind�ik�alle�sporten�leuk�om�te�doen,�daarom�
ga�ik�nu�ook�naar�de�sportopleiding�in�Enschede.

• Wat vind je leuker, trainen of een wedstrijd spe-
len?
Het�spelen�van�een�wedstrijd,�dan�gaat�het�er�toch�
wat�fanatieker�aan�toe�dan�tijdens�een�training.

• Wie is je trainer?
Jasper�Bos.

• Vind je het leuk dat je vader en/of moeder langs 
de lijn staat/staan?
Ja,�al�denk�ik�altijd�wel�dat�ze�dan�alleen�maar�op�
mij�letten.�Gelukkig�is�dat�niet�zo.

• Op welke positie in het elftal speel je het liefst?
Het�liefst�speel�ik�als�mid-mid.

• Wie is volgens jou de beste voetballer van SV Del-
den en wie is de beste speler van Nederland?
Niek�Boerboom�van�het�eerste�elftal�is�de�beste�
speler�van�SV�Delden.�Je�kunt�hem�overal�neerzet-
ten,�op�elke�positie�speelt�hij�goed.
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Sven Lutke Willink  Niels Oude Wesselink
• Wat is je naam, hoe oud ben je en in welk elftal speel 

je?
Ik�heet�Niels�Oude�Wesselink,�ben�18�jaar�en�speel�in�
het�eerste�elftal.

• Wat is je lievelingseten?�
Patat�is�mijn�lievelingseten.

•�Wat�wil�je�later�worden?�
Wat�ik�wil�worden�weet�ik�nog�niet�echt,�maar�in�ieder�
geval�iets�dat�te�maken�heeft�met�economie.

• Wie is je beste vriend of vriendin?
Dat�is�er�niet�één,�maar�dat�zijn�er�meerdere.

• Waarom koos je voor SV Delden?
Ik�speelde�eerst�bij�Rood�Zwart�en�had�toen�niet�veel�
meer�plezier�in�het�voetbal.�Bij�SV�Delden�kende�ik�al�een�
paar�jongens�en�daar�heb�ik�het�plezier�teruggevonden.

• Welke andere sport(en) vind je ook leuk?
Ik�vind�basketbal�en�tennis�wel�leuke�sporten,�al�kijk�ik�
er�liever�naar�dan�dat�ik�ze�zelf�beoefen.�

• Wat vind je leuker, trainen of een wedstrijd spelen?
De�wedstrijden�natuurlijk.�De�trainingen�mogen�wat�mij�
betreft�wel�afgeschaft�worden.�

• Wie is je trainer?
Harold�Oude�Veldhuis�is�mijn�trainer.

• Vind je het leuk dat je vader en/of moeder langs de 
lijn staat/staan?
Dat�maakt�mij�niet�zoveel�uit.�Tijdens�de�wedstrijden�
ben�ik�alleen�met�het�spel�bezig.

• Op welke positie in het elftal speel je het liefst?
De�trainer�heeft�aangegeven�dat�ik�me�vooral�moet�
richten�op�de�posities�centraal�achterin�of�op�het�mid-
denveld.�Ik�hoop�dat�ik�een�plek�op�het�middenveld�kan�
krijgen,�want�dat�is�toch�waar�ik�het�liefste�speel.

• Wie is volgens jou de beste voetballer van SV Delden 
en wie is de beste speler van Nederland?
De�beste�speler�van�SV�Delden�is�Niek�Boerboom.�Hij�
heeft�het�voordeel�dat�hij�op�meerdere�posities�kan�
spelen�en�dat�ook�nog�eens�goed�doet.�De�beste�
voetballer�van�Nederland�is�Arjen�Robben.�Hij�heeft�
het�afgelopen�seizoen,�en�vooral�op�het�WK,�wel�laten�
zien�waarom�hij�de�beste�Nederlandse�speler�is.
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Stimuleren, positief coachen en uitdagen 

Hoe is de opbouw van de training?
Gerrit & André� trainen�wekelijks�twee�keer�met�de�E1,�op�
maandag�en�woensdag.�Conditie�is�een�belangrijk�onder-
deel�tijdens�de�trainingen,�met�name�op�maandag.�Deze�
training�wordt�verzorgd�door�André.�De�jonge�spelers�zijn�
tijdens� deze� training� veelal� bezig� met� hun� conditie.� Ze�
beginnen�met�een�vorm�van� lummelen,�en� ronden�af�op�
doel.� Het� gebruik� van� de� welbekende� ladder� is� hier� een�
onderdeel�van.�De�woensdag�staat�meer�in�het�teken�van�
techniek�en�tactiek.�Gerrit�geeft�aan�voorstander�te�zijn�van�
de�opbouw�van�achteruit.�De�keeper�staat�dan�aan�de�ba-
sis�en�op�deze�manier�worden�de�kinderen�gestimuleerd�
om�uit� te�gaan�van�hun�eigen�spel�en�niet�van�de�kracht�
van�de�tegenstander.�Ook�fysiek�leren�voetballen�is�volgens�
deze�trainers�een�belangrijke�ontwikkeling.������

Jordy vertelt�dat de�D1�op�maandag�en�donderdag�traint;�
de� indeling� van� de� trainingen� is� vergelijkbaar� met� de�
E-jeugd.� Op� de� maandag� krijgen� de� jongens� een� pittige�
training� voorgeschoteld.� Het� afwisselen� van� korte� sprint-
onderdelen�en�tactische�oefeningen�maken�deze�training�
gevarieerd.� Tijdens� de� training� op� donderdag� is� Jordy�
druk�met�het�tactische�spel.�Hij�houdt�zich,�net�als�Gerrit�en�
André,�bezig�met�de�opbouw�van�achteruit.�Alles�begint�bij�
de�keeper.�Door�het�seizoen�heen�breidt�Jordy�dit�uit�naar�
voren.�Ook�hij�is�van�mening�dat�je�je�niet�moet�aanpassen�
aan� de� tegenstander,� maar� zelf� moet� blijven� voetballen.�
Jordy�introduceert�om�de�twee�weken�een�nieuw�thema�en�
probeert�op�deze�manier�de�spelers�beter�te�maken.�

Hoe wordt er omgegaan met verschillen in talent?
Gerrit & André�geven�aan�dat�er�ook�in�de�E-jeugd�sprake�
is�van�verschil� in�kwaliteit.�Zij�zijn�van�mening�dat�een�ie-
der�plezier�moet�hebben�in�het�voetbal�en�daarom�wordt�
geprobeerd� de� jonge� spelers� te� bedienen� op� hun� eigen�
niveau.� Het� uitgangspunt� daarbij� is� om� de� wat� minder�
bekwame�spelers�beter� te�maken�en�hierbij�de�hulp� van�
de�meer�getalenteerde�spelers�te�gebruiken.�De�trainings-
vormen� worden� ook� aangepast� op� het� niveau� van� de�
individuele�speler�om�zo�een�evenwichtig�team�te�krijgen.�
Voetbal� speel� je� immers�als� team�en�niet�als� individu�en�
samen�moet�je�de�sport�leuk�houden.

Jordy is�van�mening�dat�elke�speler�uitgedaagd�moet�wor-
den�op�zijn�eigen�niveau.� Is�een�speler�erg�talentvol,�dan�
worden�de�trainingsvormen�aangepast�om�hem�meer�uit-
daging�te�bieden.�Een�voorbeeld�is�dat�deze�speler�de�bal�
maar�één�keer�mag�raken,�terwijl�een�ander�dit�vaker�mag.�
Een�andere�mogelijkheid�is�om�rechtsbenige�spelers�meer�
met� links� te� laten� inspelen.� Deze� oefenvormen� worden�
overigens�ook�al�in�de�E-jeugd�toegepast.�

Wat maakt voetbal ‘simpel’ en wat is de rol van de trainer daarin? Dat is een vraag die beant-

woord kan worden door de mensen die de spelers van de toekomst vormen: de trainers. In dit 

geval zijn dat de trainers van SV Delden. Om er achter te komen hoe een trainer met zijn spelers 

werkt heeft Remco Kemper voor deze presentatiegids drie bekende jeugdtrainers van onze club 

geïnterviewd: Gerrit Naafs, André Spikkert en Jordy Drenth.do
or
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De jeugdtrainer vormt de voetballers én het team

 

Welke kwaliteiten en capaciteiten moet een goede 
trainer hebben?
Gerrit & André stellen�dat�trainers�fanatiek�en�enthousiast�
moeten�zijn.�Zij�staan�ook�zo�vaak�mogelijk�samen�langs�
de�lijn,�de�een�aan�de�zijlijn�en�de�ander�achter�het�doel.�
Zo�worden�de�spelers�op�een� ‘aanwezige’,�maar�vooral�
positief-kritische�manier�aangespoord.�Stimuleren�en�po-
sitief� coachen� zijn� essentiële� kwaliteiten� van� een� goede�
trainer,�zo�vinden�de�twee.�De�mannen�geven�ook�aan�dat�
je� als� trainer� verstand� van� voetbal� moet� hebben� en� het�
spelletje�moet�snappen,�waarbij�het�belangrijk�is�dat�je�dit�
ook�goed�kunt�overbrengen�op�je�spelers.�

Jordy acht� vooral� het� inlevingsvermogen� van� een� trai-
ner�belangrijk.�Hij�wil�zijn�spelers�begrijpen.�Hierbij�moet�
ook� rekening� worden� gehouden� met� de� leeftijd� van� de�
spelers.� Net� als� de� trainers� van� de� E-jeugd,� vindt� ook�
Jordy� dat� je� als� trainer� het� spel� goed� moet� kunnen� uit-
leggen,� moet� stimuleren� en� op� een� positieve� wijze� met�
de�jongens�om�moet�gaan.�Je�moet�betrouwbaar�zijn�en�
openstaan�voor�de�tegenslagen�die�de�spelers�tegenko-
men.�Jordy�stelt�daarnaast�dat�het�van�belang�is�dat�je�als�
trainer�afwisselend�boven�en�tussen�de�groep�staat.��

Is er een doorgaande lijn qua trainingsaanpak?
Gerrit & André geven� aan� dat� als� je� als� trainer� met� het�
team�meegaat�er�uiteraard�een�doorgaande� lijn� is� in�de�
trainingen.�De�meeste�trainers�gebruiken�hun�eigen�erva-
ringen,�oefeningen�van�het�internet�en�de�spelvormen�van�
andere�clubs�als�leidraad.�Volgens�Gerrit�en�André�is�voor-
al�het�op�de�techniek�trainen�belangrijk�voor�later.�Hierbij�is�
veel�herhalen�een�terugkomend�item�bij�de�mannen.

Jordy vertelt�dat�je�middels�de�trainingscursus�leert�je�hoe�
je� een� doorgaande� lijn� moet� aanbrengen� bij� de� jeugd.�
Volgens� Jordy� is� dit� nog� niet� schriftelijk� vastgelegd� bij� SV�
Delden;�hier�ligt�een�schone�taak�voor�de�nieuw�opgerichte�

technische� commissie.Door� het� voetbalseizoen� heen� zit�
wel�een�duidelijke�visie�qua�trainingen,�een�visie�waarmee�
de�basis�wordt�gelegd�voor�de�toekomst.��

Wat is jullie visie als trainer?
Gerrit & André vinden� het� in� de� eerste� plaats� belangrijk�
dat�de� jongens�en�meisjes�een�klik�hebben.�Er�moet�van�
achteruit� worden� gevoetbald,� een� goede� opbouw� is� van�
essentieel� belang.� Ook� een� meevoetballende� keeper� is�
daarbij�belangrijk.�Gerrit�en�André�gaan�uit�van�de�eigen�
kwaliteit�en�passen�zich�niet�aan�de�tegenstander�aan.�Ver-
liezen�is�daarbij�niet�erg,�al�worden�zij�uiteraard�blijer�van�
een�overwinning.�

Jordy stelt�het�werken�aan�de�ontwikkeling�van�de�spelers,�
individueel�en�als�onderdeel�van�het�team,�centraal.�
Coöperatieve�trainingsvormen�zijn�hierbij�zijn�uitgangspunt.�
Daarnaast�maakt��Jordy�gebruik�van�een�goede�opbouw�in�
zijn�trainingen�en�zorgt�hij�dat�hijzelf�op�de�hoogte�blijft�van�
alle�ontwikkelingen�op�het�trainingsvlak.�Hij�is�van�mening�
dat�als�je�van�je�spelers�verwacht�zich�te�ontwikkelen,�je�dat�
zelf�ook�moet�doen.

Uit�het�interview�met�deze�drie�bekwame�trainers�blijkt�wel�
hoe�belangrijk�de�jeugdtrainer�is�voor�de�ontwikkeling�van�
de�voetballers�en�van�het�team.�Hij�vormt�de�spelers�en�tilt�
ze�naar�een�hoger�niveau.�Zowel� in�de� jongere�als� in�de�
oudere� jeugd� zijn� de� spelerskwaliteiten� het� belangrijkste�
uitgangspunt.� Elke� speler� wordt� gewaardeerd� en� geac-
cepteerd�en�mag�en�kan�voetballen�op�zijn�eigen�niveau,�
iets�wat�kenmerkend�is�voor�onze�club.�

De� jeugdtrainers� bij� SV� Delden� hanteren� veelal� dezelfde�
principes�en�stellen�bij�alle�leeftijden�de�opbouw�van�ach-
teruit�centraal.�Kortom,�deze�trainers�van�SV�Delden�trainen�
de�jeugd�vanuit�hun�eigen�passie�voor�het�spel�en�hebben�
de�motivatie�om�iedere�speler�op�zijn�eigen�niveau�te�be-
dienen.�

Gerrit, André en Jordy bedankt voor jullie heldere visie op 
het trainersvak en veel succes met jullie spelersgroep.

Jordy Drenth was�de�afgelopen�twee�seizoenen�de�trainer�van�ons�
C1-�en�B1-elftal�en�heeft�dit�seizoen�het�D1-elftal�onder�zijn�hoede.�Ook�
als�voetballer�heeft�Jordy,�afkomstig�van�BWO�uit�Hengelo,�inmiddels�
de�overstap�naar�SV�Delden�gemaakt.�Als�speler�van�het�eerste�elftal�
is�hij�nu�ook�op�de�zondag�een�vertrouwd�gezicht�bij�onze�vereniging.

‘Als je een beetje beter wilt zijn wees 
dan competitief. Als je exponentieel
beter wilt zijn wees dan coöperatief.’

William Shakespeare

'Voetballen is heel simpel, 
maar het moeilijkste wat er is, 

is simpel voetballen.'
Johan Cruijff

‘Je kunt beter ten onder gaan 
met je eigen visie dan met de visie 

van een ander.’
Gerard Reve

Gerrit Naafs en André Spikkert�zijn�de�trainers�van�het�E1-team�van�
SV�Delden.�Samen�hebben�zij�dit�team�al�vanaf�de�F-jeugd�onder�hun�
hoede.�André�heeft�vroeger�zelf�in�de�jeugd�gespeeld�bij�Achilles'12�
in�Hengelo.�Gerrit�heeft�als�speler� van�SV�Delden� jarenlang� in�het�
eerste�elftal�gespeeld�en�voetbalt�tegenwoordig�in�het�derde�elftal.
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Volop jeugd bij heropening kantine 

Een�knap�staaltje�werk�van�een�enthousiaste�groep�vrijwilligers:�in�de�voorbije�winterstop�is�het�interieur�van�ons�clubhuis�
volledig�vernieuwd.�Na�amper�twee�maanden�klussen�–�onder�de�bezielende�leiding�van�bestuurslid�Ronny�Schutte�–�kon�
op�vrijdag�19�februari�de�gerenoveerde�kantine�officieel�in�gebruik�worden�genomen.
Bij�de�heropening�van�het�clubhuis�stond�de�jeugd�van�SV�Delden�centraal.�Na�een�onderling�voetbaltoernooi�werden�
over�het�kunstgrasveld�maar�liefst�tweehonderd�tennisballen�verspreid.�Een�van�deze�ballen�was�voorzien�van�een�sleutel�
waarmee�de�kantine�die�avond�symbolisch�geopend�kon�worden.
De�gelukkige�vinder�van�de�bal�met�de�sleutel�was�Jasper�Brunnekreef.�Hij�mocht,�samen�met�wethouder�Harry�Scholten,�
de�openingshandeling�verrichten:�de�onthulling�van�de�fotowand,�met�daarop�een�metersgrote�elftalfoto�uit�1965,�als�
symbool�voor�de�rijke�historie�van�SV�Delden.���
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Vorig jaar was het makkelijk. Alle toenmalige jeugdspelers kregen 
hun eigen voetbalplaatje. Het vullen van het verzamelalbum was 
een fluitje van een cent, want de naam van elke speler stond onder 
de foto. Maar zou u de spelers ook herkennen, alleen aan de hand 
van de foto? 

De proef op de som: Ziehier de complete collectie voetbalplaatjes 
van de jeugdspelers die ook dit jaar nog bij SV Delden voetballen. 
Zonder namen deze keer. Weet u nog wie ze zijn en in welk team 
ze dit seizoen spelen? Voor de antwoorden: zie de elftalfoto's op de 
volgende pagina's.

de jeugd van SV delden, wie kent ze niet?
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Hoofdsponsor:�Aparthotel Delden

Staand v.l.n.r.: Hans van Laarhoven (verzorger), Coen Witteveen, Joost Hendrikse, Erwin Morsink,
Pieter Bordes, Ruben Klumpers, Ivo Otten, Twan Eijsink, Colin Neuber, Jordy Drenth, 

Niels Oude Wesselink, Sven Wold, Han Vaanholt (leider)
Zittend v.l.n.r.: Marco Dijkman (assistent-trainer), Rick Wassink, Timo Gerritsjans, Kevin Otten, Brian Otten, 

Harold Oude Veldhuis (trainer), Auke Weenink, Maikel Ter Horst, Raymond van der Roest, Roy Spoolder
Op de foto ontbreekt: Raymond Halenbeek (fysiotherapeut)

Shirtsponsor:�Eetcafé Harlekijn-Smitties

Staand v.l.n.r.: Nienke Rupert, Tineke Pluijgers, Monique Rouweler, Lisanne de Graaf, Anne Braker, 
Elke Broenink, Mirel Roescher, Charell Haverkate

Zittend v.l.n.r.: Kim Bokhove, Mies Jannink, Leonie Groothuis, Marlin Otten, Anne Horstman, 
Roy Belt (trainer), Anke Grijsen, Marieke Jannink, Jadey van Neerbos

Op de foto ontbreken: Tessy Harmsen, Kitty Rupert (leider)

Shirtsponsor: Autoschade Hof van Twente

Staand v.l.n.r.: Mark Hofste, Paul Strikker, Jarno Wesselink, Jorret Averdijk, Wim Holterman, 
Bjorn Semmekrot, Marthijn Zweepe, Tom Goosselink, Daan Wender

Gehurkt v.l.n.r.: Michel ter Horst, Mark Tuitert, Marcel Morsink, Twan Eijsink, Martin Schutte, 
Auke Weenink, Ferri Morsink, Erwin Extercatte, Maikel ter Horst

Op de foto ontbreekt: Frank Tuitert
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Shirtsponsor:�TSN Thuiszorg

Staand v.l.n.r.: Rene Streutker, Remco Kemper, Herbert Harmsel, Sander Pelle, 
Bert Luttikhedde, Wim Wold, Dick Menger

Gehurkt v.l.n.r.: Remco Kraan, Marco Ezendam, Rian ter Braak, Gerrit Naafs, 
Wim ter Keurs, Dinand Lutke Willink, Martijn Zengerink

Op de foto ontbreken: Hajo Brandt, Erwin ter Keurs

Shirtsponsor:�Erik Jongebloed Installatietechniek en Golf Sunreizen

Staand v.l.n.r.: Niels Westerhof, Joost Morssinkhof, Wouter Kamp, Gerbrand Kooiker, 
Ivo Poelman, Ronnie Vossebeld, Rob Wijsbeek

Gehurkt v.l.n.r.: Dennis de Vos, Jan ten Brummelhuis, Ralf Hoentjen, Tim Steentjes, 
Hasan Nuhanovic, Patrick Penninkhof, Richard de Vetter

Op de foto ontbreken: Jules Wijsbeek, Michiel Börgeling, Christiaan Ottenschot
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Shirtsponsor:�Waagplein

Staand v.l.n.r.: Wouter Nijland, Paul van Egmond, Frank Nijhuis, Ben Steentjes, 
Nick Rupperink, Berry Koens, Tom Steentjes, Ewoud Klein Horsman

Geknield v.l.n.r.: Pascal Brunnekreef, Justin Neuber, Daan Brandt, Patrick Aanstoot, 
Jelmer Beeks, Teun Freriksen, Tim Traanman

Op de foto ontbreken: Ramon Holtvoort, Marc Kootstra, Micha de Mönnink, Roy Otten, Bart Steentjes

Shirtsponsor:�Eetcafé Harlekijn-Smitties

Staand v.l.n.r.: Robin Vunderink, Johan Holterman, Jaap Schikker, Remco Bakhuis, 
Maarten Vunderink, Toby Raanhuis, Jan Holterman, Wim Lammers

Gehurkt v.l.n.r.: Urban Pots, Bart, Raymond Linde, Martijn Zengerink, Bart Perik
Op de foto ontbreken: Marc Brinkcate, Rob Zomerdijk, Robert Oplaat, Joost Offerein
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Shirtsponsor:�Babydromen

Staand v.l.n.r.: Nienke Rupert (leider), Kristel Wassink, Elise Milner, Nikita Kuiper, Yvet Lutke Willink, 
Marlon Schumacher, Nicky Bergmans, Charlotte Weers, Milou Wienk, Roy Belt (trainer)

Geknield v.l.n.r.: Sanne Croes, Caby Vos, Kyra Vos, Anne Horstman, Britt Luttikhedde, Pien Laarhuis, 
Iris Morsink, Jobke Eijsink

Op de foto ontbreken: Danique Vaanholt, Dinand Lutke Willink, Rene Vos (leider)
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Shirtsponsor:�Drukkerij Unaniem / Hofweekblad

Staand v.l.n.r.: Henk ter Hofsté (leider), Frank Essink (leider), Quinten Boensma, Scott Wold, 
Sam Langenberg, Stan van Laarhoven, Boris Oonk, Jherzi Harmsel, 
Roy Spoolder (ass.scheidsrecher), Raymond van der Roest (trainer)

Geknield v.l.n.r.: Tom Essink, Robin Morsink, Hugo Stubbe, Laurent Vaanholt, Doeke Brandt, 
Bent Eijsink, Fanar Al-Haskani, Brian Diesveld, Mathijs ter Keurs, Lars Rouhof
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Shirtponsor:�Autobedrijf De Vossenbrink

Staand v.l.n.r.: Maarten Rook (leider), Jasper Bos (trainer), Chris Bartelink, Luuk Börgeling, 
Bastiaan Spoolder, Floris Havermans, Ferri Morsink, Ronny Schutte (leider), 

Dennis de Vos (ass.scheidsrechter)
Geknield v.l.n.r.: Koen Breukers, Dajo van Norel, Ruben Diele, Hidde Flokstra, Pim Brandt, 

Sven Lutke Willink, Robin Schutte, Christian Vreriks, Hugo Renssen
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Shirtsponsor:�Muta

Staand v.l.n.r.: Jurgen van het Bolscher (leider), Renaldo Diesveld, Kay ter Doest, 
Damian Zweepe, Joël Julius, Bram Horstman, Eltayeb Shamboo, Hashem Rezanejad (trainer)

Geknield v.l.n.r.: Ryan Rezanejad, Tyro Kiel, Levy Horst, Jasper Brunnekreef, Mika Kobus, 
Boris van Geenen, Rik Vrielink 

Op de foto ontbreekt: Angelique Neuber (leider)

Shirtsponsor:�TGO Technische Installaties

Staand v.l.n.r.: Patrick Olthof (leider), Maikel ter Horst (assistent-trainer), Stern Canter Visscher, 
Max van Laarhoven, Victor Fabries, Julian Schepers, Gijs Heijink, Colin Boensma, Tom Oonk, 

Henk Drenth (trainer), Fred Oonk (leider)
Geknield v.l.n.r.: Joris Schutte, Ramon Olthof, Nick Stokkentreeff, Jasper Visser, Brad Heuten, 

Wouter Rauwers, Sari Havermans
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presentatiegids  SV DELDEN 2015-2016

Shirtsponsor:�Wooddeck

Staand v.l.n.r.: Brian Otten (trainer), Bas Spekreijse (leider), Jort Spekreijse, Cas Horstman, 
Bram Averdijk, Lukas Schepers, Kevin Otten (trainer)

Geknield v.l.n.r.: Rick Kemerink, Dion Oolbrink, Lars Hemersma, Mats Halenbeek, 
Lucas Oude Keizer

Shirtsponsor:�Roescher Zonwering

Achterste rij v.l.n.r.: Eric Laarhuis (leider), Martin Ravenshorst (trainer)
Middelste rij v.l.n.r.: Dylan Ravenshorst, Michael de Jong, Ruth Vrielink, 

Dionicia Scholten, Femke Boensma
Geknield v.l.n.r.: Linde Werkman, Joris van Delden, Naomi Julius, Maureen Laarhuis, Wessel Pots

Op de foto ontbreekt: Sven Lutke Willink (trainer)
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Shirtsponsor:�Ter Horst Schildersbedrijf

Achterste rij v.l.n.r.: Sven Lutke Willink, Stan van Laarhoven, Jordy Drenth, Paul Kosters, 
Marco Ezendam (leiders/trainers)

Middelste rij v.l.n.r.: Marijn Claassen, Tijmen Brunnekreef, Jens Terlouw, Duuk Baars, 
Jesse Horn, Marten Oplaat, Camiel Kosters

Geknield v.l.n.r.: Jesper ter Keurs, Bas Ezendam, Jorrit Olthof, Vincent Markink, 
Qasim Al-Haskani, Lars Borgman, Collin Diesveld, Youri Jager

Shirtsponsor:�Naafs Schilderwerken en Baars Topkeukens

Staand v.l.n.r. Gerrit Naafs (trainer), Michel Nijland, Tim Naafs, Damian Dessi, Jordy Spikkert, 
Max Dijkman, André Spikkert (trainer)

Geknield v.l.n.r.: Jort Laarhuis, Iris Noltus, Teun Morsink, Lucas Tielkes
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presentatiegids  SV DELDEN 2011presentatiegids  SV DELDEN 2015-2016 presentatiegids  SV DELDEN 2015-2016

Shirtsponsor:�Hart van Delden
 

Staand v.l.n.r. Peter Brusse (leider), Koen Geerdink, Jelmer Boensma, Pepijn van Egmond,
Daniël Pot, René Geerdink (trainer)

Geknield v.l.n.r.: Sven Koehl, Lars Brusse, Stijn Blokhuis, Jan Willem Oude Heuvel
Op de foto ontbreekt: Hugo van der Kolk

Shirtsponsor:�Henri Heuten Timmerwerken en Onderhoud
 

Staand v.l.n.r.: Mischa Wessels (trainer), Gijs Vochteloo, Marith Vrugteman, Take Bakker,
Stef Wessels, Henri Heuten (trainer)

Geknield v.l.n.r.: Dirk Morsink, Wout Sonder, Maiko Workel, Ruben Noltus, Daïm Heuten

Shirtsponsor:�-
 

V.l.n.r. Harald Breukers (trainer), Ties Oolbrink, Sven Breukers, Sven van Kessel,
Timon Hendriks, Erik Hendriks (leider)

Op de foto ontbreekt: Simon van der Kolk

Shirtsponsor:�-
 

Staand v.l.n.r.: Arnold Vrugteman (trainer), Kian Reints, Luuk Dijkmans, Julian Lammersen, 
Thijmen Breukers, Bert Luttikhedde (trainer), Len Luttikhedde

Geknield v.l.n.r.: Ellis Voorthuis, Janna Morsink, Martijn Aanstoot, Yanique Vrugteman, 
Caitlyn Boensma
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HooFdSPonSor
ApArthotel DelDen FAmilie, golF, wellness en conFerentie hotel DelDen

Shirtsponsor:�H. de Jong

Staand v.l.n.r.: Allard Mulder (trainer), Hugo Brinkcate, Tom Koehl, Joren Blokhuis, 
Bjorn Koehl (leider) Geknield v.l.n.r.: Steijn Brouwer, Pim Geerdink, Roan Mulder

Shirtsponsor:�Lamers Speelgoed en Huishoudartikelen

Achterste rij v.l.n.r.: Christoffel van Egmond (trainer), Jarno Wesselink (trainer), Michiel Brandt, 
Pim Wesselink, Ruben Holterman, Maud van Leeuwen, Johan Holterman (trainer)

Middelste rij v.l.n.r.: Tristan van Egmond, Thijmen Roescher, Anouk Schuiling
Voorste rij v.l.n.r.: Jayden Rezanejad, Alec Sanchez, Jorg van Leeuwen, Tygo Konniger
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SPonSorS � � � � � � � � � �
� � � � � � � �
#37,�Herenmode,�Delden� � � � � � � �
Aarsen,�Drogist,�Delden� � � � � � � � �
Alubouw,�Kozijnen,�Hengelo� � � � � � � � �
Autoschade�Hof�van�Twente,�Herstel-APK-onderhoud,�Delden� � �
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� � � � � �
CAFNZ�agri,�Bedrijfsbenodigdheden,�Duiven� � � � � � �
Carelshaven,�Hotel�en�restaurant,�Delden� � � � � � �
Cattier,�Hoveniers,�Ambt�Delden� � � � � � �
C�&�S,�Geluidstechniek,�Delden� � � � � � � �
D.A.M.,�Deldense�Auto�Materialen,�Delden� � � � � � �
Daktechniek�Twente,�Loodgieters,�Hengelo� � � � � �
De�Boemel,�Sportcafé,�Delden� � � � � � � �
De�Jong,�Volvo-Hyundai�garage,�Delden� � � � � � �
De�Mönnink,�Schoenen,�Delden� � � � � � � �
DLV�Advies,�Agrarisch�advies,�Uden� � � � � � �
Eurosport�Borne,�Sportspeciaalzaak,�Borne� � � � � � �
Feestverkoop�Delden,�Feestverkoop,�Delden� � � � � �
Feijten,�Autobedrijf�Volvo,�Delden� � � � � � � �
Femi's,�Restaurant,�Delden� � � � � � � �
Fysiotherapie�Delden,�Gespecialiseerde�Fysiotherapie,�Delden� � � �
Geerdink,�Fietsen,�Hengelo� � � � � � � � �
Geerlings,�Autoschade,�Delden� � � � � � �
Gerritsjans,�Installatiebedrijf,�Delden� � � � � � �
Golden�City,�Restaurant,�Delden� � � � � � �
Gravutech,�Sportveldenreclame,�Hengevelde� � � � �
Grolsch,�Bierbrouwerijen,�Enschede� � � � � � � �
Harlekijn-Smitties,�Eetcafé,�Delden� � � � � � � �
Henri�Heuten,�Timmerwerken,�Ambt�Delden� � � � � �
Hensen,�Handelsonderneming,�Borne� � � � � � �
Het�Wapen�van�Delden,�Hotel�restaurant,�Delden�� � � � �
Het�Witte�Paard,�Hotel�Restaurant,�Delden� � � � � � �
Hobbelink,�Kantoor-meubelen,�Hengelo� � � � � � �
Hofstede�&�Kamp,�Makelaardij,�Delden�� � � � �
Hofweekblad,�Drukkerij�en�weekblad,�Delden� � � � � �
Hong�Kong,�Restaurant,�Delden� � � � � � �
Hoogspel,�Café�restaurant,�Ambt�Delden� � � � � � �
IT�4�ELEMENTS,�Software,�Delden� � � � � � � �
Jongebloed,�Installatietechniek,�Enschede� � � � � � �
Keizer,�Schilders,�Hengevelde�� � � � � � �
Klein,�Optiek,�Delden� � � � � � � � �
Kleinsman,�Vleeshandel,�Bentelo� � � � � �
Kolenbrander,�Grondverzet,�Almelo� � � � � �
Krooshoop,�Bloemencentrum,�Delden� � � � � � �
La�Luna,�BSO�Kinderopvang,�Delden� � � � � � �
Lamers,�Huishoudartikelen,�Delden� � � � � � � �
Lammersen,�Bouwbedrijf,�Delden� � � � � � �

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� � � � � � � �
Mensink,�Hoveniers�en�Sierbestrating,�Delden� � � � � � �
Mercom,�Containers-Transport,�Goor� � � � � � �
Molenkamp,�Kunststof�kozijnen,�Bornerbroek� � � � � �
Mooi�Delden,�Camping,�Delden� � � � � � � �
Morsink,�Modelmakerij,�Delden� � � � � � � �
Morssink,�Bouwmaterialen,�Delden� � � � � � � �
Muta,�Teamsport�specialist,�Almelo� � � � � � �
Naafs,�Schilderwerken,�Ambt�Delden� � � � � � � �
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� � � � � � � � R a a b�
Karcher,�Bouwmaterialen,�Tilburg� � � � � �
Rabobank�Centraal�Twente,�Bankzaken,�Utrecht� � � � �
Robers,�Advocaten,�Hengelo� � � � � �
Roescher,�Zonwering,�Delden�� � � � � � �
Rokramix,�Betoncentrale,�Enschede� � � � � � �
Rupert,�Accountancy,�Delden� � � � � � � �
Siemar,�Zonwering,�Delden� � � � � � � �
Speckmann,�Kapsalon,�Delden� � � � � � � �
Staalbouw�Twente,�Staalproducten,�Delden� � � � � �
Sterk,�Kunstofvloeren,�Delden�� � � � � � �
Techmag,�Technische�groothandel,�Haaksbergen�� � � � �
Ter�Avest,�Brood�en�banket,�Delden� � � � � � � �
Ter�Braak,�Optiek,�Hengelo� � � � � � � �
Ten�Dam,�Installatiebedrijf,�Delden� � � � � � � �
Ter�Doest,�Touringcars,�Hengevelde� � � � � � �
Ten�Vregelaar,�Bouwbedrijf,�Delden� � � � � � �
Ter�Horst,�Schilders,�Delden� � � � � � � � �
Texaco�De�Vossenbrink,�Garagebedrijf,�Delden� � � � � �
T.G.O.,�Technische�installaties,�Hengelo�� � � � � �
Univé,�Onderlinge�Delden�Verzekeringen,�Groenlo� � � � �
Van�de�Barg,�Carosserie,�Delden� � � � � �
Van�der�Woning,�Fietsen,�Delden� � � � � � � �
Van�Loon,�Herenmode,�Delden� � � � � � � �
Van�Otten,�Technische�installaties,�Delden� � � � � �
Vehof,�Installatiebedrijf,�Delden� � � � � � � �
V.H.�Reclame,�Reclameontwerpers,�Delden� � � � � �
Vincent,�Zonwering,�Hengelo�� � � � � � �
Visch,�Bloembinderij,�Delden� � � � � � � �
VIOS,�Danscafé�en�Club,�Hengelo� � � � � � �
Vos,�Bouwbedrijf,�Delden� � � � � � � �
Xperience,�Stage�solutions,�Delden� � � � � � �
Westerhof,�Kaashandel,�Delden� � � � � � �
Westerholt,�Camping,�Ambt�Delden� � � � � �
Wold,�Installatiebedrijf,�Delden� � � � � � �
Wooddeck,�Composiet�Vlonderplanken,�Goor� � � � �
Zuithof,�Autobedrijf,�Bornerbroek� � � �
� �



refrein:
Vooruit nu die blauw-gelen
Jongens zet hem op
Dan klinkt het op de velden
De kampioen wordt SV Delden!

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

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

refrein

CLuBLIed



Deze presentatiegids is mede mogelijk gemaakt door:

• 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

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


