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Voor u ligt de nieuwste presentatiegids van SV Delden. Dit is alweer de tiende  

editie van deze gids, met dit jaar als motto ''even nagenieten''. 

Nagenieten van een prachtig seizoen en een memorabele apotheose, die  uit-

eindelijk heeft geleid tot promotie van SV Delden 1 naar de vierde klasse KNVB!

In deze gids kunt u nagenieten van verhalen van betrokkenen en van foto’s van bijzondere momenten.  
Zo is er bijvoorbeeld aandacht voor de uitwedstrijd in Kilder, waarbij ons vlaggenschip SV Delden 1 op  
zeer positieve en unieke wijze werd aangemoedigd door onze trouwe supporters. Jong en oud waren  
met twee toerbussen vol vanuit Delden naar het Gelderse plaatsje afgereisd en toonden zich waardige  
SV Delden-supporters! 

Het is al bijzonder lang geleden dat onze club een prijs heeft mogen behalen. Om precies te zijn moe-
ten we daar twintig jaar voor terug. Wie herinnert zich niet het seizoen 1997/1998, waarin middels een  
kampioenschap promotie naar de vierde klasse werd bewerkstelligd. Des te meer een reden om het 
succesvolle afgelopen seizoen de rode draad van deze presentatiegids te laten zijn.

De basis voor dit succes is naar mijn bescheiden mening gelegd in 2002. Het toenmalige bestuur en  
de jeugdcommissie hebben de focus verlegd naar de basis van alles, namelijk het werven en opleiden  
van jeugd. Daarmee is de heropbouw gestart, wat uiteindelijk (pas) in 2014 leidde tot het structureel  
kunnen inzetten van een A1, B1 en C1. Dit had tot gevolg dat er op den duur ook weer (jonge) aanwas  
voor SV Delden 1 beschikbaar kwam. Tevens zijn er in de afgelopen jaren een aantal fundamentele  
wijzigingen doorgevoerd die de kwaliteit van onze jeugdopleiding hebben verbeterd. Voorbeelden  
hiervan zijn het (structureel) benoemen van gediplomeerde trainers en, meer recent, het instellen van  
een technische commissie.  

Ook is het mooi om te zien met welk een beleving en drive ons eerste elftal op dit moment acteert.  
Hiermee is het elftal een goed voorbeeld voor alle jeugdteams, die zo worden aangespoord eenzelfde  
soort bezieling aan de dag te leggen. Deze spirit is niet in het minst te danken aan de uitstekende klik  
die de technische staf en de spelers met elkaar hebben. Zij maken het motto van SV Delden - we  moe-
ten het mét elkaar doen - meer dan waar.

Al met al kunnen we concluderen dat het een heel lange weg is geweest die dankzij velen uiteindelijk  
heeft geleid tot een succesvol en prachtig seizoen, gevangen in woord en beeld in deze lustrum-editie  
van de presentatiegids. Ik wens u veel leesplezier.

Hans van Laarhoven  
Voorzitter Sportvereniging ‘Delden’

Bestuur SV Delden: 
Leo Rouhof, Hans van Laarhoven, Bert Morsink, 

Annemieke Visser-Roskam, Carmen Brinkcate-Smienk
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Vooruit nu die blauw-gelen!

Verwachtingen bij aanvang van het seizoen
Een nieuwe trainer en een grotendeels nieuwe selectie 
met veel instroom vanuit de jeugd. Wat mag je dan ver-
wachten? En welke doelstelling leg je bij de selectie neer 
en draag je uit naar buiten? Een realistische, in de weten-
schap dat de laatste jaren geen opvallende resultaten zijn 
behaald, of leg je de lat juist hoog omdat er veel potentie 
in de jonge groep zit? 
Wouter geeft aan dat de term ‘nacompetitie’ is genoemd 
tijdens de eerste kennismaking met de elftalbegeleiding. 
Dit met de verklaring dat er in potentie voldoende kwa-
liteit in de selectie zat om mee te doen om de bovenste 
plaatsen. Marco vult aan dat vooraf Meddo, Neede en 
Rietmolen als titelkandidaat werden ingeschat, waardoor 
een vierde plek haalbaar zou kunnen zijn als alles op zijn 
plek viel.

Concrete doelstellingen
Om deze doelstelling concreter te maken, is afgesproken 
om van wedstrijd tot wedstrijd te kijken. Als eerste werd 
vastgesteld dat er minder tegendoelpunten moesten wor-
den geïncasseerd dan afgelopen seizoenen en, zeker niet 
minder belangrijk, dat er onderling meer van elkaar ge-
accepteerd maar ook verwacht moest worden. Voordeel 
hierbij was dat er ten opzichte van het voorgaande sei-
zoen zo’n acht nieuwe spelers in de basis stonden en er 

onderling al veel kameraadschap was. Een andere doel-
stelling was de fitheid te vergroten. Het was Wouter, als 
voormalig kilometervreter van NEO 1, al snel opgevallen 
dat menig speler na twintig minuten met de handen op de 
knieën stond om even bij te komen. Dit moest echt anders.

Inpassing van de jeugd
Dat de verwachtingen realistisch waren, bleek tijdens de 
eerste wedstrijden. De staf moest de jeugd wel voor de 
leeuwen gooien en het was afwachten hoe zij zouden re-
ageren op de veelal meer ervaren tegenstanders. Maar 
dit pakte boven verwachting uit. Volgens Ronnie hebben 
de goede resultaten in de eerste weken van de competitie 
zeker bijgedragen aan de eenheid en het vertrouwen van 
de groep. Een mooie basis om op voort te borduren.

Na de eerste vier wedstrijden was er een aardig beeld van 
het eigen elftal en van de directe concurrentie. Volgens 
Sven gaven in het bijzonder de jeugdige spelers de door-
slag in de eerste weken. Zij speelden zonder druk en met 
veel enthousiasme. Daarnaast waren er weinig blessures 
en kenden de jonge spelers geen langdurige terugvallen, 
zo concludeert Maarten.

“Vooruit nu die blauw-gelen, jongens zet hem op!” En op zondag 17 juni rond de klok van kwart 

over vier klonk het over de velden: “De kampioen is SV Delden!” De supporters volgden afgelopen 

seizoen trouw de spelers in de kleuren geel en blauw. Iedereen die SV Delden een warm hart toe-

draagt, leefde mee met het eerste elftal. We promoveren immers niet ieder jaar. Maar hoe hebben 

de technische staf en de spelers van het vlaggenschip van SV Delden afgelopen seizoen ervaren? 

Aan het woord Wouter Kwakkenbos (trainer), Ronnie Hendrikse (elftalleider), Marco Dijkman (assis-

tent-scheidsrechter), Maarten Rook (begeleider/materiaal) en Sven Lutke Willink (aanvoerder).do
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Cruciale momenten tijdens het seizoen
Een zwaarbevochten overwinning of een bal op de paal in 
de laatste minuut. Elk seizoen kent deze cruciale momen-
ten. Welke momenten waren afgelopen seizoen bepalend 
voor het uiteindelijke succes? 
Eensgezind noemt de technische staf het gelijkspel bij Riet-
molen. In deze wedstrijd tegen de gedoodverfde titelkan-
didaat ontstond, ondanks dat een 2-0 voorsprong werd 
weggegeven, in de groep de overtuiging dat het Delden-
team echt goed kan voetballen. Daarnaast kwam ook het 
besef dat een hoge eindklassering enkel mogelijk was als 
het team een eenheid bleef en er op de goede manier met 
tegenslag werd omgegaan.

Andere doorslaggevende wedstrijden waren de kracht-
metingen met directe concurrenten Meddo en Neede, 
waarbij tegen Neede in blessuretijd een gelijkspel werd 
behaald. Ook de thuiswedstrijd tegen Hoeve Vooruit, 
waarin een ruststand van 1-4 werd omgebogen in een 
spectaculaire 5-4 overwinning, wordt genoemd.

Strijden om de tweede plek
Op de helft van de competitie was het team nog ongesla-
gen. Het goede spel werd voortgezet tijdens de winterstop, 
met overwinningen op Diepenheim, Bentelo en Zenderen 
Vooruit, clubs uit de vierde klasse. Ook Jong NEO (tot 23 jaar) 
werd overtuigend verslagen.

Voor aanvang van de tweede competitiehelft sprak Wouter 
de hoop op een periodekampioenschap uit. Dit met als doel 
promotie naar de vierde klasse te bewerkstelligen. De doel-
stellingen van het begin van het seizoen werden bijgesteld. 
De lat ging omhoog.

Naarmate het slot van de competitie naderbij kwam, werd 
duidelijk dat Rietmolen er met de kampioensschaal vandoor 
zou gaan. De tweede plek was dus het hoogst haalbare en 
deze strijd lag volledig open.

De gretigheid in de selectie bleef groot volgens Wouter. Te-
kenend voor deze drive en bezieling waren de ruime zeges 
tegen Haarlo en Vosseveld. Wedstrijden die al vroeg beslist 
werden, maar waarin door het team – ingegeven door de 
gedachte dat “goed niet langer goed genoeg was”  –  jacht 
werd gemaakt op meer doelpunten.

Door nederlagen tegen EGVV en Meddo in de maand april 
raakte ook de tweede plek uit zicht, maar in de op een na 
laatste wedstrijd van het seizoen tegen Rietmolen (2-1 winst) 
werd SV Delden 1 toch beloond voor het goede seizoen. De 
derde plek in de eindrangschikking was veiliggesteld en de 
nacompetitie was behaald.

Marco zegt dat er wel teleurstelling in de selectie was nadat 
duidelijk werd dat ook plek twee niet meer haalbaar was. 
Dit betekende namelijk dat er minimaal een extra wedstrijd 
gespeeld moest worden om promotie af te dwingen. De 
technische staf zag echter wel dat het team de knop snel 
kon omzetten en achteraf gezien is het misschien zelfs be-
ter dat die extra wedstrijd gespeeld diende te worden. Dit, 
omdat de positieve fl ow kon worden voortgezet en er geen 
week rust tussen zat. Volgens Sven was het ritme goed, de 
sfeer prima en het vertrouwen groot. Op naar de nacom-
petitie.
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24 september Delden – Bredevoort   1-0
1 oktober  Hoeve Vooruit – Delden   0-2
8 oktober  Delden – Sp. Neede   2-2
15 oktober Rietmolen – Delden    2-2
22 oktober Haaksbergen – Delden   1-3
29 oktober Delden – GSV'63    4-1
5 november DEO – Delden    2-2
19 november Delden – SC Meddo   1-1
3 december Delden – Sp. Haarlo   0-8
17 december Delden – Klein Dochteren   5-1
18 februari Sp. Neede – Delden   1-0
11 maart  Delden – DEO    2-1
25 maart  Delden – Haaksbergen   3-1
1 april  SC Meddo – Delden   3-2
8 april  Delden – Hoeve Vooruit   5-4
15 april  EGVV – Delden    4-3
22 april  Sp. Haarlo – Delden   3-7
29 april  Bredevoort – Delden   1-2
3 mei  GSV'63 – Delden    1-3
6 mei  Vosseveld – Delden    1-2
9 mei  Lochuizen – Delden    0-0
13 mei  Delden – Vosseveld    8-0
17 mei  Delden – Rietmolen    2-1
20 mei  Delden      vrij
27 mei  Delden – Lochuizen    5-1 



Heel erg spannend is de strijd om het kampioenschap in de vijfde klasse B vorig 
seizoen niet geweest. VV Rietmolen staat vanaf dag 1 bovenaan, geeft de koppositie 
niet meer uit handen en stelt op zondag 13 mei het kampioenschap defi nitief veilig. 
Vier dagen later komt de kersverse kampioen op bezoek op De Mors, waar de 
spelers en de staf van SV Delden 1 voor aanvang van de wedstrijd een erehaag 
vormen. Negentig minuten later kunnen de gastheren zelf ook juichen: 
Rietmolen wordt met 2-1 verslagen. Belangrijk, want dankzij deze drie punten is 
SV Delden verzekerd van minimaal de derde plaats in de eindrangschikking en 
daarmee van deelname aan de nacompetitie. Een puike prestatie!

Rietmolen kampioen

seizoen niet geweest. VV Rietmolen staat vanaf dag 1 bovenaan, geeft de koppositie 
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Steun van het publiek
Onder het clubmotto -we moeten het mét elkaar doen- 
ging SV Delden de nacompetitie in. Volgens Ronnie zijn er 
van die dagen die je als trouwe supporter bijblijven en de 
uitwedstrijd tegen Kilder was er zo een. Twee bussen sup-
porters en vele fans met eigen vervoer waren vertegen-
woordigd op Sportpark De Tol, vlak achter Doetinchem.

De grote supportersschare zorgde wel voor extra span-
ning, zegt Wouter. Randzaken werden ineens belangrijk. De 
spelers werden regelmatig geconfronteerd met het begrip 
“platte wagen”. Zeker de supporters op respectabele leef-
tijd lieten zich niet onbetuigd, veelal onderbouwd met hun 
eigen (niet altijd te verifiëren) successen uit vroeger tijden.
Met de eigen ervaring van het kampioenschap van 1998 
geeft Marco aan dat je beter in het veld kunt staan dan er-
buiten. (Marco stond tijdens zijn actieve periode ook enkele 
keren verplicht buiten de lijnen vanwege zijn overijverige 
spel, maar dit terzijde.) Geholpen door de vroege treffers 
zag hij dat het elftal uiteindelijk niet gebukt ging onder de 
spanning. Sven vult aan dat de spelers de sfeer en het pu-
bliek ook juist als stimulans hebben ervaren. Het vuurwerk 
vooraf gaf echt het gevoel dat er iets moois stond te gebeu-
ren. Een mooi compliment aan de supporters die het team 
tijdens de wedstrijden hebben ondersteund!

Volgens Ronnie waren er het hele seizoen al veel suppor-
ters. Tijdens de uitwedstrijden tegen Meddo, Lochuizen en 
Neede kwamen ze zelfs op de fiets. Ook nu in de vierde 
klasse wordt het elftal door de enthousiaste twaalfde man 
fanatiek ondersteund. Een andere positieve ervaring is dat 
omliggende verenigingen SV Delden niet meer als het la-
chertje van de vijfde klasse (oftewel kelderklasse) zien, maar 
als serieuze tegenstander.

Wat klinkt er dit seizoen op de velden?
Na het memorabele afgelopen seizoen is het een logische 
vraag wat er dit jaar wordt verwacht. Voorop staat dat voor 
de ontwikkeling van het team en het individu het voetbal-
len in deze klasse zeer belangrijk is. De technische staf 
spreekt uit dat een plek in de middenmoot van de vierde 
klasse haalbaar moet zijn. Een ambitieuze doelstelling voor 
de promovendus en wie weet wat er aan het einde van dit 
seizoen over de velden zal klinken. Maar tot die tijd: “Vooruit 
nu die blauw-gelen, jongens zet hem op!”
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De competitie    in vogelvlucht
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1 oktober – Na Bredevoort ook winst bij Hoeve Vooruit
SV Delden kent een vliegende start. Het eerste duel werd 
in eigen huis al gewonnen van Bredevoort en op zondag 
1 oktober werd ook afgerekend met Hoeve Vooruit: 0-2.

11 maart – SV Delden wint nipt van DEO
SV Delden heeft zondag 11 maart een belangrijke zege ge-
boekt. De blauw-gelen wonnen in eigen huis met 2-1 van 
DEO door een late treffer van Scott Wold.

15 oktober – Verzuimd koploper Rietmolen te verslaan
SV Delden heeft zondag 15 oktober met 2-2 gelijkgespeeld 
tegen koploper Rietmolen. De ploeg van Wouter Kwak-
kenbos leek lang op weg naar de zege, maar kreeg in het 
laatste kwartier twee tegentreffers om de oren.

18 februari – Eerste nederlaag voor SV Delden
SV Delden heeft zondag 18 februari voor het eerst verloren 
in de vijfde klasse B. De mannen van trainer Wouter Kwak-
kenbos waren na elf duels nog ongeslagen, maar daar 
heeft concurrent Sportclub Neede een einde aan gemaakt. 
Het uitduel eindigde in 1-0.

19 november – Gelijkspel tegen SC Meddo
SV Delden heeft zondag 19 november met 1-1 gelijkge-
speeld tegen directe concurrent SC Meddo. De ploeg van 
trainer Wouter Kwakkenbos blijft daardoor ongeslagen in 
de vijfde klasse B en staat nog altijd vierde.

8 oktober – In extremis een punt tegen Neede
SV Delden heeft op zondag 8 oktober een punt 
overgehouden aan het thuisduel met Sportclub Neede. 
De aantrekkelijke wedstrijd op De Mors eindigde in 2-2.

3 december – Monsterzege op Sp. Haarlo
SV Delden heeft zondag 3 december een monsterzege 
geboekt op Sp. Haarlo. Op sportpark De Mors werd het 
maar liefst 8-0. Door de overwinning stijgt SV Delden naar 
plek twee op de ranglijst.

Positie SV Delden 1 op de ranglijst
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De competitie    in vogelvlucht

1 april – SV Delden verliest van SC Meddo
SV Delden is er op Eerste Paasdag niet in geslaagd de goe-
de serie van de afgelopen weken een vervolg te geven. 
Het uitduel met de nummer 2 van de ranglijst SC Meddo 
ging met 3-2 verloren.

27 mei – Competitie afgesloten met zege op Lochuizen
SV Delden is de competitie op een derde plek geëindigd. 
De Deldenaren wonnen zelf weliswaar met 5-1 van Lochui-
zen, maar omdat ook SC Meddo won, blijft de ploeg van 
Wouter Kwakkenbos op de derde trede van het podium.

15 april – SV Delden verliest bij EGVV
SV Delden heeft zondag 15 april een dure nederlaag gele-
den tegen EGVV in Gelselaar. De ploeg van trainer Wouter 
Kwakkenbos ging met 4-3 onderuit.

9 mei – Punten gemorst in inhaalduel tegen Lochuizen
SV Delden heeft op woensdag 9 mei in de inhaalwedstrijd 
tegen Lochuizen twee dure punten laten liggen. Het duel 
tegen de nummer 9 van de ranglijst eindigde in een teleur-
stellende 0-0.

6 mei – SV Delden stijgt naar gedeelde tweede plaats
SV Delden heeft zondag 6 mei drie punten overgehouden 
aan het duel met VV Vosseveld. Door de 1-2 overwinning 
neemt SV Delden de tweede plek op doelsaldo over van 
SC Meddo.

8 april – Winst in zinderend duel met Hoeve Vooruit
SV Delden heeft zondag 8 april drie punten gepakt in het 
thuisduel met Hoeve Vooruit. De ploeg van Wouter Kwak-
kenbos won spectaculair met 5-4. Halverwege stond de 
thuisploeg nog op een 1-4 achterstand.  

17 mei – SV Delden wint van kampioen Rietmolen
SV Delden heeft zich donderdagavond 17 mei beloond 
voor het goede seizoen. De ploeg van trainer Wouter 
Kwakkenbos won het thuisduel tegen kampioen Rietmo-
len en is daardoor zeker van deelname aan de nacompe-
titie en dus behoort promotie naar de vierde klasse tot de 
mogelijkheden.
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'Het duurt even... 
maar dan heb je ook wat'
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Het is zondag 17 juni 2018. SV Delden verslaat op eigen veld Angerlo Vooruit in de fi nale van de na-

competitie en promoveert naar de vierde klasse. Na het laatste fl uitsignaal ontstaat op sportpark De 

Mors een eruptie van vreugde onder alles en iedereen die de thuisclub een warm hart toedraagt. 

Niet zo verwonderlijk, want het is inmiddels twintig jaar geleden dat er bij de blauw-gelen wat te 

vieren viel. Na dat succes – het kampioenschap in 1998 – breekt een periode van twintig veelal ma-

gere jaren aan, met twee opeenvolgende degradaties in 2005 en 2006 als dieptepunten. Nu, meer 

dan tien jaar later, lijkt de wederopstanding een feit. Het geheim achter het hervonden succes? Een 

hervormde jeugdopleiding.

De jeugdopleiding als basis van de wederopstanding

We schrijven het jaar 2002. Op het eerste gezicht lijkt er 
weinig aan de hand bij SV Delden. Het eerste elftal draait 
probleemloos mee in de vierde klasse en eindigt dat sei-
zoen op een keurige zevende plaats. Het team bestaat 
grotendeels uit de spelers die vier jaar eerder kampioen 
werden en van wie de meerderheid nog zeker wel wat ja-
ren meekan.  Ook zij hebben echter niet het eeuwige voet-
balleven en achter de schermen blijkt de daadwerkelijke 
situatie heel wat minder florissant. Vanuit de jeugd komen 
er de laatste jaren nauwelijks voetballers door die bij de 
selectie (kunnen) aansluiten, maar het eigenlijke probleem 
ligt nog veel dieper. De jeugdafdeling verkeert in zeer 
zwaar weer; op dat moment heeft de club slechts drie in 
de competitie uitkomende jeugdelftallen en aanwas van 
nieuwe leden is er nauwelijks. Voor vrijwel iedereen bin-
nen de vereniging is het duidelijk: het is vijf voor twaalf en 
het roer moet drastisch om. De jeugdopleiding gaat op de 
schop.

De eerste daad is de uitbreiding van de jeugdcomissie met 
de beleidsterreinen pr-zaken, activiteiten en technische za-
ken. Waar laatstgenoemde is bedoeld om de kwaliteit van 

zowel de opleiding als de spelers te verbeteren, dienen de 
andere portefeuilles om een, hopelijk flinke, stijging van het 
aantal jeugdleden te bewerkstelligen. Dat is geen gemak-
kelijke opgave, want in het kleine Delden kan de jeugd in 
clubverband naast voetbal ook kiezen uit de sporten korf-
bal, handbal, volleybal en tennis. Om de jonge Deldenaren 
toch warm te maken voor een voetbalcarrière op De Mors 
worden er diverse initiatieven ontplooid. De club deelt met 
enige regelmaat flyers uit op basisscholen, organiseert in-
loopochtenden en komt met een jaarlijkse open dag. Niet 
onbelangrijk daarnaast is de start van het welpenvoetbal, 
voor kinderen vanaf vier jaar. De aanzet tot dit voetbal voor 
de jongste jeugd wordt gegeven door de voetbalvaders 
Ronnie Hendrikse en Wim Wold. Zij zien hun zonen Joost 
en Sven, die graag willen voetballen, het liefst bij SV Del-
den spelen, maar de club faciliteert dan slechts het voetbal 
vanaf de F-jeugd, voor spelertjes in de leeftijd van zes jaar 
en ouder. Wold en Hendrikse weten meer ouders en hun 
kroost enthousiast te krijgen en bij de eerste training zijn 
liefst elf kinderen aanwezig. Blijkbaar wordt er voorzien in 
een behoefte om jongens en meisjes al op jongere leeftijd 
kennis te laten maken met clubvoetbal. Anderzijds geeft 

Ontwikkeling aantal jeugdteams SV Delden (incl. welpen en kabouters)

bronnen: website SV Delden en Sportlink
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het welpenvoetbal voor SV Delden de mogelijkheid om de 
jeugd meer dan voorheen al op zeer jonge leeftijd bij de 
club te betrekken, waar zij anders misschien zou hebben 
gekozen voor een andere sport of het lidmaatschap van 
een andere vereniging. Dat het welpenvoetbal aanslaat, 
blijkt als een jaar later al twintig jongens en meisjes op 
het veld staan en er zelfs een heuse competitie wordt op-
gezet, met naburige clubs als Bentelo en Bornerbroek als 
tegenstanders.

Technisch beleid
Hoewel de aanwas van nieuwe leden in eerste instantie 
de meeste prioriteit geniet, heeft de jeugdopleiding ook 
een kwalitatieve impuls nodig wil men in de toekomst een 
representatieve selectie op de been kunnen brengen. In 
het voorjaar van 2002 wordt daarom Marc Brinkcate, dan 
net teruggekeerd van een eenjarig verblijf bij hoofdklas-
ser HSC ’21 uit Haaksbergen, aangesteld als technische 
man. Zijn taak in die eerste jaren, uitgevoerd samen met 
de andere jeugdcommissieleden René Vos, Richard Brun-
nekreef, Hans Klumpers en Mariska Geerdink, bestaat 
voornamelijk uit het aanbrengen van meer structuur in 
de opleiding. Doel is om een dusdanig beleid neer te zet-
ten met een duidelijke rode draad, waarin mutaties van 
staf- en kaderleden gemakkelijk(er) kunnen worden opge-
vangen. Dit is vooral ook noodzakelijk gezien de beoogde 
groei van de jeugdafdeling.

Een verdere aanzet tot ‘professionalisering’ wordt gege-
ven in 2008 met het opstellen van een jeugdvoetbalbe-
leidsplan, waarin de jeugdcommissie de belangrijkste 
richtlijnen voor het jeugdbeleid vastlegt. Een van de be-
langrijkste doelstellingen daarin is dat er, uitzonderingen 
daargelaten, vanaf de D-jeugd enkel nog met gediplo-
meerde trainers wordt gewerkt. Hiermee gaat het niveau 
van de trainingen en daarmee uiteindelijk ook dat van de 
spelers omhoog. Een ander accent wordt gelegd op het 
selectiebeleid binnen de vereniging. Besloten wordt om in 
ieder geval tot en met de D-elftallen te selecteren op ge-
boortejaar en pertinent niet op talent. Plezier en het leren 
voetballen in teamverband staan in de eerste jaren na-
drukkelijk voorop. Selectie op basis van kwaliteit is in de 
hogere leeftijdscategorieën wel mogelijk, maar alleen als 
andere elftallen of spelers daar geen nadelige gevolgen 
van ondervinden. Is het in een bepaalde categorie bijvoor-
beeld slechts mogelijk om één team te vormen, dan kan 
er geen sprake van zijn dat binnen dat team keuzes wor-
den gemaakt op basis van kwaliteit. Waar ook duidelijk de 
aandacht op wordt gevestigd, is hoe leden van SV Delden 
zich dienen te gedragen. Jeugdspelers wordt geleerd res-
pect te hebben voor elkaar, voor de tegenstander en voor 
de arbitrage.

In de jaren na de introductie van het jeugdbeleidsplan 
worden ook de eerste jeugdcoördinatoren aangesteld. 
Deze coördinatoren zijn verantwoordelijk voor alle teams 
binnen een bepaalde leeftijdscategorie en vormen een 
brug tussen trainers en leiders enerzijds en besturen en 
andere geledingen binnen de vereniging anderzijds. On-
der de verantwoordelijkheden van de coördinatoren val-
len onder meer het aansturen van trainers en leiders en 
het indelen van elftallen in competities. Ook dienen zij als 

eerste aanspreekpunt voor ouders die eventuele vragen of 
klachten hebben. Met de benoeming van de coördinato-
ren wordt er ook een jaarlijkse kalender ingevoerd, waar-
op voorafgaand aan en tijdens een voetbalseizoen alle 
belangrijke momenten, vergaderingen en (mogelijke) mu-
taties worden vastgelegd. Zo wordt voorkomen dat club 
en beleidsbepalers voor onwelkome verrassingen komen 
te staan en kan er adequaat en proactief worden gehan-
deld wanneer dat nodig is. Een voorbeeld hierbij is er dat 
ruim voor het einde van een voetbaljaargang gesprekken 
plaatsvinden met trainers wier contracten aflopen. Blijkt uit 
die gesprekken dat een oefenmeester niet door wil of dat 
de club een verdere samenwerking niet zit zitten, dan is 
er voldoende tijd om voor het volgende seizoen een ge-
schikte vervanger te vinden. Voorheen werden dergelijke 
zaken vaak pas heel laat en soms zelfs te laat geregeld. 

Tot slot wordt er in het voetbaljaar 2013/2014 bovendien 
een technische commissie in het leven geroepen, die de 
opdracht krijgt het technische beleid voor de lange termijn 
voor zowel de senioren als de junioren uit te stippelen. 
Deze commissie krijgt aanvankelijk een adviserende rol, 
maar heeft sinds afgelopen seizoen de beslissende stem 
op technisch gebied. Met deze aanpassing behoren de 
interne strubbelingen die eerder nogal eens de kop opsta-
ken veelal tot het verleden en is de besluitvorming een stuk 
sneller en effectiever. 

Kwantiteit en kwaliteit
Alle ontwikkelingen en goede bedoelingen ten spijt, een 
groot deel van de buitenwacht heeft toch vooral oog 
voor concrete resultaten en die worden in de loop der ja-
ren steeds meer zichtbaar. Na de koerswijziging in 2002 
trekt het aantal jeugdspelers in de daaropvolgende jaren 
al zodanig aan dat er tot en met het seizoen 2008/2009 
steevast zes tot negen elftallen in de competitie kunnen 
worden ingeschreven. Vanaf het seizoen 2009/2010 daalt 
het aantal jeugdteams niet meer onder de tien, waarbij 
het minimum de laatste zes jaar zelfs dertien bedraagt. Ter 
vergelijking: het aantal jeugdleden is gestegen van minder 
dan vijftig in 2002 naar hondervijftig nu. Een verdrievou-

In het seizoen 2002-2003 werd bij SV Delden gestart met welpen-
voetbal, voor kinderen vanaf 4 jaar. 
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 te Vaan-
holt, Dion Moldovan
Zittend op 1e rij v.l.n.r. Nick Diepenmaat, Niels Bolten, Ruben Diele, 
Joost Hendrikse, Auke Weenink, Matthieu Bartelink, Chris Bartelink
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diging die maakt dat de club heel wat levensvatbaarder 
is dan zo’n vijftien jaar geleden. Hierbij dient ook nog te 
worden aangetekend dat tot de honderdvijftig jeugdleden 
liefst twintig meisjes behoren, die actief zijn in de vier mei-
denelftallen van SVO Twickel, een samenwerkingsverband 
tussen SV Delden en Rood Zwart. Ook het vrouwenvoetbal 
in Delden zit duidelijk in de lift.

Dat de hervorming van de jeugdopleiding naast een 
kwantitatieve ook de beoogde kwalitatieve injectie heeft 
teweeggebracht, blijkt uit de continue doorstroming van 
jeugdspelers naar het eerste elftal die sinds 2013 plaats-
heeft. In dat jaar debuteren Sven Wold en Joost Hendrikse 
– inderdaad dé spelers voor wie het welpenvoetbal in 
2002 werd opgestart – als B-junioren al in het eerste elftal. 
Het seizoen erop verzekert Joost zichzelf zelfs van een ba-
sisplaats, een jaar later gevolgd door Sven en door Niels 
Oude Wesselink, een andere exponent van de jeugdop-
leiding nieuwe stijl. In de jaren daarna sluiten ook Twan 
Eijsink, Auke Weenink, Hidde Flokstra, Sven Lutke Willink, 
Robin Schutte, Chris Bartelink, Scott Wold en Ruben Diele 
aan bij de selectie, alsmede Christian Vreriks, Luuk Bör-
geling en Dajo van Norel, die in de hogere jeugdelftallen 
de overstap van Rood Zwart naar SV Delden hebben ge-
maakt, en Hugo Renssen die zijn hockeystick inruilde voor 
een paar voetbalschoenen. Allen zijn zij nog maar rond de 
twintig jaar als zij in het voorjaar van 2018 het geraamte 
vormen van het team dat de promotie viert.

Inmiddels kloppen ook talenten als Doeke Brandt, Stan van 
Laarhoven, Saïd L’Bhoudidi en Laurent Vaanholt nadrukke-
lijk op de deur en dan hebben we het nog niet eens over 
de talentvolle spelers die er vanuit de lagere jeugdelftal-
len aan zitten te komen. Al met al is het voor de eerder-
genoemde buitenwacht duidelijk dat ook SV Delden 1 een 
rooskleurige toekomst tegemoet gaat. Gezien de jonge 
leeftijd van het team is het bovendien geen ijdele hoop om 
te denken dat deze spelers misschien nog wel een niveau 
hoger aankunnen.  

Rinus
Dat de jeugdopleiding in-
middels staat als een huis, 
een duidelijke structuur kent 
en met regelmaat spelers 
aflevert aan de selectie, bete-
kent niet dat alle betrokkenen 
nu op hun lauweren rusten. 
Integendeel, er wordt hard 
gewerkt om de opleiding 
naar een nog hoger niveau te 
tillen. Zo zijn de verscheidene 
commissies inmiddels in con-
claaf over de ingebruikname 
van de app Rinus, een appli-
catie van de KNVB die dient 
als ‘assistent’ voor jeugdtrai-
ners. Rinus bevat oefeningen 
en trainingen en handvatten 
om zelf programma’s samen 
te stellen en is geschikt voor 

iedere trainer, ongeacht over welke ervaring deze beschikt 
of het niveau waarop hij of zij actief is. Deze app is voor 
de jeugdtrainers mogelijk een zeer geschikt hulpmiddel 
bij het bedenken en overbrengen van hun oefenstof. Een 
andere mogelijkheid die wordt onderzocht is het opzet-
ten van zogenaamde circuittrainingen. Dat zijn trainingen 
waarbij een of meerdere teams in groepjes worden ver-
deeld, die vervolgens om de beurt dezelfde, op het veld 
uitgezette, oefenvormen afwerken. Circuittrainingen maken 
het makkelijker om specifiek de nadruk te leggen op aspec-
ten als verdedigen, aanvallen en omschakelen en zorgen er 
tevens voor dat iedere speler hetzelfde leert. 

Ook wat betreft de werving van nieuwe leden zit men zeker 
niet stil. Nog steeds wordt er actief geflyerd en worden er in-
loopochtenden en open dagen georganiseerd. Daarnaast 
beschikt de vereniging inmiddels ook over een activiteiten-
commissie, die regelmatig met nieuwe en goede ideeën 
komt om leden te werven en – minstens zo belangrijk – te 
behouden. Sinds vorig jaar doet SV Delden ook mee aan 
de Clubvoetbaldagen, een driedaags voetbalfestijn voor 
kinderen van zes tot en met dertien jaar, die al dan niet lid 
zijn van een voetbalclub. Voor de Clubvoetbaldagen van dit 
jaar hadden zich liefst vijfendertig kinderen ingeschreven.

Herrijzenis
Het mag zonneklaar zijn dat SV Delden anno 2018 een club 
in bloei is. De vereniging is kerngezond, de jeugdafdeling 
floreert en het eerste elftal timmert aan de weg met uitste-
kende resultaten; ook in de eerste weken in de vierde klasse 
presteert het elftal weer goed. Dankzij alle leden, vrijwilligers 
en andere betrokkenen die zich in al die jaren hebben inge-
zet, kent SV Delden tegenwoordig een goed georganiseer-
de en functionerende jeugdopleiding. Een jeugdopleiding 
die – 'het duurt even, maar dan heb je ook wat' – nu al en-
kele jaren achtereen haar vruchten afwerpt en daarmee is 
het toch enigszins zieltogende SV Delden uit 2002 inmiddels 
getransformeerd in een club die leeft als nooit tevoren. De 
uitdrukking opstaan uit de dood is misschien net te zwaar 
aangezet, maar er is op zijn minst sprake van een indruk-
wekkende herrijzenis.

Van de welpen van vijftien jaar geleden zien we Niels, Chris, Sven, Scott, Joost, Auke en Twan terug 
op de elftalfoto van SV Delden 1 van vorig seizoen (en Ruben op de elftalfoto van SV Delden 2).
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SV Delden had zich in de voorlaatste wedstrijd van de 
competitie, thuis tegen kampioen Rietmolen, al verzekerd 
van de derde plaats en daarmee van een ticket voor de 
nacompetitie. Er was in de laatste competitieronde nog 
een kleine kans op de tweede plaats, en daarmee op 
vrijstelling in de eerste ronde van de nacompetitie, maar 
concurrent SC Meddo maakte geen fout. De derde plaats 
in de eindrangschikking was echter ook niet zo gek, want 
dit betekende dat de eerste wedstrijd van de nacompetitie 
thuis op De Mors gespeeld zou worden.

Zondag 3 juni. De kwartfinale tegen SV Halle: één wed-
strijd, één winnaar, één kans op de volgende ronde.

Vanaf het allereerste fluitsignaal lijkt SV Delden optimaal 
te profiteren van het thuisvoordeel. Joost Hendrikse tekent 
al in de tweede minuut voor de openingstreffer. Nog geen 
tien minuten later verdubbelt Sven Lutke Willink de score. 
De blauw-gelen lijken de buit al vroeg binnen te hebben, 
tot tevredenheid van het ruim aanwezige thuispubliek. 
Maar niets is minder waar. Nog binnen het kwartier vindt 
SV Halle de aansluiting en vanaf dat moment stijgt de 
spanning pas echt op Sportpark De Mors.

SV Delden hinkt op twee gedachten: de voorsprong ver-
dedigen of juist proberen deze uit te breiden? Nacompe-
titievoetbal brengt een typische spanning met zich mee. 
Halle blijft de hele wedstrijd zoeken naar de gelijkmaker, 
maar wordt nooit echt gevaarlijk. SV Delden is met snelle 
counters juist wel dreigend, maar de bevrijdende treffer... 
valt... niet. Een schot van Joost Hendrikse vlak voorlangs, 
een vrije trap van Scott Wold op de paal... Lang geleden 
dat de spanning langs de lijn zó voelbaar was.

In de slotfase tellen de supporters de laatste minuten af. 
Nog maar weer een corner voor Halle. Opnieuw komt de 
doelman mee naar voren. Knock-out-voetbal in optima 
forma. Ivo Otten brengt redding bij een lage inzet bij de 
eerste paal. Even rust. Traag tikken de seconden weg. En 
dan is daar het laatste fluitsignaal. Groot is de opluchting, 
groot is ook de verrassing. SV Delden gaat door naar de 
halve finale van de nacompetitie.

Sportvereniging Kilder is volgende week de tegenstander. 
Kilder speelt dan thuis en dus kan SV Delden zich opma-
ken voor een uitstapje naar de Achterhoek. Het bestuur 
van SV Delden zet bussen in...

1717presentatiegids  SV DELDEN 2018-2019

Spannend tot het eind

Nacompetitievoetbal. Da's weer eens wat anders. Lang geleden dat we dat bij SV Delden heb-

ben meegemaakt. Lang geleden ook dat er zo'n typische spanning hing rondom de wedstrijd. 

Gezonde spanning bij de spelers, in de aanloop naar de kwartfinale. Minder gezonde spanning 

bij de toeschouwers, tijdens de wedstrijd. Het thuisduel tegen SV Halle blijft spannend tot het eind.

Kwartfinale tegen SV Halle blijkt lastige horde
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zondag 3 juni

kwartfi nale nacompetitie

SV Delden 2-1 SV Halle
              Joost Hendrikse    1 – 0    
          Sven Lutke Willink   2 – 0   
                                 2 – 1    Sjoerd ten Brinke
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• 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

FYSIOTHERAPIE & FITNESS
GOED VOOR ELKAAR

EV
074 - 376 25 37
06 - 395 483 22 (ook whatsapp) 
www.evfysiotherapie.nl
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Terecht staat ons eerste elftal in deze presentatiegids in de 
schijnwerpers. Zo'n succes als vorig seizoen, dat maak je 
gemiddeld maar één keer in de twintig jaar mee. Daarvan 
mogen we best even nagenieten. Als spelers, als supporters, 
maar zeker ook als vrijwilligers. Temeer omdat onze vrijwil-

ligers, na afl oop van de reguliere competitie, in de nacompe-
titie nog de nodige overuren hebben gemaakt. Veelal vindt 
hun werk achter de schermen plaats, maar rondom de wed-
strijden van SV Delden 1 komen ook de vrijwilligers wel eens 
op de foto. Ziehier een bescheiden bloemlezing.

Vrijwilligers maken overuren
do
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Succes kent vele vaders. En de vrijwilliger kent vele gezichten. Dit geldt overal, ook bij SV 

Delden. Een eerste elftal kan alleen maar lekker draaien als de rest binnen de vereniging 

ook op rolletjes loopt.
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De Reigerstraat 1a, Delden - www.deboemel.nl

• Zaal tot ca. 100 personen

• Uitstekende vergaderlocatie

• Gezellige bar

• Elk weekend live voetbal

• Gezellig terras met loungesets

• Borrel na de sport

Het adres voor al uw feesten en partijen

www.rabobank.nl

Het is tijd voor de Nr      in hypotheken.

Veel mensen letten bij het afsluiten van een hypotheek alleen op de 
lage rente en niet op de voorwaarden. Hierdoor kan het gebeuren 
dat u achteraf voor verrassingen komt te staan. Om dat te voorkomen 
doet u  er verstandig aan langs te gaan bij de Rabobank. Want 
als meest partijdige hypotheekadviseur kiest de Rabobank altijd 
partij voor haar klanten. Niet voor niets is de Rabobank de grootste 
hypotheekverstrekker van Nederland. Maak dus vandaag nog een 
afspraak bij uw Rabobank of ga naar www.rabobank.nl.

Het is tijd voor de Rabobank.

1

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

Tuincentrum
Boomkwekerij
Bloemsierkunst

Aanleg en onderhoud

Bellinkweg 6, Delden
074-3761219

www.nijhofbloemen.nl
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Met de bus naar Kilder

Er zijn van die dagen die je als supporter van SV Delden bijblijven. Zondag 10 juni 2018 was er een 

van: de halve finale van de nacompetitie om een plaats in de vierde klasse.

Supporters massaal aanwezig bij halve finale in de Achterhoek

Een uitwedstrijd tegen SV Kilder, vlak achter Doetinchem. 
Dat ligt niet om de hoek en dus werd al snel het idee geop-
perd om bussen in te zetten. Een bus voor de spelers – ver-
trek ruim twee uur voor de aftrap – en twee bussen voor de 
supporters, die een half uur later koers zetten richting Ach-
terhoek. Tel daarbij op de nodige auto's eigen vervoer en SV 
Delden was met zo'n honderdveertig supporters uitstekend 
vertegenwoordigd in Kilder.

Het bestuur van SV Delden had samen met enkele vrijwilli-
gers de busreis en het randgebeuren deze zondag tot in de 
puntjes geregeld. Koffie, broodjes, een versnapering voor 
onderweg en vervoer tussen Sportpark De Mors en Sport-
park De Tol, dit alles mede mogelijk gemaakt door de gulle 
gift van een drietal sponsors: Autobedrijf De Vossenbrink, 
Gasterij 't Oaldershoes en Grieks Restaurant Santorini.

De zon scheen volop, de stemming zat er in beide bussen 
prima in, de supporters kwamen vol vertrouwen aan in Kil-
der: alle ingrediënten voor een mooie middag nacompeti-
tievoetbal waren aanwezig.

De spelers van het eerste elftal stelden hun fans niet teleur. 
Na een enthousiast begin van SV Kilder nam SV Delden de 
regie in de wedstrijd langzaamaan over, om die daarna 
geen moment meer te verliezen. Joost Hendrikse was voor 

rust tot twee keer toe het goudhaantje, al moest hij bij de 
0-2 de rake kopbal wel bekopen met een serieuze hoofd-
wond, waardoor hij als een ware 'strijder' al voortijdig de 
arena moest verlaten.

Uitgerekend zijn vervanger Ruben Diele gooide vlak na rust 
de wedstrijd in het slot. Na eerst de linksback van de thuis-
ploeg onder druk te hebben gezet, verraste hij de Kilderse 
doelman met zijn snelheid. Het zelf afgedwongen intikkertje 
betekende de 0-3 en voor de Deldense supporters het sein 
om alvast een feestje te gaan vieren.

Het feestje in Kilder werd op de terugweg in de bus en bij 
thuiskomst in Delden vanzelfsprekend in opperbeste stem-
ming voortgezet. De spelers van het eerste elftal kregen 
daarmee bij de terugkomst op Sportpark De Mors een wel-
verdiend enthousiast onthaal.

Te midden van de supporters werd in opperbeste stem-
ming alvast vooruitgeblikt naar de volgende week: de finale 
tegen Angerlo Vooruit. De laatste horde op weg naar de 
vierde klasse...
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zondag 10 juni

halve fi nale nacompetitie

SV Kilder 0-3 SV Delden
            0 – 1    Joost  Hendrikse
            0 – 2   Joost  Hendrikse
            0 – 3   Ruben  Diele
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T 074 3761288  
Langestraat 73  
7491 AB Delden

info@eetcafedeburgemeester.nl
www.eetcafedeburgemeester.nl

Lunch - Diner
Daghap - afhaaL
WeekenDspeciaL

zaaLverhuur
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Wisselwerking met de jeugd
Kwam dat even mooi uit. De finale van de nacompetitie viel precies samen met het jeugdkamp. 

Het idee om met alle jeugdspelers op zondag het eerste elftal aan te moedigen was dan ook al 

snel geboren. Gehuld in blauw-geel tenue en met zelfgemaakte spandoeken vormden zij bij de 

opkomst van de spelers een prachtig decor.do
or
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Drie van de spelers van het eerste elftal waren vrijdag en za-
terdag bij het jeugdkamp aanwezig: Joost Hendrikse, Sven 
Lutke Willink en Niels Oude Wesselink. Wat was hun rol bij 
het jeugdkamp?

Sven: “Het jeugdkamp is voor de jeugd tot en met de JO13. 
Afgelopen jaar heb ik de JO13 getraind en Silvia Dijkman had 
me al maanden van tevoren gevraagd of ik haar wilde hel-
pen bij de organisatie van het kamp. Samen met Silvia heb ik 
de activiteiten bedacht en voorbereid.”
Niels: “Ik was afgelopen jaar leider en vlagger bij de JO13 
– alles in één eigenlijk, ook een soort 'mental coach'. Ook ik 
ben door Silvia gevraagd om te helpen bij het jeugdkamp, 
maar eigenlijk had ik geen keus.”
Joost: “Voor mij geldt hetzelfde. Ik heb vorig jaar de JO11 ge-
traind en Silvia drong erop aan dat ik ook meehielp. De jon-
gens van de JO11 wilden zelf ook heel graag dat ik meeging. 
Voor mij was het de eerste keer dat ik erbij was en ik vond 
het heel leuk om te doen.”

Wisten jullie wat je zondag te wachten stond?

Niels: “De spandoeken zijn gemaakt op zaterdagavond. 
Daar waren we niet bij. Sven en ik zijn zaterdag gebleven tot 
na het eten, tot een uur of acht. Het was heel gezellig, maar 
we moesten aan het begin van de avond wel terug, want we 
moesten de volgende dag nog voetballen natuurlijk.”
Sven: “Officieel waren we niet op de hoogte van de plannen 
voor de zondag, ook niet van de spandoeken. Silvia had het 
ons zaterdag wel verteld, maar wij hebben net gedaan alsof 
we van niets wisten. Wij hebben het verder ook niemand 
verteld. Voor de rest van het elftal was het dan ook echt een 
verrassing.”
Joost: “Ik wist echt van niks. Ik heb alleen meegeholpen met 
de activiteiten op vrijdagavond en ben daarna weer naar 
Delden gegaan, omdat ik zaterdags moet werken bij de 
Dirk.”

In hoeverre leefde de finalewedstrijd bij de jeugd?

Niels: “We hebben het er wel over gehad met de oudere 
jeugdspelers, de jongens uit de teams die we zelf getraind 
hebben. 'Jullie moeten zondag wel winnen'.”
Sven: “Maar het is niet zo dat het tijdens het jeugdkamp heel 
erg leefde. Op vrijdagavond waren er vier wedstrijden op het 
WK voetbal. Daar waren de jeugdspelers meer mee bezig 
dan met de wedstrijd van ons. Het kamp is voor de spelers 
ook de seizoenafsluiting met het team. Dat is voor hen veel 
belangrijker. De jongens zijn vooral met hun eigen kamp en 
met alle activiteiten bezig. Logisch natuurlijk.”

Door jullie rol als trainer en leider en door jullie aanwezig-
heid bij het voetbalkamp krijg je als selectiespeler een bij-
zondere wisselwerking met de jeugd. Merken jullie dit zelf 
ook aan de jeugdspelers?

Joost: “Dat geldt vooral voor de spelers die je zelf traint. Die 
jongens weten dat je in het eerste elftal speelt en afgelopen 
seizoen wisten ze natuurlijk ook dat het heel goed ging in de 
competitie. Daarnaast kennen wij zelf natuurlijk de kinderen 
van de 'clubmensen' en die kinderen kennen ons ook.”
Sven: “Veel van de jongere jeugdspelers kenden ons ook 
voor het jeugdkamp al wel. Vorig seizoen hebben we name-
lijk meegeholpen met de Clubvoetbaldagen en daar waren 
veel spelertjes van SV Delden aanwezig.”
Niels: “Mij is opgevallen dat ook jongere jeugdspelers me 
buiten SV Delden zijn gaan herkennen. Bijvoorbeeld bij mijn 
werk in de Albert Heijn. Dan hoor je zo'n jongen tegen zijn 
moeder zeggen: 'Kijk, hij speelt in het eerste elftal'.”
Joost: “Aan de spelers zelf merk je het niet zo, maar van de 
ouders hoor je wel eens dat de kinderen wel een beetje te-
gen je opkijken. Da's wel bijzonder.”
Sven: “Toen wij zelf in de jeugd speelden, keken wij ook wel 
op tegen het eerste elftal. Maar zeker door onze goede pres-
taties van de afgelopen tijd hebben de jeugdspelers bij SV 
Delden nu ook echt iets om tegen op te kijken. Dat is niet al-
leen voor onszelf leuk, maar dat is voor iedereen binnen de 
vereniging natuurlijk heel mooi.”
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Saamhorigheid
Saamhorigheid is het eerste dat Astrid Otten noemt als haar 
wordt gevraagd het afgelopen seizoen te typeren. Het was dan 
ook een grandioos seizoen met een schitterende apotheose: de 
nacompetitie voor het eerste elftal, met natuurlijk de daaropvol-
gende promotie naar de vierde klasse. Het was smullen voor 
de SV Delden-supporters, die de laatste seizoenen niet bepaald 
verwend zijn. De saamhorigheid werd volgens haar nog eens 
extra versterkt door de inzet van bussen naar het Gelderse Kil-
der, waar de halve fi nale van de nacompetitie werd afgewerkt. 
Het clublied "Vooruit nu die blauw-gelen" zal bij menig supporter 
in de bus nog wel een poosje in het hoofd hebben nagegalmd. 
Astrid maakt deel uit van de familie Otten, die zowel bij thuis- als 
uitwedstrijden ons eerste elftal steunt. Als Delden uit voetbalt, 
wordt er een auto geregeld die de Ottens, aangevuld met een 
stel andere fanatieke fans, naar de gewenste club brengt. Ze 
maken er steevast een gezellige boel van, met als afsluiting een 
lekker pilsje in ons clubhuis. Astrid heeft wel vertrouwen in de 
prestaties van het eerste in de hogere divisie. Vooral het jeugdi-
ge elan van het team spreekt haar aan en daarin krijgt zij bijval 
van Wim Mensink.

Positieve weerslag
Wim is niet enkel een trouwe supporter, maar staat ook bekend 
als iemand met kijk op het spelletje. Hij is erg te spreken over 
het vertoonde spel van het afgelopen jaar en vindt dat dit een 
positieve weerslag heeft op de hele vereniging. In de loop van 
het seizoen stegen de toeschouwersaantallen en de supporters 
zagen een jeugdig team dat af en toe sprankelend voor de dag 
kwam. Daarvoor ga je als supporter naar De Mors, aldus Wim. 
Hij roemt ook de festiviteiten na de promotie en bestempelt die 
als een ander hoogtepunt van het voorbije seizoen. Voor de ko-
mende voetbaljaargang hoopt hij op aantrekkelijke tegenstan-
ders en op nog meer toeschouwers tijdens de wedstrijden. Wim 
zelf is er zeker weer bij en dat geldt ongetwijfeld ook voor Janny 
Lutke Willink.

Jan en Annie Brinkcate zijn inmiddels bekende Deldenaren. Ze staan centraal in een fi lmpje van de 

KNVB waarin te zien is dat ze – als echte supporters – tussentijds van een vakantie in Italië terugkwa-

men voor de beslissingswedstrijd van ons eerste team op De Mors. Naast Jan en Annie zijn er nog 

meer supporters die onze club trouw steunen. Voorbeelden hiervan zijn Astrid Otten, Wim Mensink, 

Janny Lutke Willink en onze eigen jeugdspelers. Hoe hebben zij het afgelopen seizoen ervaren?do
or
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SV Delden 1 herovert harten supporters
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Kampioensbloemen
Eenieder binnen onze club kent Janny. Janny is een echt ver-
enigingsmens en als trouwe en meelevende supporter daar 
waar mogelijk bij elke wedstrijd aanwezig. Het afgelopen sei-
zoen vond ze fantastisch. De busreis naar de Achterhoek en de 
wedstrijd waarin het eerste elftal promotie afdwong, vergeet ze 
nooit meer. Een extra bijzonder moment was dat zoon Sven, 
die speler is van het eerste, haar na afl oop zijn kampioensbloe-
men overhandigde. Het doet Janny goed dat de wedstrijden nu 
ook bezocht worden door supporters die je in het verleden niet 
zag en het is haar opgevallen dat het na de wedstrijden ook in 
ons clubhuis drukker is. In het nieuwe seizoen verwacht zij nog 
meer mensen langs de lijn. 

Vuurwerk
De schare jonge supporters groeit ook: enthousiaste jeugdspe-
lers die op zondag hun voorbeelden in het eerste elftal komen 
aanmoedigen. Ze staan tijdens de wedstrijden in de buurt van 
de dug-out en hebben regelmatig contact met de reserves. Het 
leeftijdsverschil is dan ook niet groot. Het vuurwerk afgestoken 
voorafgaande aan de nacompetitie vonden ze schitterend. Wie 
weet zorgen zij binnen enkele jaren zelf ook wel voor vuurwerk 
op het veld...
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APARTHOTEL DELDEN FAMILIE, GOLF, WELLNESS EN CONFERENTIE HOTEL DELDEN
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Alubouw Hengelo, Hengelo
Aparthotel Delden, Delden
Autobedrijf de Vossenbrink, Delden
Autobedrijf Feijten, Delden
Autobedrijf Zuithof, Bornerbroek
Autoschade Hof van Twente, Delden
Autoservice Sonneveld-Groothuis, Delden
Baars Topkeukens, Hengelo
Bakker Meen, Delden
Bakkerij ter Avest, Delden
Berends-Naafs Makelaardij, Goor
BestGadgets4U, Goor
Blekkenhorst Totaalwonen, Delden
Bloemen Bij Sandra, Delden
Boom en Tuin, Hengelo
Bouwbedrijf Lammersen B.V, Delden
Breukers BV Grondverzetbedrijf, Haaksbergen
Breukers Schildersbedrijf, Delden
C&S Audiovisueel Delden, Delden
Cafetaria Lenferink, Delden
Caravanstalling Schutte, Ambt Delden
Carelshaven Landgoed Hotel-Restaurant, Delden
Dancing Bruins, Saasveld
Deldense Automaterialen, Delden
DLV Advies & Resultaat, Ambt Delden
Eastern Plaza Wokrestaurant, Bentelo
Eetcafé De Burgemeester, Delden
Electro World Bas Baake, Delden
Erve Groot Avest, Hengelo
EV Fysiotherapie & Fitness, Delden
Femi's Restaurant, Delden
Fysiotherapie Delden, Delden
Gasterij 't Oaldershoes, Delden
Geen PC zorgen.nl, Delden
Geerlings Autoschade, Delden
Gerritjans Installatiebedrijf, Delden
Gravutech Graveer-reclamebedrijf, Hengevelde
Groothuis, Ligtermoet & Nijhuis Gerechtsdeurwaarders, Hengelo
Harrie van der Woning Fietsen, Delden
Henri Heuten Timmerwerken, Ambt Delden
Het Witte Paard Hotel Restaurant, Delden
Hobbelink Kantoorefficiency, Hengelo
Hofweekblad Drukkerij Unaniem, Delden
Hong Kong Chinees Restaurant, Delden
Hoogspel Café-Restaurant, Ambt Delden
Hotel Het Wapen van Delden, Delden
IT 4 Elements, Delden
Jan Wold Installatiebedrijf, Delden
John Peper Installatietechniek, Delden
Jongebloed Installatietechniek, Enschede

Keukenhof van Twente, Delden
Klein Optiek, Delden
Kleinsman Vleeshandel, Bentelo
Kolenbrander Transporten BV, Almelo
Krooshoop Bloemencentrum, Delden
La Luna BSO, Delden
Lamers Huishoudartikelen, Delden
Leferink Schoenen, Delden
Maribri Hekwerkautomatisering, Delden
Meier Horeca Service, Hengelo
Mensink Hoveniers Sierbestrating, Ambt Delden
Mercom Transport, Goor
Molenkamp Kunststof Kozijnen, Bornerbroek
Morsink Modelmakerij, Delden
Naafs Schilderwerken, Ambt Delden
Nobbenhuis Textielhandel, Delden
Oldenhave Installatietechniek, Borculo
Otten Textiel, Delden
Oude Nijhuis Biljartvakhandel, Delden
Oude Wesselink Rietdekkersbedrijf, Delden
PensioenPodium, Ambt Delden
Partycentrum Weijenborg, Delden
Profix Schadeherstel, Goor
Raab Kärcher Bouwmaterialen, Hengelo
Robers Advocaten, Hengelo
Roescher Zonwering, Delden
Rokramix Betoncentrale, Enschede
Rupert Accountancy, Delden
RVM Techniek, Hengelo
Showtime Evenementenbureau, Delden
Staalbouw Twente, Delden
Sterk in Wonen, Delden
TGO Technische Installaties, Hengelo
Teamsportfabriek, Almelo
Techmag Gereedschappen, Haaksbergen
Ten Dam Installatiebedrijf, Delden
Ten Vregelaar Bouwbedrijf, Delden
Ter Braak Optiek, Hengelo
Ter Doest Touringcars, Hengevelde
Ter Horst Schildersbedrijf, Delden
Twentse Storm Reclamebureau, Delden
Van den Barg Carrosseriebouw, Delden
Van Otten Technische Installaties, Delden
Vehof Installatiebedrijf, Delden
Vincent Zonwering, Hengelo
Vios Danscafé en Club, Ambt Delden
Visschedijk Slagerij, Delden
Vos Bouwbedrijf, Delden
Wolf Interieurhuis, Delden
Wooddeck Composiet Vlonderplanken en Schuttingen, Goor
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En dan valt alles op zijn plek
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an Zondag 17 juni 2018. Deze datum kan met kapitalen worden bijgeschreven in de historie van SV 

Delden. Voor het eerst in twintig jaar pakt het eerste elftal weer eens een prijs. De winst in de 

finale van de nacompetitie betekent dat SV Delden na dertien jaar weer terugkeert in de vierde 

klasse.

 

Ontelbaar veel zonnige dagen telt 2018, maar van alle 
zondagen is 17 juni dit jaar zonder twijfel de zonnigste. Op 
deze dag valt voor SV Delden zo goed als alles op zijn plek. 
De finale van de nacompetitie, tegen VV Angerlo Vooruit, 
mag thuis worden gespeeld. Goedgeluimde en verwach-
tingsvolle toeschouwers weten de weg naar Sportpark 
De Mors massaal te vinden. Voor de thuisblijvers heeft 
de lokale website Nieuwsuitdelden een primeur: via een 
livestream kan iedereen op internet de wedstrijd op de 
voet volgen. Naast de fotografen André Otten en Gonda 
van Norel is Ruben Eijsink van de partij om de wedstrijd 
en het randgebeuren op film vast te leggen. En als klap 
op de vuurpijl kiest de KNVB van alle finales van alle na-
competities in Nederland uitgerekend die van SV Delden 
uit voor een sfeerreportage, met Jan en Annie Brinkcate als 
stralend middelpunt.

Zoveel aandacht, zoveel volk en zoveel vuurwerk voor aan-
vang van de wedstrijd. Als dat maar goed gaat...

Maar het gáát góéd. En hoe! SV Delden kent een perfecte 
start van de wedstrijd. Binnen tien minuten snijden twee 
razendsnelle aanvallen dodelijk effectief door het hart van 
de Angerlose defensie: Sven Lutke Willink opent de score, 
Joost Hendrikse tekent voor de tweede treffer. Binnen een 
half uur spelen valt zelfs de 3-0. Een lage voorzet van Chris-
tian Vreriks wordt door opnieuw Joost Hendrikse in het dak 
van het doel gepoeierd.

Angerlo Vooruit geeft zich echter geenszins gewonnen. De 
bezoekers uit de Achterhoek hebben het laatste kwartier 
voor rust het betere van het spel, scoren uit een corner de 
3-1 en voeren daarna de druk op SV Delden zelfs nog wat 
verder op. Ivo Otten houdt in het slot van de eerste helft zijn 
doel dan wel schoon, het thuispubliek is tijdens de pauze 
allerminst gerust op een goede afloop. Stel dat straks ook 
de 3-2 nog valt...

Gewonnen finale tegen Angerlo Vooruit wordt gevierd als een kampioenschap

Al snel in de tweede helft blijkt de nervositeit langs de 
lijn ongegrond. SV Delden schiet net als in de eerste helft 
voortvarend uit de startblokken. Opnieuw een razendsnelle 
aanval. Deze keer is Scott Wold de afmaker. Na de 4-1 komt 
SV Delden niet meer in de problemen. Langzaam maar ze-
ker ebt het laatste sprankje hoop weg bij Angerlo Vooruit. 
Langzaam maar zeker ook dringt bij de Deldenaren door 
dat er echt iets bijzonders te gebeuren staat.

De gemiste penalty, na een half uur, van Sven Wold is voor 
de boeken en dat geldt ook voor de 5-1, vlak voor tijd, van 
de voet van Sven Lutke Willink. Meer dan de definitieve 
beslissing is de perfect genomen vrije trap van buiten de 
zestien exemplarisch voor hoe alles bij SV Delden deze 
zondag op zijn plek valt. Het bestuur van SV Delden kan 
de bloemen laten aanrukken en het draaiboek voor de ver-
dere festiviteiten erbij pakken.

De promotie naar de vierde klasse wordt gevierd als een 
kampioenschap. Na de complimenten en felicitaties voor 
spelers en staf volgt een glorieuze rondrit met de 'platte 
kar' door Delden. Eenmaal terug op De Mors worden alle 
hoofdrolspelers van het afgelopen seizoen een voor een 
binnengehaald door spreekstalmeester Richard Brunne-
kreef. Het aansluitende feestje, perfect georganiseerd door 
alle vrijwilligers op en om het veld, wordt voortgezet tot in 
de late schemering.

Een prachtig besluit van een prachtig seizoen voor SV Delden.
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zondag 17 juni

fi nale nacompetitie

SV Delden 5-1 Angerlo Vooruit
        Sven Lutke Willink    1 – 0    
           Joost Hendrikse   2 – 0   
           Joost Hendrikse   3 – 0   
            3 –  1    Wouter Staring
                          Scott Wold   4 – 1   
        Sven Lutke Willink   5 – 1   
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Wilt u ook sponsor worden? Stuur dan een mail naar: sponsoring@svdelden.nl
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Madoerastraat 31

7556 SM Hengelo

Tel: 0615337714

Wooddeck

C&S Audiovisueel opent deuren voor ondernemend Twente

Open Huis

 “Onze audiovisuele oplossingen zijn 
voor elk bedrijf, instelling of vereniging 
in te zetten. Denkt u aan efficiënte 
vergader- en presentatiesystemen, 
digitale informatievoorzieningen via 
schermen, maar ook achtergrondmuziek- en 
omroepsystemen. Allemaal met eenvoudige 
bediening. Wij nodigen u graag uit om zelf 
te ervaren hoe onze installaties voor uw 
organisatie een meerwaarde kunnen zijn. U 
bent van harte welkom!”

C&S Audiovisueel uit Delden is in 2006 opgezet door eigenaren Joost Offerein en 
Tim Groothuis. Met een passie voor geluid, licht en beeld is C&S in de loop der jaren 
uitgegroeid tot veelzijdig en vakkundig specialist. Centrum van alle activiteit is de 
speciaalzaak aan de Sluisstraat in Delden. In deze uitgebreide showroom vol met de laatste 
techniek worden klanten optimaal geïnformeerd. 

Open Huis C&S Audiovisueel

Donderdag 2 februari
11.00 - 21.00 uur
Sluisstraat 18, Delden
Kijk voor het hele programma op www.cs-av.nl.

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
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Shirtsponsor: Aparthotel Delden

Bovenste rij v.l.n.r.: Maarten Rook (begeleider/materiaal), Colin Neuber, Stan van Laarhoven, 
Niels Oude Wesselink, Doeke Brandt, Sven Wold, Scott Wold, Raymond Halenbeek (fysiotherapeut)

Middelste rij v.l.n.r.: Ronnie Hendrikse (elftalleider), Saïd L'Bouhdidi, Sven Lutke Willink, 
Emiel van der Pol (keeperstrainer), Wouter Kwakkenbos (trainer), Marco Dijkman (assistent trainer), 

Hugo Renssen, Joost Hendrikse, Julia Rikkert (fysiotherapeut)
Onderste rij v.l.n.r.: Laurent Vaanholt, Ruben Diele, Erwin Morsink, Ivo Otten, Robin Schutte, Christian Vreriks, Dajo van Norel

SV
 D

el
de

n 
1

se
iz

oen

2018
-

2019

Vossenbrinkweg 3 - Delden - 074-376 2555 -  www.vossenbrink.nl 

SPECIAAL VOOR SV DELDEN LEDEN 
        

 

                                                                                                             KORTING op een  
Carwashprogramma op vertoon van je 
SV Delden Clubcard* 

* Actie geldt het hele jaar 2019 en alleen op daadwerkelijk vertoon van je SV Delden Clubcard. 



Shirtsponsor: Autobedrijf De Vossenbrink

Bovenste rij v.l.n.r.: Hugo Stubbe, Hidde Flokstra, Luuk Börgeling, Frank ten Voorde
Middelste rij v.l.n.r.: Kevin Otten (leider), Marc Kootstra, Laurent Vaanholt, Auke Weenink, 

Daan Brandt, Doeke Brandt, Mark Tuitert (trainer)
Onderste rij v.l.n.r.: Roy Spoolder, Stan van Laarhoven, Jan Willem Visser, Hugo Renssen, Coen Witteveen

Op de foto ontbreken: Marcel Morsink, Raymond van der Roest, 
Arilson Sotto da Silva, Bjorn Semmekrot (ass.scheidsrechter)
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Shirtsponsor: Erik Jongebloed Installatietechniek en Golf Sunreizen

Staand v.l.n.r.: Niels, Mark, Maikel, Tim, Tom, Wouter, Joost, Richard, Ivo, Robin
Gehurkt v.l.n.r.: Paul, Dennis, Marthijn, Ralf, Gijs, Bjorn, Tomas

Op de foto ontbreken: Jan, Martin, Michel, Michiel, Patrick, Roy, Tim, Tom, Wim
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Shirtsponsor: Autoschade Hof van Twente

Staand v.l.n.r.: Remco, Wim, Hajo, Sander, Nick, Jeffrey, Tim, Jelmer
Gehurkt v.l.n.r.: Ewoud, Teun, Rian, Pieter, Brian, Micha, Justin

Op de foto ontbreken: Paul, Ramon, Roy, Wim
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B E N T E L O S E S T R A AT  5 4  /  B E N T E L O  /  0 5 4 7  -  7 6  8 0  0 0

B E N T E L O . E A S T E R N P L A Z A . N L  /  T W E N T E @ E A S T E R N P L A Z A . N L

M E T  D E  S P O R T E R S A C T I E  VA N
E A S T E R N  P L A Z A  B E N T E L O  S C O O R  J E  A LT I J D !

Speciaal voor alle sporters én supporters van SV Delden heeft 
Eastern Plaza Bentelo een smakelijk actie! Tegen inlevering van de 
uitknipvoucher ontvang je maar 10% korting op de totale rekening.
Met de sportersactie van Eastern Plaza Bentelo scoor je dus altijd!

Speciaal voor alle sporters én supporters van 

Altijd scoren!
Actievoorwaarden

Maximaal 1 bon per gezelschap. Voucher is 1x 
geldig. Niet geldig i.c.m. andere acties.

O P  D E  T O TA L E  R E K E N I N G

UitknipvoucherUitknipvoucher
Tegen inlevering van deze voucher ontvang je 10% 

korting op je diner bij Eastern Plaza Bentelo!
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Shirtsponsor: BestGadgets4U

Staand v.l.n.r.: Martijn, Jan, Johan, Maarten, Berry, Ben, Frank, Urban, Jaap
Gehurkt v.l.n.r.: Bart, Robert, Marco, David, Rob, Lennart, Frank, Bart, Hasan

Op de foto ontbreekt: Marco
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Shirtsponsor: Aparthotel

Staand v.l.n.r.: Bert, Erwin, René, Henri, Bert, Ronny, Arjan
Gehurkt v.l.n.r.: Bertil, Dinand, Ed, Jarno, Richard, Gerrit

Op de foto ontbreekt: Robert; reserves: Marc, Mark
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Shirtponsor: TGO Technische Installaties

Staand v.l.n.r.: Roy (trainer), Max, Lars, Hugo, Mathijs, Boris, Caesar, Fred (leider)
Geknield v.l.n.r.: Renaldo, Robin, Bent, Kay, Fanar

Op de foto ontbreekt: Damian
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Shirtsponsor: Autobedrijf De Vossenbrink

Staand v.l.n.r.: André (trainer), Jasper, Eltayeb, Nick, Brad, Joël, Boris, 
Jesse, Hashem (ass.scheidsrechter), Henk (leider)

Geknield v.l.n.r.: Joris, Fadi, Levy, Jasper, Rick, Ryan, Mark
Op de foto ontbreken: Mika, Tom
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Shirtsponsor: Eastern Plaza

Staand v.l.n.r.: Niels (leider), Tijmen, Marten, Duuk, Jens, Jesper, Wessel, Tim, Sven (trainer)
Geknield v.l.n.r.: Jort, Max, Teun, Jordy, Bas, Lars, Collin
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Shirtsponsor: Henri Heuten Timmerwerken en Onderhoud

Staand v.l.n.r.: Hugo, Jort, Cas, Ryan (trainer), Joost (leider), Angelique (trainer), Lucas, Lars, Pepijn
Geknield v.l.n.r.: Stef, Dion, Daïm, Mats, Gijs, Stijn, Koen
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Shirtsponsor: Showtime

Staand v.l.n.r.: Sven, Peter (leider), Jan Willem, Dirk, Paul (trainer), Take, Tom
Geknield v.l.n.r.: Hademar, Lars, Jelmer, Youri, Kian
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Shirtsponsor: Hart van Delden

Staand v.l.n.r.: Hugo, Ties, Dinant (leider), Tom, Aiden, Harold (trainer), Len, Julian
Geknield v.l.n.r.: Sven, Pim, Martijn, Ellis, Lara
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Shirtsponsor: RVM Techniek

Staand v.l.n.r.: Timon, Erik (leider), Steyn, Joren, Luuk, Thijmen, Alart (trainer), Youssef
Geknield v.l.n.r.: Tom, Janna, Yanique, Roan, Simon

SV
 D

el
de

n 
JO

11
-2

se
iz

oen

2018
-

2019

El
ft

al
fo

to
's

 S
V

 D
el

de
n 

se
iz

oe
n 

20
18

-2
01

9



Shirtsponsor: Roescher Zonwering

Staand v.l.n.r.: Ralph (trainer), Casper, Pim, Michiel, Jarno (trainer)
Geknield v.l.n.r.: Alec, Sem, Tygo, Didier, Nick
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Shirtsponsor: Roescher Zonwering

Staand v.l.n.r.: Sepp, Lesley (leider), Hero, Christoffel (trainer), Tristan, Thijmen, Mark (trainer), Max
Genield v.l.n.r.: Anouk, Ruben, Manu

Op de foto ontbreekt: Lars
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Shirtsponsor: Lamers Huishoudartikelen

Achterste rij v.l.n.r.: Brad (trainer), Arjan (leider)
Middelste rij v.l.n.r.: Twan, Milan, Ties, Maud

Voorste rij v.l.n.r. Jade, Iris, Jayden, Dino, Ava Eden
Op de foto ontbreekt: Jan Willem (trainer)
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Shirtsponsor: Sonneveld Groothuis Autoservice

Staand v.l.n.r.: Ewout, Wouter (trainer), Jasper, Gijs, Rob (trainer), Floris
Geknield v.l.n.r.: Mads, Norah

Op de foto ontbreken: Kars, Léo
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Nieuwe Business Clubleden 
Sinds 2014 kent SV Delden een Business Club als nieuwe 
optie om sponsorinkomsten te genereren. De meerwaarde 
voor bedrijven om onderdeel te zijn van de Business Club 
wordt behaald door het organiseren van leuke evenemen-
ten, waarbij in een informele setting aan het netwerk kan 
worden gewerkt. Business Clubleden krijgen daarbij een 
banier met het logo van het bedrijf langs het hoofdveld van 
SV Delden. Het afgelopen jaar hebben we Groothuis, Ligter-
moet & Nijhuis en Gasterij ‘t Oaldershoes mogen begroe-
ten als nieuwe leden van de Business Club van SV Delden. 
Mocht u ook interesse hebben in het deel uitmaken van de 
Business Club of informatie hierover willen hebben, neemt 
u dan contact op met iemand van de sponsorcommissie of 
stuur een berichtje naar sponsoring@svdelden.nl.

Business Club SV Delden

– Autobedrijf De Vossenbrink

– TGO Technische Installaties

– Wooddeck

– Techmag Gereedschappen

– Het Witte Paard

– C&S Audiovisueel

– DLV Advies

– Groothuis, Ligtermoet & Nijhuis

– Gasterij 't Oaldershoes
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Shirtsponsor: Sonneveld Groothuis Autoservice

Achterste rij v.l.n.r.: Wim (trainer), Marc (trainer)
Voorste rij v.l.n.r.: Teun, Dinand, Milan, Bram, Mika, Juriën, Siem

Op de foto ontbreekt: Jolijn
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Shirtsponsor: Sonneveld Groothuis Autoservice

Achterste rij v.l.n.r.: Marc (trainer), Martin (trainer)
Voorste rij v.l.n.r.: Bjarre, Stijn, Ruben, Dex, Guus, Hjalmar, Jasper, Guus
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Shirtsponsor: 123inkt / Santorini

Achterse rij v.l.n.r.: Marlon, Nienke, Merle, Sanne, Lisette, Aniek
Middelste rij v.l.n.r.: Kristel, Marieke (leider), Steffie (trainer), Nienke (leider), Tineke, Yvet

Voorste rij: Lisanne, Nikita, Yvonne, Anne, Julia, Selina, Dionne
Op de foto ontbreken: Anke, Marijn, Mirel, Sanne, Astrid (ass.scheidsrechter)
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van alles en nog wat
Langestraat 110 | 7491 AK Delden | Tel. 074 - 376 12 17

FYSIOTHERAPIE & FITNESS
GOED VOOR ELKAAR

EV
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Sinds september 2017 voetballen de meiden en de vrouwen van SV Delden samen met de meiden en de vrouwen 
van Rood Zwart. Onder een eigen naam – SVO Twickel – en in een eigen, onderscheidend tenue – blauw met zwart 
en een roze accent. En met eigen elftalfoto's natuurlijk.

SVO Twickel: 
vrouwenvoetbal en meisjesvoetbal in Delden



presentatiegids  SV DELDEN 2018-2019 51

Shirtsponsor: 123inkt / Carelshaven

Staand v.l.n.r.: Yolande, Judith, Els, Karlijn
Geknield v.l.n.r.: Michelle, Christel, Sarah, Marjan

Op de foto ontbreken: Annemarie, Els, Jessica, Linda, Marije, Marloes, WendySV
O
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Shirtsponsor: 123inkt / Oude Heuvel Las en Montage 

Staand v.l.n.r. Aniek, Ellen, Leonie, Anne, Monique
Geknield v.l.n.r.: Eline, Marlin, Yvonne, Sanne

Op de foto ontbreekt: CharellSV
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Shirtsponsor: 123inkt / EV Fysiotherapie – Tassensponsor: Carematch

Staand v.l.n.r.: Nynke, Pien, Charlotte, Marèl, Paul (leider), Steffie (trainer), 
Loes, Marèl, Bente, Daphne

Geknield v.l.n.r.: Nina, Indy, Lieke, Anne, Fleur, Milou, Noa
Op de foto ontbreken: Daphne, Romee, Imke, Louis (ass.scheidsrechter), Jan (leider)SV
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Shirtsponsor: 123inkt / Country Wishes

Staand v.l.n.r.: Britt, Emma, Steffie, Hans (trainer), Victor (leider), Romee, Yasmin, Jorien
Geknield v.l.n.r.: Janique, Geeske, Eline, Esmee, Arrezina, Britt, Tess

Op de foto ontbreekt: SariSV
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Shirtsponsor: 123inkt / Cafetaria Lenferink / Lamers Huishoudartikelen

Staand v.l.n.r.: Gerard (trainer), Alicia, Indy, Jinte, Kimberly, Ruth, Inge (leider)
Geknield v.l.n.r.: Iris, Sam, Puk, Julia, Sanne, IsabelSV
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Shirtsponsor: 123inkt / La Luna 

Staand v.l.n.r.: Monique (leider), Romy, Lisa, Lisanne
Geknield v.l.n.r.: Danique, Kiki, Maud, Aimée

Op de foto ontbreken: Jos (trainer), Marèl (trainer)SV
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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

Refrein

CLUBLIED

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





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

FYSIOTHERAPIE & FITNESS
GOED VOOR ELKAAR

EV


