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VOORWOORD

Een nieuw voetbalseizoen betekent ook het verschijnen van een nieuwe presentatiegids van SV Delden. Evenals voorgaande jaren staat er ook dit jaar
weer één thema centraal en dit keer is dat ons clubhuis op Sportpark De Mors.
De accommodatie die door onze eigen leden in de loop der jaren is gebouwd,
verbouwd en verfraaid, maar die we in de nabije toekomst gaan inleveren
om - samen met andere verenigingen - onze intrek te nemen op het nieuwe
multifunctionele sportcomplex De Mors, dat op dezelfde plek verrijst.
Het afscheid van ons huidige clubgebouw zal logischerwijs gepaard gaan met de nodige nostalgie en sentimenten, maar voor een levensvatbare toekomst van onze mooie
club is de samenwerking met andere verenigingen en daarmee de komst van een gezamenlijk sportpark noodzakelijk. Tijden veranderen en daar ontkomt ook SV Delden niet aan.
De overgang naar een nieuwe, gedeelde thuishaven maakt echter niet dat onze eigen identiteit verloren gaat. SV Delden is een vereniging die staat voor een combinatie van plezier en
sportiviteit, en waar de jeugd een speciale plaats inneemt. Dat deze 'filosofie' ook nog eens
kan leiden tot successen, zien we onder meer terug in de prestaties van ons eerste elftal. Met
een jong en aantrekkelijk voetballend team, dat grotendeels bestaat uit zelfopgeleide spelers, worden voor het tweede opeenvolgende jaar aansprekende resultaten geboekt in de 4e
klasse. En ook buiten het veld zien we de beloning voor ons beleid terug: de vereniging is groeiende en leeft als nooit tevoren. Recent mochten wij zelfs ons vierhonderdste lid verwelkomen.
De komende maanden zullen in het teken staan van verandering en aanpassing, maar ik ben ervan
overtuigd dat we ons als club straks snel thuis zullen voelen op het nieuwe sportpark. En wint de
nostalgie naar de 'oude' De Mors het toch voor even van de verwondering over het nieuwe complex,
dan heeft u altijd nog deze gids om door te bladeren. Voor u ligt namelijk een document dat een
ode is geworden aan een accommodatie die voor velen van ons een tweede thuis is geworden.
Ik wens u veel leesplezier.
Hans van Laarhoven

Voorzitter Sportvereniging ‘Delden’
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door Gerrit Seppenwoolde en Henk ter Hofsté

Al 45 jaar ‘thuis’ op De Mors
Sportvereniging ‘Delden’ werd opgericht op 6 juli 1923. In de eerste jaren van haar bestaan heeft
onze club vele omzwervingen gemaakt. Pas na vijftig jaar kregen we in Delden een vaste plek: de
ingebruikname van de huidige velden en onze huidige kleedkamers was in 1973. De vrijwilligers
uit die tijd waren niet te stuiten: na de bouw van de kleedkamers werd meteen het ook huidige
clubhuis gebouwd. Op 5 juni 1974 was de opening: een prachtige mijlpaal in de historie van SV
Delden. Gerrit Seppenwoolde en Henk ter Hofsté blikken terug, samen met Gerrit Pelle, Guus
Bloeming en Jan Brinkcate.
van het veld was niet zo best. In de herfst en in de winter
slecht bespeelbaar door de zompige klei en in de zomer
bij droogte k(l)eihard.

Sinds de oprichting in 1923 heeft SV Delden vele omzwervingen gemaakt. Na de Tweede Wereldoorlog kwam onze
vereniging terecht op een terrein gelegen tussen De Peppelaar en het zwembad. Het veld bestond vooral uit klei dat
was opgegraven tijdens de aanleg van het Twentekanaal in
de crisisjaren van de jaren dertig van de vorige eeuw.
De toenmalige kleedkamer werd gekocht van de vereniging DOS uit Enschede. De verenigingskas liet niet toe de
kosten van 800 gulden te betalen. Voorzitter Ben ter Morsche schoot het bedrag voor. De kleedkamer was best een
karakteristiek gebouw, maar het had geen douches of toilet, laat staan een keuken. Gewassen werd er in een trog
van Bentheimer steen,
met daarboven een
koperen leiding voorzien van gaten. Het
koude water werd
met handkracht opgepompt.

Op de voorgrond het kanaal en rechts het veld aan
De Peppelaar. Op de achtergrond het zwembad met
daarachter de plaats van de huidige voetbalvelden.
Er was ook een oefenhoek, waar Jan Kempers zorgde
voor houten telefoonpalen met enkele gloeilampen die
zorgden voor verlichting tijdens de trainingen. De conditie
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In de pauze van de
wedstrijden kon
er thee worden
gehaald bij café
De Groene Brug.
De prijs hiervan
bedroeg 2,50 gulden per
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keer. Als het eerste elftal speelde bracht Gerrit Fluttert zelf
de thee in een rood-bruin tenen mandje. Na de trainingen en de wedstrijden gingen de spelers en vaak ook
een deel van het publiek een drankje nuttigen bij café
Fluttert en later naar café Bolk.
Bij gebrek aan een eigen clublokaal werden de bestuursvergaderingen beurtelings bij een van de bestuursleden gehouden. De jaarvergaderingen vonden
plaats in hotel-restaurant Schüphaus aan de Markt, de
tegenwoordige Sevenster.
Nieuwe kleedkamer
De oude kleedkamer werd verkocht aan Gerrit Haarman aan de Bentelosestraat en vervangen door een
houten chalet kleedkamer van de firma Hodes. Dit was
een hele vooruitgang, want deze kleedkamer beschikte
wel over douches, een toilet én een keuken.
Het nieuwe kleedgebouw kreeg al spoedig de rol van
‘clubhuis’, waar na de wedstrijd en na de training de
nodige kratjes bier en diverse rookworsten genuttigd
werden.

gelegenheid. In mei 1972 werd onder de bezielende
leiding van Jan Berghuis begonnen met de bouw van
nieuwe kleedkamers.

De eerste beheerder van ons clubhuis
werd Ap Pelle. Heel veel uren heeft
hij hieraan besteed. Hij zou het clubhuis maar liefst vijftien jaar beheren.
Besloten werd om samen met DHV de bouw ter hand te
nemen. Er werden vier kleedkamers voor SV Delden en
vier kleedkamers voor DHV gebouwd, met daarnaast
een kleedkamer voor de scheidsrechters, een bestuurskamer, toiletten en een keuken. De huidige ingang van
de oude bestuurskamer en de ingang naar de keuken
behoorde tot de toenmalige buitenmuur.
De totale bouwkosten werden begroot op 150.000 gulden. De bijdrage van de gemeente was 40% en verder
was er een bijdrage van de provincie en het NSF. De eigen bijdrage van de vrijwilligers was bijzonder belangrijk. Deze was begroot op 50.000 gulden.
Door de vereniging werd een grote verloting georganiseerd met voor die tijd grote prijzen. De hoofdprijs was
een Opel Kadett. Een lot kostte 25 gulden, niet goedkoop voor die tijd.

Het veld aan De Peppelaar met op de voorgrond de
kleedkamer van de firma Hodes.
Actie, actie, actie
De vereniging groeide, maar de toestand van ons
speelveld werd slechter en slechter. De noodzaak van
een nieuw complex werd urgent. De gemeente wilde
hieraan echter niet meewerken.
Toen het toenmalige College van B en W van Stad Delden een voorstel deed om Rood Zwart een subsidie
te verlenen voor de bouw van een clublokaal, was de
maat vol. Voor de raadsvergadering werd door een
groot aantal leden van SV Delden, Zwart Wit en DHV
voor het stadhuis een grote demonstratie gehouden.
Het voorstel werd door B en W ingetrokken. De raadsleden namen een ander besluit: er diende eerst gekeken
te worden naar de noden van de andere verenigingen.
Verhuizen naar De Mors
In 1971 werd begonnen met de aanleg van twee voetbalvelden op De Mors, de huidige velden 1 en 2. Ook
deze velden waren van oorsprong bedekt met een dikke laag klei. Deze laag moest eerst verwijderd worden
en er werd zand opgebracht. Daarna kregen de velden
rust om de grond te laten uitwerken.
Bouw kleedkamers
Naast de verbetering van de speelvelden werd bij SV
Delden in eerste instantie ingezet op een betere kleed-
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Vrijwilligers leggen de basis van de kleedkamers van
SV Delden en DHV.
“De briefjes van Jan”
Jan Berghuis was de grote regelaar van de bouw. Er
werd zorgvuldig gekeken waar de bouwmaterialen het
goedkoopst waren en talloze vrijwilligers hielpen vele
uren. Gerrit Pelle zorgde er voor dat de medewerkers elke
dag bericht kregen. “Elke avond”, vertelt Gerrit, “kreeg ik
briefjes door de brievenbus, soms ook heel laat. Op deze
briefjes stond welke mensen de volgende dag verwacht
werden. De volgende dag belde ik dan deze mensen,
vaak tussen mijn eigen werkzaamheden door.”
Bert Kamp was voor ons de belangrijke man wat betreft
de elektriciteit. Guus Bloeming zorgde voor het financiele deel, inclusief de verloting.
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Elke vrijdag
op de markt
in Delden
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Opening kleedkamers
In het kader van het vijftigjarig bestaan van SV Delden
werd in juli 1973 een jubileumwedstrijd gespeeld tussen
Eintracht Nordhorn en een elftal bestaande uit spelers
van SV Delden, Rood Zwart, Bentelo en WVV’34. Omdat
de nieuwe velden nog niet bespeeld mochten worden,
werd de wedstrijd op het vertrouwde kleiveld gespeeld.
Wel werden de nieuwe kleedkamers die dag officieel in
gebruik genomen. Ondanks de goede resultaten in enkele
oefenwedstrijden was de eindstand 5-0 in het voordeel
van de Duitse gasten.

Het nieuwe clubgebouw bleek een uitkomst voor onze vereniging. Er konden
allerlei vergaderingen van besturen en
commissies worden gehouden, evenals
jeugdactiviteiten en feesten voor jong
en oud. Er kwamen verschillende speelgelegenheden voor de jeugd en er werd
een flipperkast en biljart aangeschaft,
waarvan veel gebruik gemaakt werd.

hoogte van 240 cm en de hoogte van een horecagebouw
moest minimaal 260 cm zijn. De welzijnscommissie gaf
geen toestemming om het clubgebouw hoger te bouwen
dan de kleedlokalen. We zagen helaas geen andere mogelijkheid dan de vloer 20 cm verdiept aan de leggen. Tot
op de dag van vandaag betreden we onze kantine via het
beruchte ‘afstapje’.

In 1980 kreeg ons clubhuis de huidige naam:
Trefhook n’ Mös
Bouw clubhuis
In de jaren zeventig groeiden sportverenigingen vooral
door een toename van het aantal jeugdleden. Mede hierdoor ontstond er bij die verenigingen behoefte aan meer
ruimte voor allerlei soorten activiteiten en voor overleg van
verschillende commissies.

De kosten van het clubhuis werden begroot op 70.000 gulden. We kregen opnieuw een subsidie van de gemeente
en het NSF en ook hier waren de eigen bijdragen van vele
vrijwilligers belangrijk om de bouw mogelijk te maken.
Op 5 juni 1974 werd het clubhuis geopend en daarmee
werd ons huidige sportcomplex definitief in gebruik genomen. Een mijlpaal in de historie van SV Delden: al 45 jaar
komen onze leden ‘thuis’ op De Mors.

Toen de kleedlokalen gereed waren, bleek dat er bij de
bouw goed op de kleintjes gelet was. Sterker nog: na de
bouw van de kleedkamers was er zelfs geld overgebleven.
Omdat de moed er goed in zat bij alle bouwers stelde Jan
Berghuis aan de bouwcommissie voor om door te gaan,
nu met de bouw van een clubhuis. Dat was in die tijd een
hele stap voor een toch nog kleine club als de onze.
Er ontstond al direct een probleem met gemeente over
de hoogte van het clubhuis. De kleedkamers hadden een
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Sport inspireert
en sport
verbindt.
Als coöperatieve bank geloven wij in de kracht
van het collectief. Samen bereik je immers
meer dan alleen. We delen kennis en stellen
een deel van onze gelden beschikbaar via
sponsoring. Zo komen we samen verder.

Rabobank Centraal Twente
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Prachtige plek voor puike playback
door Richard Brunnekreef

Wie de geschiedenis van ons clubhuis de revue laat passeren, kan niet anders dan even stil
staan bij de feestavonden in de kantine. ‘Trefhook ‘n Mös’ heeft wat dat betreft een roemrucht
verleden. Voetbal of geen voetbal, voor de leden van SV Delden was er altijd wel een goede
reden voor een feestje. En ons gezellige clubhuis was daarvoor altijd een prachtige plek.
Aan de hand van een verslag uit de rijke historie aan feestavonden in onze kantine neemt
Richard Brunnekreef ons mee naar de sfeer en de gezelligheid door de jaren heen.
In de jaren negentig en begin deze eeuw stond, mede door
het succes van Henny Huisman op TV, bij SV Delden verschillende keren de ‘playbackshow’ op het programma. De formule is simpel: Je kiest een muziekstuk uit en voert de act op van
de artiest(en). Uiteraard is de juiste kleding, een goede mimiek
en nauwkeurige timing hierbij van belang, net als de aankleding en verdere invulling van het podium. De organisatie van
de playbackshow zorgt ervoor dat alles deskundig gejureerd
wordt, door een gezelschap bestaande uit kleurrijke SV Delden mensen. In het verleden kropen op deze manier veel van
onze leden in de huid van een artiest. Vaak tot grote verrassing van het publiek. Vanuit de zaal kreeg menig deelnemer
dan ook vaak te horen: “Dat ha’k nog nich achter oe zocht!”
Een terugblik op een playbackavond in 2003. SV Delden-icoon
Arnold Oolbrink schreef het volgende na deze succesvolle
avond: “Op zaterdag 23 augustus was het dan zover. Om het
tachtigjarig jubileum kracht bij te zetten had de organisatie
een grandioze feestavond georganiseerd.”
Dat ook in die tijd de relatie met onze buren van korfbal uitstekend was, blijkt wel uit de volgende zinsnede: “Omdat
een feestavond bij de SV Delden zonder drank (bier) ondenk-
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baar is, moest er natuurlijk barpersoneel geregeld worden.
De organisatie had het lumineuze plan bedacht om hiervoor
onze buren van korfbalvereniging Zwart Wit te vragen. Deze
zegden spontaan hun medewerking toe waarvoor nog onze
hartelijke dank.”
De jury van deze avond wordt als volgt omschreven: “Vervolgens moet er een jury komen om het een ander van punten
en van commentaar te voorzien. Waar haal je zo snel een
goede jury vandaan die denkt vakkundig te zijn en ook nog
het lef heeft om commentaar te geven als iets niet goed is?
Juist, hiervoor moet je bij voetbaltrainers zijn en bij een verdwaalde leider. De jury tijdens de jubileum playbackavond
bestond uit Gerrit Put, René Belt, Hennie Aellerinck, Gerrit
Marsman en Gerrit Dijkman.”
De presentator van dienst was iemand die met zijn acteertalent vele feestavonden in de kantine kleur heeft gegeven: “Dan
is er natuurlijk ook iemand nodig die het geheel aan elkaar
praat – een soort Henny Huisman. Gelukkig is er bij SV Delden iemand die aan die beschrijving voldoet, namelijk Sander
Pelle. Op onnavolgbare en geheel eigen wijze voorzag hij de
avond van commentaar.”
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Het spits werd afgebeten door Irene Moors en de
smurfen met het lied ‘Ting, ting tingeling’. Een komisch
nummer met twee gigantische smurfen, nummer drie
had een iets meer normaal postuur.

Act nummer twee was een lied van K3: ‘Oma’s aan de
top’. Dit geheel werd op ludieke wijze neergezet door
Jorret, Bjorn en Erik.

Petra en Sjoerd brachten het nummer ‘Hoog in de bergen’. Ben en Rian waren hier verantwoordelijk voor.

Voor de originaliteitsprijs kwamen drie nummers in
aanmerking. Een interview met Rinus Michels was als
eerste aan de beurt. Menigeen dacht dat Rinus echt
aan tafel zat maar het was onze eigen Erwin Geerdink
geïnterviewd door Bert Luttikhedde.

Nummer vier van de playbackshow waren de Jantjes
met ‘Je bent niet mooi, je bent geen knappe vrouw’,
neergezet door Anita en Martin Wardenburg.
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presentatiegids SV DELDEN 2019-2020

Het vijfde optreden was er een van Gea en Astrid Otten, het was een pantomime stukje waarbij flink werd
gesmeerd.

Nummer zes in de rij was een optreden van Pedaalemmer en Rooie Rinus. Relatief onbekende artiesten in
ons clubhuis, maar ze brachten het nummer ‘Alcohol’
en dat spreekt menigeen meteen aan. Het nummer
werd live gespeeld en gezongen door Jan H., Harald,
Peter en Marthijn. Om in voetbal termen te spreken, ze
legden een prima partij op de mat.

Vervolgens was het de beurt aan de Jackson Five, in
schitterende outfit werd het nummer ‘Blame it on the
boogie’ de zaal ingeslingerd.

Nog maar net bekomen van de schrik was het alweer
de beurt aan Ed en Urban met het nummer ‘Rawhide’.
Compleet met lasso en koe-tenue werd het nummer
gebracht.

De sensatie was tot het laatst bewaard gebleven, want
er volgde nog een optreden van Frans Bauer en Marianne Weber, vertolkt door niemand minder dan Henk
en Anke van Geenen. Ze brachten op een schitterende
manier het nummer ‘Regenboog’. Al snel hadden ze
de hele zaal op hun handen en werd het refrein door
iedereen meegebulderd.
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Het Witte Paard: een prachtig restaurant en hotel in Delden met een echt Twents karakter.
Gemoedelijk, gastvrij, sfeervol en toegankelijk voor iedereen. Een plek waar u kunt genieten
van ‘ouderwetse’ service en modern gemak. We wensen u een warm verblijf.

Hengelosestraat 8 | 7491 BR Delden | T (074) 376 40 55 | info@witte-paard.nl | www.witte-paard.nl
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De eerste prijs werd een prooi voor Frans Bauer en Marianne Weber. Ook deze keus was voor menigeen wel
te verteren. De tweede prijs ging naar de Jantjes en
nummer drie werden de Jackson Five.”
Zomaar een playbackshow uit het begin deze eeuw
waaruit wel blijkt dat er in alle tijden behoefte is aan
een feestavond. De kantine is en was hier bij uitstek
geschikt voor en heeft menig SV Delden-lid amusante
en gezellige avonden gebracht en dat is de basis van
het verenigingsleven.

Over de uitslag van de playbackavond schrijft Arnold:
“Na al dit geweld was het aan de jury om zich terug
te trekken en eens even flink te vergaderen over alles
wat ze gezien hadden. Dat dit de nodige tijd in beslag
nam, moge duidelijk zijn. Uiteindelijk kwam dan toch
het hoge woord eruit: De originaliteitsprijs was voor
Pedaalemmer en Rooie Rinus. Een terechte keus vond
menigeen.
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Het verslag van de feestavond van augustus 2003 in de
kantine werd dan ook treffend afgesloten: “Er moet nog
opgemerkt worden dat al het prijzengeld gewonnen
door de deelnemers terug is gegeven aan de jeugd van
SV Delden waarvoor hulde. Na de playbackshow ging
het feest nog door tot in de late uurtjes. De muziekkeuze
tijdens die laatste uurtjes maakte dat het weer een ouderwetse gezellige SV Delden-avond werd.”
Er zouden nog vele gezellige avonden volgen en dit zal
zeker niet anders zijn in ons nieuwe onderkomen dat
gebouwd gaat worden.
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door Gerrit Paskamp

Gezelligheid troef
Het clubhuis is meer dan de plek waar de voetballers zich voor de wedstrijd verzamelen en waar
ze na afloop gezellig iets kunnen drinken. Het is ook de plek waar de leden van de vereniging
elkaar kunnen ontmoeten als er geen wedstrijden of trainingen zijn. Een van de vaste activiteiten
bij SV Delden is de kaartavond. Gezelligheid troef, zo blijkt wel uit het verhaal van Gerrit Paskamp.
Een van de activiteiten in onze kantine is het kaarten tijdens de wintermaanden. Wij beginnen in september en
eindigen dan meestal de vrijdag voor Pasen. In principe
spelen we op de vrijdagavond, eens in de vier weken, uiteraard in overleg met de medegebruikers van de kantine.
De spelsoorten zijn kruisjassen en hartenjagen.

hanteren een inleg van 2 euro en voor dit bedrag krijgen
de kaarters een kopje koffie of thee en enkele warme hapjes. De drankjes zijn voor eigen rekening.

Wij doen dit in deze vorm al sinds het begin van deze
eeuw, zo kunnen we opmaken uit oude clubblad-artikelen
(lang leve het clubblad, ook op website). In het clubblad
van april 2001 wordt verslag gedaan van de start van een
nieuwe reeks kaartavonden, georganiseerd door Gerrit
Paskamp en Johan Laarhuis. Bijna twintig jaar later is de
organisatie nog steeds in handen van Gerrit Paskamp (Johan Laarhuis is ons helaas ontvallen) met hulp van Henk
van Geenen en Jan Holterman.

Bovendien maken alle deelnemers kans op leuke prijzen. Per spelsoort is er elke avond een winnaar en een
bijbehorende prijsuitreiking. De prijzen variëren van vlees,
koeken en bonbons tot een flesje wijn en natuurlijk de
fles Mümmelmann. Deze fles is gegarandeerd ijskoud
en wordt uitgereikt met kleine glaasjes erbij, waardoor
de Mümmelmann vaak het thuisfront niet bereikt. Na de
prijsuitreiking wordt er dan ook nog gezellig nagebabbeld
totdat de ‘veegploeg’ hier een einde aan maakt.

Het kaarten bij SV Delden wordt georganiseerd voor iedereen die op een of andere manier betrokken is of voelt
bij onze vereniging. We beginnen altijd op een vrijdag in
september en we kaarten dan in totaal acht avonden. Wij
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De laatste kaartavond is steevast op de vrijdag voor Pasen, met gekookte eieren als extra versnapering. Op deze
avond wordt bekend gemaakt wie de seizoenswinnaar
is geworden. Hiervoor moet je tenminste vijf van de zeven voorgaande avonden hebben meegespeeld. De seizoenswinnaars worden gehuldigd met een slijtersbon.
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De winnaars van het afgelopen seizoen waren Hans
Langenberg bij het kruisjassen en Henk van Geenen bij
het hartenjagen. Daarmee zijn Hans en Henk naar alle
waarschijnlijkheid de laatste winnaars in onze oude vertrouwde SV Delden-kantine. We zijn benieuwd naar ons
nieuwe onderkomen op De Mors, als ons clubhuis plaats
moet maken voor de nieuw te bouwen sporthal, en we zijn
benieuwd hoe straks onze maandelijkse kaartavond er uit
gaat zien. De tijd zal het leren…

Wat heeft kaarten met voetballen gemeen?
Voetballers kaarten al sinds mensenheugenis tijdens reizen per spoor, per bus, per vliegtuig en op trainingskampen. Bij elke vereniging had je wel een vast kaartploegje
en ook bij het Nederlands elftal was dat voorheen het geval. Ik denk dat er vroeger tijdens het selecteren wel eens
meer rekening is gehouden met de kaart- dan met de
voetbalcapaciteiten. (Jongens uit het oosten konden niet
klaverjassen…) Bij de tegenwoordige voetballers is kaarten
minder interessant en is het ‘strijkijzertje’ veel populairder.
Ook bij SV Delden werd er in het verleden veel gekaart, vooral
op de zondagmorgen, aan de hoge tafel naast het schap.
De ouderen onder ons zullen ze nog wel kennen, de kaarters van het eerste uur, zoals Jan Kempers, Hendrik Pelle,
Jan ter Maat en Appie Pelle. Latere zondagmorgenkaarters, voor de iets minder ouderen onder ons, waren onder
anderen Bennie Oude Nijhuis, Wim Pasman, Jan Oolbrink
en Toon Breukers. Er werden soms bijna tikken uitgedeeld
omdat er werd ‘getikt’ terwijl men nog geen vijftig punten
had. Helaas is aan deze traditie ook een eind gekomen.
Ook toen Arie Beltman – met het witte cola trainingspak
– hier trainer was, werd er na de training nog even een
kaartje gelegd. Het kaarten was niet helemaal alcoholvrij en daarom hield Arie de klok altijd goed in de gaten.
Stipt om half elf vertrok hij naar Almelo want dan wisselde de politie van dienst en dan was de weg dus vrij…

uit ’n Möspraot van april 2001:
Kaartavond SV Delden
De in februari gehouden kaartavond was na de zaalvoetbalavond om de Mösbokaal de eerste poging om
naast voetbal andere activiteiten te organiseren. Gezien de goede belangstelling en de positieve reacties
werd direct die avond al besloten een volgende kaartavond op vrijdag 13 april (Goede Vrijdag) te beleggen.
De deelnemers konden zich inschrijven voor een tweetal
spelen, nl. kruisjassen en hartenjagen. Het lag voor de hand
dat de wat jongere garde zich meer voor het laatste spel aangetrokken zou voelen. Dit bleek inderdaad het geval te zijn.

Er zijn verschillende opvallende eigenschappen die voetballers
en kaarters gemeen hebben, zoals aanvallen, verdedigen en
tactisch inzicht. En net zoals er balverliefde voetballers zijn, zo
zijn er ook kaartverliefde kaarters, met als overeenkomst dat
ze kunnen beiden slecht afstand kunnen doen van hun speeltuig. Bij kaarters wordt er soms eerst met een aantal kaarten
geknuffeld voordat er een op tafel komt en ook komt het voor
dat ze de laatste kaart zo lang mogelijk willen vasthouden.
Tegenstellingen tussen voetballers en kaarters zijn er natuurlijk ook. Zo zullen de meeste kruisjassers liever met
de kale boer zitten dan met een blote vrouw. Ik denk
dat de meeste voetballers hier anders over denken.

Uitslagen kaartwedstrijden:
Kruisjassen
1e prijs Martin Wardenburg (4264 punten)
2e prijs Jan Oolbrink (4152 punten)
3e prijs Wim Pasman (3867 punten)
Hartenjagen
1e prijs Jan Holterman (kan ook Johan geweest zijn,
maar Jan ging er met de vleesschotel vandoor)
2e prijs Edwin Hietbrink
3e prijs Ed Stokkentreeff
De leiding was in handen van Johan Laarhuis en
Gerrit Paskamp.
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FYSIOTHERAPIE & FITNESS
GOED VOOR ELKAAR

074 - 376 25 37
06 - 395 483 22 (ook whatsapp)
www.evfysiotherapie.nl

Voor al uw
relatiegeschenken
& promotieartikelen
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Evelien Lansink
Raanhuisstraat 6
7491 ME Delden
www.evenanderz.nl
info@evenanderz.nl
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door Jan Holterman

Het is weer Bingo op De Mors
Naast de voetballers en onze eigen leden weten ook andere inwoners van Delden de weg
naar ons sportpark uitstekend te vinden. Niet alleen voor de beleving in en om het veld, maar
ook voor spanning en ontspanning ín het clubhuis. Zeker op de vrijdagavond, want behalve
dat er dan regelmatig gekaart wordt, is het ook elke maand ‘Bingo op De Mors’.
In de eerste jaren na de bouw van ons clubhuis was bingo een van de vaste activiteiten. Na verloop van tijd werd
de animo hiervoor echter minder.
In 2014 werd ‘de bingo-avond bij SV Delden’ weer nieuw leven ingeblazen, onder enthousiaste aanvoering van
Gerard Dijk en met assistentie van Janny Lutke Willink en Moniek Morsink. Inmiddels staat de bingo weer vast op
onze activiteitenagenda.

“14 maart 2014: eerste
bingo-avond na 35 jaar”

“2016: nieuwe kantine,
nieuwe bingo-machine”

presentatiegids SV DELDEN 2019-2020
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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 !

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

Altijd scoren!

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!

Uitknipvoucher

Tegen inlevering van deze voucher ontvang je 10%
korting op je diner bij Eastern Plaza Bentelo!
Actievoorwaarden
Maximaal 1 bon per gezelschap. Voucher is 1x
geldig. Niet geldig i.c.m. andere acties.

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
BENTELO.EASTERNPLAZA.NL / TWENTE@EASTERNPLAZA.NL

Scoor met uw
bedrijfsuitje
of
personeelsfeest
www.keveruitje.nl
&
www.buggyrally.nl
20

presentatiegids SV DELDEN 2019-2020

door Remco Bakhuis en Marc Brinkcate

Vrijdagavond in de kantine
Een doorsnee vrijdagavond begin jaren negentig. Rond de klok van acht pakken meerdere
jeugdleden hun fiets om naar De Mors te gaan. De bestemming is de kantine van SV Delden. Niet voor een training of voor een wedstrijd, maar voor een spelletje kaart, dart, of
biljart. Of gewoon om te ouwehoeren aan de bar. Remco Bakhuis en Marc Brinkcate halen
herinneringen op.
Jaren achtereen hebben tientallen leden van SV Delden,
hun vriendinnen en andere Deldenaren de kantine benut
als sociaal middelpunt. De kantine was verbindend voor
een grote groep vrienden die de behoefte hadden elkaar
in Delden te treffen.
Maar hoe kwam dit tot stand?
De grondlegger voor de vrijdagavond was Paul Holtkamp,
toentertijd de trainer van het A-elftal en in latere jaren gewaardeerd trainer van onder andere het tweede elftal en
nauw betrokken bij de oprichting van het damesvoetbal
bij de club.

Niet alleen aan het eind van de vorige eeuw was het clubhuis van
SV Delden het terrein van ‘de jeugd’. In
2012 werd in de kantine de eerste Teenage Party gehouden, voor jongens en meisjes tot 16 jaar. Voor dit initiatief ontving
SV Delden een mooie waardering in de
vorm van de eerste prijs in het “Beste idee
van Hof van Twente” van de Rabobank.

De kern van de groep bestond uit het toenmalige A-elftal.
Paul had destijds als trainer oog voor de behoefte van
“zijn” groep en zag in dat de jeugd betrokken moest zijn
en blijven bij de vereniging. Het inmiddels legendarische
motto: "We moeten het mét elkaar doen!" was toen zijn tijd
al ver vooruit!

Op de vrijdagavond was het bellen met Twickelstad FM
(106.9, “Het geluid van midden-Twente”, wie kent het niet)
vaste prik. Zeker als later op de avond het spel Zeeslag op
de ether werd gespeeld. Dit leidde veelal niet tot succes en
grote prijzen, maar Twickelstad FM was doorgaans wel blij
met de live bijdrage vanuit de kantine.

De groep met bekende achternamen als Pots, Holterman,
Brinkcate, Brandt, Temmink, Geerdink, Bakhuis, Middel,
Donker en Streutker troffen elkaar aan de bar of gingen ‘onder het genot van’ de strijd met elkaar aan aan de kaarttafel. Zeker als er om Hollandse guldens werd gekaart kwam
het fanatisme van menigeen naar boven. Ook het dartbord,
het biljart en de flipperkast waren geliefd in die tijd.

Ook het bellen van een BG-er werd niet geschuwd. BG
staat dan voor Bekende Ghanees in de persoon van Prince
Polley, toenmalig doelpuntenmaker in Enschedese dienst.
Als je in het telefoonboek staat, dan loop je nu eenmaal
het risico ’s nachts uit bed gebeld te worden…
De ‘vrijdagavond in de kantine’ werd een begrip waar zelfs
lokale huisdieren van hadden gehoord. Zo wilde Bundy, de
hond van Toon Breukers, met grote regelmaat even kijken
zodat zijn baasje wel verplicht was om even mee te gaan.
Aan het einde van de avond of diep in de nacht ging het, letterlijk en figuurlijk, bergafwaarts en onderaan de bult linksaf
de Strookappe in. Dit met het gevaar dat er een niet nader te
noemen dwarsligger van rechts kwam. Met veel gevloek en
getier zetten allen hun weg dan voort. In De Peppelaar aangekomen was het standaard de sport om de portemonnee
van Bennie in zijn brievenbus te stoppen zodanig dat je het
kleingeld door de hele gang hoorde rinkelen.
Zo zijn er tal van anekdotes die ook jaren later nog steeds
een glimlach oproepen: kleine en grote verhalen, ontstaan
in en rond Trefhook ’n Mös. Een mooie tijd waar menigeen
met veel plezier op terugkijkt, met de kantine als verbindende factor en met de vrijdagavond als sociale warming-up
voor het voetbalweekend.
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door Bas Visser

Hoog bezoek in het clubhuis
Door de jaren heen heeft ons clubhuis kleine en grote veranderingen ondergaan. Wat nooit is veranderd: elk jaar weer kwam er in december hoog bezoek bij SV Delden. Sinterklaas en zijn Pieten op
De Mors: al lange tijd een prachtige traditie.
Jaar na jaar is Sinterklaas met verschillende voertuigen op
sportpark De Mors geweest. Zo is Sint per ambulance en
brandweerauto aangekomen. Een enkel jaar kwam hij op
de scooter en ook is hij met een snelle sportauto afgeleverd,
de mijter in de achterbak.
Sinterklaas heeft in de loop der jaren ook de kantine zien
veranderen. Oplettende kijkers zagen ook dat achter baard
en snor dikwijls een verandering optrad. Als we door de jaren heen naar de foto’s kijken lijkt er een verband tussen

de interviewers van Sinterklaas en Sinterklaas zelf. Mijter en
microfoon lijken van jaar tot jaar omgeruild te worden.
Daarnaast hebben we Sinterklazen met baard en haar, met
haar en zonder baard en zelfs zonder haar en zonder baard
gehad. Ook heeft de Sint wel eens zijn broer op laten draven
omdat hij bang was herkend te worden aan zijn schoenen...
Zoals u begrijpt kunnen we, om in voetbaltermen te blijven
geen namen en rugnummers noemen, maar Sint blijft Sint
en De Mors blijft De Mors, wat er ook aan verandert...

2013

2013
Sint met een branwee
rauto
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Het is tijd voor de Nr 1 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.

Tuincentrum
Boomkwekerij
Bloemsierkunst
Aanleg en onderhoud
Het is tijd voor de Rabobank.

www.rabobank.nl

Bellinkweg 6, Delden
074-3761219
www.nijhofbloemen.nl

Het adres voor al uw feesten en partijen
8

• Zaal tot ca. 100 personen
• Uitstekende vergaderlocatie
• Gezellige bar
• Elk weekend live voetbal
• Gezellig terras met loungesets
• Borrel na de sport

De Reigerstraat 1a, Delden - www.deboemel.nl
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door Hans Klumpers

Volop ruimte voor de jeugd
Sinds SV Delden vanaf de jaren zeventig een eigen clubhuis bezit, heeft het bestuur er voor
gezorgd dat er extra aandacht voor onze jeugdleden is. Wat veel van de huidige senioren
zich natuurlijk goed herinneren is dat een gedeelte van ons onderkomen op De Mors ingericht werd als een plek waar de jeugd zich zowel voor als na de wedstrijden kon vermaken.
In het clubhuis van SV Delden stond vroeger altijd een tafeltennistafel en ook heeft er lange tijd een tafelbiljart gestaan.
Lang geleden stond er zelfs een heuse flipperkast. Voor
veel van onze leden en oud-leden zijn dit zoete herinneringen aan een tijd waarin er nog geen mobieltjes waren. Stel
je eens voor: een tijd zonder online activiteiten. De jeugdleden lazen versleten Donald Ducks en Eppo’s. Dat waren
nog eens tijden!
Toen ons clubhuis nog maar enkele jaren bestond, besloot
het bestuur het gebouw richting het handbalveld uit te bereiden. De reden was het groeiend aantal leden en dus ook
de jeugd die mondiger werd en maar wat graag hun eigen
plek opeiste. Een maatschappelijke ontwikkeling die ook in
onze club tot uiting kwam. Een gezonde geldingsdrang.

in en om Delden. Er is de afgelopen jaren een afwisselend
programma in elkaar gezet, variërend van een darttoernooi tot het eten van een gezonde hap. Ook samen met
SCALA zijn er op een aantal woensdagmiddagen spelletjesparkoersen en toernooien georganiseerd. Bij al die activiteiten waren heel veel SV Delden-leden betrokken. Iets
waar we met veel trots en plezier op terug kijken.
Dat SV Delden een vereniging is waar de jeugd een
streepje voor heeft is ook in 2019 zo klaar als een klontje.
We hebben een enthousiaste jeugdcommissie en ons
clubhuis is – ook ‘op zijn ouwe dag’ – nog altijd dé plek
voor jeugdactiviteiten, met als hoogtepunt vorig seizoen
de daverende disco-avond voor meer dan zestig kinderen. Op deze manier houden we op De Mors onze blauwgele vereniging jong en vitaal. We gaan met gezond vertrouwen de toekomst tegemoet!

Richard Brunnekreef, al jaren een warm voorstander van
het betrekken van de jeugd bij onze club en een van de
organisatoren van allerlei leuke activiteiten, kijkt met veel
plezier terug op de jaren tachtig en negentig. Enkele successen die voortkwamen uit de extra aandacht voor de
jeugd en dus het jeugdhonk waren de smokkeltochten en
droppings. Deze gingen geregeld richting Oele en dan het
liefst door modderige paden waar je geen hand voor ogen
zag. Wasmachines draaiden overuren maar dat mocht de
pret totaal niet drukken. Deze jeugdactiviteiten werden
steevast ondersteund door onze senioren-voetballers
waarop je in die tijd nooit een vergeefs beroep deed.
Enkele jaren geleden stelde de Rabobank een mooi geldbedrag beschikbaar om activiteiten voor de jeugd uit Delden op te zetten. Dat de maatschappelijke betrokkenheid
van deze bank niet voor niets was bleek uit het programma-aanbod van SV Delden – een aanbod voor alle jeugd
presentatiegids SV DELDEN 2019-2020
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De accommodatie door de jaren
heen
door Bas Visser

De accommodatie op De Mors is in 1972 gezamenlijk met de handbal in gebruik genomen.
In die tijd was de accommodatie aanzienlijk kleiner en bestond hoofdzakelijk uit de kleedkamers. De kantine werd een jaar later opgeleverd doordat een groep vrijwilligers onder leiding
van Jan Berghuis stevig doorwerkten.
De bestuurskamer vond je door links van de bar door
de deur naar achteren te lopen. Onderweg kom je dan
nu links de fysio ruimte en rechts het opberghok tegen.
In die tijd waren deze ruimtes in dienst als dames en
herentoilet.

wel gehaald zou worden.
Onder de bar is een grote kelder gebouwd. Deze was
bedoeld om de fusten bier in te bergen. Daarnaast
worden daar alle kratten met drank opgeslagen. Het is
wel eens voorgekomen dat iemand een kraan open liet
staan zodat de kelder tot de rand toe gevuld was met
water.
Uitbouw en verbouw
In 1979 is de eerste uitbreiding tot stand gekomen. Het
jeugdhonk werd aangebouwd en samen met de uitbreiding van de keuken werd ook het ballenhok in gebruik genomen.
Het jeugdhonk werd voornamelijk gebouwd om alternatieve activiteiten voor de jeugd aan te kunnen bieden
als bijvoorbeeld een wedstrijd werd afgelast.
Om extra ruimte voor overleg te hebben werd er een
vouwwand geplaatst zodat het jeugdhonk ook voor
deze doeleinden gebruikt kon worden.

De onverwoestbare zaken
Onverwoestbaar is het parket in de kantine. Deze ligt er
al vanaf het begin in en wordt 2 x per jaar schoongemaakt. Na ruim 40 jaar ziet deze vloer er nog perfect uit.
Een vast anker in de kantine is de ronde tafel bij de tv.
Deze tafel komt bij Harry Witten vandaan die hem thuis
niet meer nodig had.
De bar heeft de nodige metamorfoses ondergaan, maar
is origineel door Grolsch beschikbaar gesteld. Uiteraard
met de afspraak dat de eerste jaren Grolsch bier getapt
moest worden.
De bar heeft vele kleuren gehad. Van oudroze tot SV
Delden blauw en sinds de laatste verbouwing een
sfeervolle houtkleur.

De nieuwe toiletgroep en de grote bestuurskamer zijn in
2003/2004 gebouwd. De potloodtekening van de voetballer op de muur in de bestuurskamer is gemaakt door
Gerrit Dijkman.
In 2005 is de Gerrit Seppenwoolde arena feestelijk in
gebruik genomen. Dit was het eerste 4 tegen 4 veld
waar de welpen konden voetballen.

Hoogteverschillen
De traptreden zijn een bekend fenomeen in de kantine.
Deze hebben echter een verborgen functionaliteit die
niet iedereen weet.
In de jaren 70 schreef de horecavergunning een minimale hoogte van de ruimte voor. Het dakvlak van het
hele gebouw moest gelijklopen waardoor de kantine
deze hoogte niet zou halen. De enigste optie was om
het kantine gedeelte uit te graven zodat deze hoogte
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In 2007 zijn de kleedkamers aangepakt. De oude douches en toiletten werden vervangen, het tegelwerk werd
vernieuwd en de rode vloertegels verdwenen onder een
mooie nieuwe vloer.
Het bouwteam onder leiding van opperklusser Herman
de Jong leverde de nieuwe kleedkamers op 31 maart
2007 op. Toenmalig vice voorzitter Remco Bakhuis kreeg
de sleutels plechtig overhandigd van bouwcommissie
lid Hans Pots.

Plan accomodatieverbetering SV Delden
De bouwcommissie plande verder en maakte een meer
fasen plan om de accommodatie verder te verfraaien.
Zo werden er drie fases bepaald:
1. Entree/fietsenstalling
2. Aanleg pupillenveld
3. Verbouw kantine
Tussen 16 juli en 1 november 2011 wordt de entree vernieuwd en komen de zwarte klinkers erin te liggen. Ook
de fietsenstalling hoort bij dit plan. Daarna wordt het pupillenveld aangelegd en ziet de ingang en het pupillenveld eruit zoals we dat nu kennen. Vele vrijwilligers hebben uren zwaar werk verzet om dit mogelijk te maken.
Tijdens de winterstop van het seizoen 2015-2016 begint
de grote klus in de kantine. Naar ideeën en ontwerpen
van John Pisano gaat de bouwcommissie onder bezielende leiding van Ronnie Schutte de uitdaging aan om
binnen een korte tijd een complete metamorfose tot stand
te brengen. In 6 weken tijd wordt de bar aangepast, het
plafond vernieuwd en krijgt alles een frisse nieuwe kleur
Met bijzondere dank aan Gerrit Seppenwoolde,
Henk van Geenen en Wim Westerhof
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door Maartje Fisscher

SV Delden 'barst uit zijn voegen'
Voor SV Delden is 2019 een bijzonder jaar. Niet alleen omdat er op De Mors een start wordt gemaakt met de bouw van een nieuwe multifunctionele accommodatie, maar ook omdat we dit
jaar de inschrijving van ons 400e lid mochten beleven. Nog nooit in haar bijna honderdjarige
historie had onze vereniging zoveel leden. SV Delden barst bijna uit zijn voegen!
Zaterdag 21 september is het 400e lid van
SV Delden, Jet ten Vregelaar, in het zonnetje
gezet.
Net voor de zomer had
Jet zich aangemeld en
heeft ze tot de zomer
meegedaan met de
welpen.
Na de zomer is ze gestart in JO8-1.
Deze zaterdag kon al
niet meer stuk omdat
ze samen met haar
team met 13-3 had gewonnen.
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Na afloop kreeg Jet uit handen van de nieuwe jeugdvoorzitter
Maartje Fisscher een lekkere taart met een persoonlijk tintje.
Na het luid zingen van 'lang zal ze leven’ werd de taart snel
verorberd door Jet en haar teamgenootjes. Naast de taart
kreeg Jet ook een mooie SV Delden handdoek waardoor ook
het douchen in stijl kon worden afgesloten.
Voor SV Delden is het 400e
lid een prachtige mijlpaal.
De vereniging heeft gewacht met de huldiging om
zo het begin van het nieuwe
seizoen feestelijk te starten.
Ondertussen groeit de vereniging gestaag door en zijn
er na Jet nog bijna 30 leden bij
gekomen.
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door Jan Holterman

Kijkje in het kalkhok
De kantine van SV Delden, die kennen we allemaal. Van buiten, maar vooral van binnen. Ook
de kleedkamers van onze vereniging zijn natuurlijk vertrouwd terrein, voor vele voetballers uit
Delden en omgeving. Minder bekend bij het grote publiek is het bijgebouwtje aan de Sportlaan.
Voor sommigen voor het eerst, voor anderen als blijvende herinnering: een kijkje in het kalkhok.
De doorsnee voetballer heeft er niets te zoeken en ook de
fanatieke supporter op weg naar het voetbalveld laat het
gebouwtje achteloos links liggen. En toch heeft, net als ons
clubhuis en onze kleedkamers, onze berging op De Mors
de afgelopen tientallen jaren zijn waarde onmiskenbaar
bewezen.
Voor de klussers die er hun materialen in konden opbergen.Voor de trainers die er de laatste jaren hun bal-
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lencontainers in kwijt konden.En niet te vergeten voor de
koersvaste heren die sinds jaar en dag – week in, week uit
– letterlijk de lijnen uit hebben uitgezet op het natuurgras,
op onze échte voetbalvelden.
Vandaar op deze pagina in deze presentatiegids, opdat
we niet vergeten hoe De Mors er in 2019 ook alweer uitzag: een handjevol foto’s van het kalkhok. Van buiten... en
van binnen.
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Gelukkig hebben we de foto's nog...
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Gelukkig hebben we de foto's nog...
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HOOFDSPONSOR
APARTHOTEL DELDEN

FAMILIE, GOLF, WELLNESS EN CONFERENTIE HOTEL

BUSINESS CLUB
Autobedrijf de Vossenbrink, Delden
BestGadgets4U, Goor
C&S Audiovisueel Delden, Delden
DLV Advies & Resultaat, Ambt Delden
Eurosport, Borne
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Aarsen Drogisterij Optiek, Delden
Alubouw Hengelo, Hengelo
Autobedrijf de Vossenbrink, Delden
Autobedrijf Feijten, Delden
Autobedrijf Zuithof, Bornerbroek
Autoservice Sonneveld-Groothuis, Delden
Autoservice Thom de Jong, Delden
Baars Topkeukens, Hengelo
Bakker Meen, Delden
Bakkerij ter Avest, Delden
Berends-Naafs Makelaardij, Goor
Blekkenhorst Totaalwonen, Delden
Bloemen Bij Sandra, Delden
Boom en Tuin, Hengelo
Bouwbedrijf Lammersen B.V, Delden
Breukers BV Grondverzetbedrijf, Haaksbergen
Breukers Schildersbedrijf, Delden
Breumaf BV, Hengelo
C&S Audiovisueel Delden, Delden
Cafetaria Lenferink, Delden
Café De Boemel, Delden
Caravanstalling Schutte, Ambt Delden
Dancing Bruins, Saasveld
Deldense Automaterialen, Delden
Eastern Plaza Wokrestaurant, Bentelo
Electro World Bas Baake, Delden
EichBerg Montage & Timmerwerken, 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
Golden City Chinees Restaurant, Delden
Gravutech Graveer-reclamebedrijf, Hengevelde
Harrie van der Woning Fietsen, Delden
Hensen Handelsonderneming, Borne
Het Witte Paard Hotel Restaurant, Delden
Hobbelink Kantoorefficiency, Hengelo
Hofstede & Kamp Makelaars, Delden
Hofweekblad Drukkerij Unaniem, Delden
Hong Kong Chinees Restaurant, Delden
Hoogspel Café-Restaurant, Ambt Delden
Hotel Het Wapen van Delden, Delden
IT 4 Elements, Delden
Installatiebedrijf Vehof, Delden
Jan Wold Installatiebedrijf, Delden
John Peper Installatietechniek, Delden
Jongebloed Installatietechniek, Enschede

DELDEN

Gasterij 't Oaldershoes, Delden
Groothuis, Ligtermoet & Nijhuis, Hengelo
Het Witte Paard Hotel Restaurant, Delden
Techmag Gereedschappen, Haaksbergen
TGO Technische Installaties, Hengelo
Wooddeck, Goor
Keukenhof van Twente, Delden
Kleinsman Vleeshandel, Bentelo
Kolenbrander Transporten BV, Almelo
Krooshoop Bloemencentrum, Delden
La Luna BSO, Delden
Lamers Huishoudartikelen, Delden
Landgoed Carelshaven Hotel-Restaurant., Delden
Leferink Schoenen, Delden
Maribri Hekwerkautomatisering, Delden
Meier Horeca Service, Hengelo
Mensink Hoveniers Sierbestrating, Ambt Delden
Mercom Transport, Goor
Modelmakerij Delden, Hengelo
Molenkamp Kunststof Kozijnen, Bornerbroek
Morssink Bouwmaterialen, Delden
Nobbenhuis Textielhandel, Delden
Oldenhave Installatietechniek, Borculo
Otten Textiel, Delden
Oude Nijhuis Biljartvakhandel, Delden
Oude Wesselink Rietdekkersbedrijf, Delden
Partycentrum Weijenborg, Delden
Profix Schadeherstel, Goor
Raab Kärcher Bouwmaterialen, Hengelo
Rabobank Centraal Twente, Hengelo
Robers Advocaten, Hengelo
Rokramix Betoncentrale, Enschede
Rupert Accountancy, Delden
Showtime Evenementenbureau, Delden
Siemar Zonwering, Delden
Speckmann Kapsalon, Delden
Staalbouw Twente, Delden
Sterk in Wonen, Delden
Studio PT Personal Training, 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
Traanman Bouwbedrijf, Delden
Twentse Storm Reclamebureau, Delden
Van Loon Herenmode, Delden
Van den Barg Carrosseriebouw, Delden
Van Otten Technische Installaties, Delden
Van der Kolk Print en Vormgeving, Goor
Vincent Zonwering, Hengelo
Vios Danscafé en Club, Ambt Delden
Visschedijk Slagerij, Delden
Vos Bouwbedrijf, Delden
Wolf Interieurhuis, Delden
2019-2020
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door Bart Schurink, Hans van Laarhoven

Grote stappen richting bouw van
Sportpark De Mors
Met alle kogels door de kerk, kunnen er concrete stappen gemaakt worden richting de realisatie van Sportpark De Mors. Eerder al was te lezen dat de clubs ook op papier een verbintenis
zijn aangegaan, met alle rechten en plichten van dien. Het zijn echter niet slechts formaliteiten
die gebezigd worden, de verschillende werkgroepen zorgden in de afgelopen periode voor
veel concrete winst op de gebieden van financiën, bouw, horeca, vrijwilligers en identiteit.
Op 7 juni is de reguliere omgevingsaanvraag voor de
nieuwbouw en de tijdelijke voorziening ontvangen bij de
gemeente, inmiddels is de vergunning afgegeven en heeft
de gemeente ook de bankgarantie afgegeven. Op 31 oktober wordt een tijdelijke kleedvoorziening voor SV Delden
en SVO Twickel verwezenlijkt, zo wordt de overlast zo beperkt mogelijk gehouden. Half november gaan we naar
deze tijdelijke accommodatie verhuizen waarna de oude
accommodatie gesloopt wordt. Met de buren van Amicitia
is gesproken over het gebruik van haar kantine tijdens de
zondagswedstrijden van SV Delden en de SVO.

De tijdelijke units zullen worden geplaatst zo dicht mogelijk tegen het gebouw van Amicitia aan en ter hoogte van het kalkhok. Deze plek is gekozen, omdat deze niet bebouwd zal worden. Na de realisatie van de plannen zullen op deze plek de
beachvelden komen. Er zullen tijdelijke kleedkamers geplaatst
worden, maar ook een kantine en een keukenunit, om iedereen ook van een warme hap te kunnen voorzien.

Enige hinder is met tijdelijke units niet te voorkomen. Op de
drukste trainingsdagen, de dinsdag en de donderdag zal
moeten worden ingeschikt. Ook is het voor de trainers van
belang de trainingstijden strikt te hanteren en niet langer door
te gaan met trainen, dan komen teams die later trainen qua
kleedkamerbezetting niet in de knel. Voor de zaterdagen en
zondagen zijn al strakke wedstrijdroosters gemaakt, zodat we
iedereen een fatsoenlijke plek kunnen bieden. De velden kunnen zoals normaal gebruikt worden, met uitzondering van het
pupillenveld, omdat hier de tijdelijke units staan. De pupillen
gaan trainen op het derde veld.
De bouw wordt bij voorkeur door lokale aannemers verwezenlijkt, inmiddels buigen enkele aannemers en installateurs
zich al over de klus. Zowel de gemeente Hof van Twente als
de SBR hebben duurzaamheid en beperking van het energieverbruik hoog in het vaandel staan, beide aspecten worden
dan ook nadrukkelijk verwerkt in het ontwerp. Zo staan zaken
als goede isolatie, hergebruik van warmte in ventilatielucht en
douchewater, led-verlichting, maar ook zonnecollectoren t.b.v.
warm tapwater en zonnepanelen voor opwekking van elektra
op het programma.
Qua invulling van de hal is inmiddels in legio vergelijkbare
accommodaties wijsheid opgedaan. Als uitgangspunt wordt
niet slechts het wensenpallet van de verschillende sportverenigingen genomen, minstens zo belangrijk zijn de noden bij
het onderwijs. In de zoektocht naar een adequate en haalbare equipering zijn dan ook leerkrachten gym en lichamelijke
opvoeding aangehaakt. In samenspraak met de werkgroep
bouw wordt in de komende tijd wens en mogelijkheid op elkaar afgestemd.
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Madoerastraat 31
7556 SM Hengelo
Tel: 0615337714

van alles en nog wat
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Wilt u ook sponsor worden? Stuur dan een mail naar: sponsoring@svdelden.nl
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Een aparte entiteit binnen de nieuwe sporthal is de kantine. Deze zal twee bouwlagen beslaan en zal nadrukkelijk
de samenkomst van de leden van de verschillende clubs
bevorderen. Zo worden binnen het Sportpark bestaande
identiteiten gekoesterd, maar krijgt ook de nieuwe collectieve identiteit volop kans zich te ontwikkelen. Precies dat
‘samen-gevoel’ is ook de basis voor de inzet van vrijwilligers op het park, deze is niet slechts onmisbaar voor de
dagelijkse gang van zaken, maar bevordert daarnaast het
ideaal dat de stuurgroep sinds zijn oprichting koestert: een
kloppend hart creëren voor sportend Delden.
Vanaf heden wordt aan Deldenaren (al of niet gebonden
aan een club) gevraagd zich aan te melden als vrijwilliger via sportparkdemors@gmail.com. Eind 2019 is naar
verwachting al hulp nodig bij het in gereedheid brengen
en het schoonhouden van de tijdelijke huisvesting van de
kantine en kleedkamers van SV Delden. Hoewel de bouw
uiteraard uitgevoerd wordt door vakmensen, zijn er genoeg facilitaire taken die prima door vrijwilligers gedaan
kunnen worden zodat de experts zich kunnen richten op
hun expertises. Tenslotte is ook het straten van de tijdelijke
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toegangswegen in deze fase iets wat prima gedaan kan
worden door vrijwilligers.
De gemeente Hof van Twente is druk doende om de inrichting
van de parkeerplaats zo efficiënt mogelijk te maken. Enerzijds
moet de capaciteit aansluiten bij de behoefte, anderzijds is
er ook het streven om het groene karakter te behouden. In
narekening is gebleken dat het oorspronkelijk begrote aantal
plekken te hoog was en dat er mogelijk gehoor kan worden
gegeven aan de wens van velen om een fiets-wandelpad
langs de tennisvereniging aan te leggen. Hiermee zou de bereikbaarheid van het park en de veiligheid van de gebruikers
verder vergroot worden.
Al met al wint Sportpark De Mors in allerlei opzichten steeds
meer aan contouren. Dat gegeven is een mooie beloning voor
de noeste arbeid die de laatste jaren achter de schermen van
de stuurgroep en werkgroepen is verricht. Vooral ook is het
een reality-check: in de komende anderhalf jaar zal nog veel
werk verzet moeten worden om het park te verwezenlijken en
daarna is niet minder inzet nodig om het te maken tot wat het
moet zijn: een sportief ontmoetingscentrum voor heel Delden.
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Bovenste rij v.l.n.r.: Saïd L'Bouhdidi, Stan van Laarhoven, Colin Neuber, Luuk Börgeling,
Doeke Brandt, Sven Wold, Scott Wold, Kevin Lemmink
Middelste rij v.l.n.r.: Raymond Halenbeek (fysiotherapeut), Ruben Diele, Ronnie Hendrikse (elftalleider),
Wouter Kwakkenbos (trainer), Marco Dijkman (ass.scheidsrechter),
Sven Lutke Willink, Julia Rikkert (fysiotherapeut)
Onderste rij v.l.n.r.: Robin Schutte, Joost Hendrikse, Niels Oude Wesselink, Ivo Otten,
Hugo Renssen, Christian Vreriks, Dajo van Norel
Op de foto ontbreekt: Emiel van der Pol (keeperstrainer)
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Shirtsponsor: Aparthotel Delden
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SPECIAAL VOOR SV DELDEN LEDEN

KORTING

op een
Carwashprogramma op vertoon van je

SV Delden Clubcard

*

*Actie geldt het hele jaar 2020 en alleen op daadwerkelijk vertoon van je SV Delden Clubcard.

Vossenbrinkweg 3 - Delden - 074-376 2555 - www.vossenbrink.nl
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Elftalfoto's SV Delden seizoen 2019-2020

Staand v.l.n.r.: Damian, Hugo, Boris, Lars, Caesar, Mathijs, Stijn
Geknield v.l.n.r.: Lucas, Fanar, Thiseas, Robin, Hasan
Op de foto ontbreekt: Bent
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SV Delden 3

Staand v.l.n.r.: Mark (trainer/leider), Hugo, Luuk, Hidde, Bram, Gijs, Kevin (leider)
Geknield v.l.n.r.: Roy, Laurent, Coen, Mark, Glenn, Auke, Frank
Op de foto ontbreken: Daan, Pim, Chin, Ruben, Marcel, Raymond, Bjorn (ass.scheidsrechter)
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Shirtsponsor: Autobedrijf De Vossenbrink
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Staand v.l.n.r.: Pieter, Niek, Ewoud, Nick, Jeffrey, Lars, Tim
Geknield v.l.n.r.: Frans, Bart, Brian, Teun, Micha, Bart, Justin
Op de foto ontbreken: Paul, Ramon
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SV Delden 5

Achterste rij v.l.n.r.: Mark (leider), Joost, Ivo (leider), Patrick, Michel
Middelste rij v.l.n.r.: Michiel, Jan, Richard, Wouter, Tom, Paul, Dennis
Voorste rij v.l.n.r.: Tom, Marthijn, Ralf, Martin, Roy
Op de foto ontbreken: Maikel, Tim, Tomas, Danny, Robin (leider), Niels (leider)
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Shirtsponsor: : Erik Jongebloed Installatietechniek en Golf Sunreizen
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SV Delden 6
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Staand v.l.n.r.: Arjan (leider), Bert, Richard, Robert, Rian, Rob, Bert (leider)
Geknield v.l.n.r.: René, Ed, Dinand, Henri, Bertil, Gerrit, Ronny
Op de foto ontbreken: Jan, Hans, Jarno

presentatiegids SV DELDEN 2019-2020

n

2019
2020

oe

n

2019
2020

45

Elftalfoto's SV Delden seizoen 2019-2020

Shirtsponsor: Aparthotel

s eiz

SV Delden 45+1

Staand v.l.n.r.: Martijn (leider), Robert, Maarten, Hajo, Jaap (leider),
Rob, Ben, Lennart (ass.scheidsrechter)
Geknield v.l.n.r.: Berry, Sander, Marco, David, Wim, Bjorn, Marco
Op de foto ontbreken: Frank, Jan, Johan, Frank, Wim
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Shirtsponsor: BestGadgets4U

Shirtsponsor: Eastern Plaza
Staand v.l.n.r.: Arjan (leider), Tim, Jesper, Cas, Tijmen, Max, Wessel, Lucas, Jort, Gerrit (trainer/leider)
Geknield v.l.n.r.: Mats, Jort, Teun, Jordy, Lars, Bas, Lars
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Staand v.l.n.r.: Roy (trainer), Max, Nick, Marten, Jesse, Jasper, Boris, Brad, Joël, Tom, Fred (leider)
Geknield v.l.n.r.: Joris, Thijmen, Fadi, Jasper, Ryan, Levy, Rik
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SV Delden JO19-1
SV Delden JO15-1
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Shirtponsor: TGO Technische Installaties

oe

n

oe

n

2019
2020

2019
2020

presentatiegids SV DELDEN 2019-2020

Staand v.l.n.r.: Brad (trainer), Tijmen, Hademar, Kian, Peter (leider), Luuk, Aiden, Jasper (trainer)
Geknield v.l.n.r.: Twan, Tijn, Martijn, Len, Youri
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Elftalfoto's SV Delden seizoen 2019-2020

Shirtsponsor: Showtime
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Achterste rij v.l.n.r.: Roy (trainer), Stijn, Jan-Willem, Pepijn, Dirk, Lars, Hugo, Robert (leider)
Middelste rij v.l.n.r.: Dion, Gijs, Stef, Koen, Timo
Voorste rij v.l.n.r.: Tom, Sven, Jelmer, Daïm, Take
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SV Delden JO13-1
SV Delden JO12-1

Shirtsponsor: Henri Heuten Timmerwerken en Onderhoud

2019
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Staand v.l.n.r.: Harald (trainer), Timon, Sven, Alart (trainer), Tom, Ties, Dinant (leider)
Geknield v.l.n.r.: Roan, Hugo, Steyn, Pim, Simon, Tom, Joren
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SV Delden JO11-1

Shirtsponsor: Klein Optiek
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Langestraat 46 | 7491 AH Delden | info@santorinidelden.nl | 074-3491382
Ma t/m Zo - 16:00 tot 22:00, dinsdag - gesloten
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Staand v.l.n.r.: Mark (trainer/leider), Didier, Max, Tristan, Christoffel (trainer/leider)
Geknield v.l.n.r.: Manu, Anouk, Ruben, Thijmen, Hero
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Elftalfoto's SV Delden seizoen 2019-2020

Shirtsponsor: Hart van Delden
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Staand v.l.n.r.: Eik (leider), Sem, Pim, Michiel, Lars, Ralph (trainer/leider)
Geknield v.l.n.r.: Renée, Sepp, Tygo, Milan, Alec
Op de foto ontbreekt: Jarno (trainer/leider)
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SV Delden JO10-1
SV Delden JO10-2

Shirtsponsor: RVM Techniek
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SV Delden JO8-1
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Staand v.l.n.r.: Marc (trainer/leider), Milan, Siem, Jet, Norah, Rob (trainer/leider)
Geknield v.l.n.r.: Ewout, Bram, Gijs
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Staand v.l.n.r.: Ryan (trainer/leider), Twan, Gijs, Boris (trainer/leider), Milan, Hashem (leider)
Geknield v.l.n.r.: Ties, Roos, Jade, Jayden, Dino
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Shirtsponsor: Eichberg Montage & Timmerwerken
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Elftalfoto's SV Delden seizoen 2019-2020

Staand v.l.n.r.: Ties, Wouter (trainer/leider), Mads, Floris, Vincent (leider), Dinand
Geknield v.l.n.r.: Juriën, Daan, Luka
Op de foto ontbreekt: Jasper
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SV Delden JO8-2
SV Delden JO8-3

Staand v.l.n.r.: Wim (trainer/leider), Bram, Steije, Mika, Teun, Arjan (leider)
Geknield v.l.n.r.: Kars, Jasper, Iris, Gijs
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Staand v.l.n.r.: Martin (trainer/leider), Jasper, Fedde, Guus, Remi (trainer/leider)
Geknield v.l.n.r.: Pim, Dex, Dex
Op de foto ontbreekt: Joost (trainer, leider)
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SV Delden JO7-1
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Shirtsponsor: Sonneveld Groothuis Autoservice
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Trainers v.l.n.r.: Bram (trainer), René (trainer)
Kabouters v.l.n.r.: Willem, Marlyn, Jesse, Ruben, Koen, Jens
Op de foto ontbreken: Tijmen, Bjarre
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Shirtsponsor: Sonneveld Groothuis Autoservice

Elftalfoto's SV Delden seizoen 2019-2020

Kabouters

Staand v.l.n.r.: Timo, Renzo (trainer/leider), Ties, Stijn, Jeroen (trainer/leider), Kay
Geknield v.l.n.r.: Hjalmar, Julian, Guus
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SV Delden JO7-2

Shirtsponsor: Sonneveld Groothuis Autoservice
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Achterse rij v.l.n.r.: Yvet (mascotte), Kristel, Tineke, Dionne, Nienke, Sanne,
André (trainer/leider), Merle, Demi, Marlon, Lisette, Aniek, Nienke (leider)
Voorste rij v.l.n.r.: Selina, Nikita, Marieke, Mirel, Anne, Julia, Robin, Yvonne, Marlou
Op de foto ontbreken: Lisanne, Anke
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SVO Twickel VR1

Shirtsponsor: 123inkt / Santorini
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SVO Twickel:
vrouwenvoetbal en meisjesvoetbal in Delden

Sponsors
SVO Twickel

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.
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FYSIOTHERAPIE & FITNESS
GOED VOOR ELKAAR
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Langestraat 110 | 7491 AK Delden | Tel. 074 - 376 12 17

presentatiegids
SV DELDEN
2019-2020
presentatiegids
presentatiegids
SV
SVDELDEN
DELDEN
2014
2011

presentatiegids SV DELDEN 2019-2020

Shirtsponsor: 123inkt / Oude Heuvel Las en Montage
Staand v.l.n.r. Els, Marloes, Charell, Monique
Geknield v.l.n.r.: Marlin, Jasmijn, Marijn
Op de foto ontbreken: Anne, Jobke, Steffie, Leonie
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Elftalfoto's SVO Twickel seizoen 2019-2020
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Staand v.l.n.r.: Karlijn, Els, Marloes, Annemarie
Geknield v.l.n.r.: Sarah, Judith, Marjan
Op de foto ontbreken: Christel, Michelle, Els, Wendy, Marije, Jessica, Yolande, Linda
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SVO Twickel VR25+2 SVO Twickel VR25+1

Shirtsponsor: 123inkt / Carelshaven

2019
2020
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Staand v.l.n.r.: Loes, Marel, Daphne, Janique, Britt, Charlotte, Hans (trainer)
Geknield v.l.n.r.: Marel, Milou, Sari, Esmee, Fleur, Indy, Lieke
Op de foto ontbreken: Noa, Pien

Shirtsponsor: 123inkt / Country Wishes
Staand v.l.n.r.: Roy (trainer/leider), Eline, Jorien, Ruth, Anne,
Yasmin, Tess, Indy, Arjan (trainer/leider)
Geknield v.l.n.r.: Puk, Britt, Sam, Jinte, Romee, Tamara, Dionicia
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SVO Twickel MO17-1 SVO Twickel MO19-1
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Shirtsponsor: 123inkt / EV Fysiotherapie – Tassensponsor: Carematch
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Shirtsponsor: 123inkt / La Luna
Staand v.l.n.r.: Mirella (leider), Lynn, Anna, Jonne, Jos (trainer/leider),
Romy, Lisanne, Patrick (leider)
Geknield v.l.n.r.: Janneke, Ellis, Janna, Yanique, Lara, Lynn, Danique

presentatiegids SV DELDEN 2019-2020
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Elftalfoto's SVO Twickel seizoen 2019-2020

s eiz

Staand v.l.n.r.: Gerard (trainer), Lisa, Danique, Sayde, Jorien, Sanne,
Julia, Kimberley, Alicia, Inge (leider)
Geknield v.l.n.r.: Kiki, Maud, Indy, Aimee, Lotte, Iris, Isabel

s eiz

SVO Twickel MO13-1 SVO Twickel MO15-1

Shirtsponsor: 123inkt / Cafetaria Lenferink / Lamers Huishoudartikelen

2019
2020
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CLUBLIED
Refrein
Vooruit nu die blauw-gelen
Jongens zet hem op
Dan klinkt het op de velden
De kampioen wordt SV Delden!
Couplet 1:
Er staat op de Mors toch zo'n prachtig gebouw
Het clubgebouw van SV Delden
Daar komen en gaan de supporters trouw
En de spelers staan op de velden
Daar zie je de kleuren het geel en het blauw
De spelers verdedigen die erg trouw

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

Refrein

Refrein

Deze presentatiegids is mede mogelijk gemaakt door:

EV

FYSIOTHERAPIE & FITNESS
GOED VOOR ELKAAR

