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Van de voorzitter
De eerste presentatiegids van SV Delden is een feit!
Een gedenkwaardig moment in een periode waarin voor de Sportvereniging “Delden” al
zeer veel unieke ontwikkelingen zijn te benoemen. Zo nemen voor onze vereniging voor
het eerst in de geschiedenis maar liefst zeven seniorenelftallen deel aan de competitie.
Ook hebben het afgelopen jaar het dames- en meisjesvoetbal hun intrede gedaan bij SV
Delden. Zowel SV Delden dames 1 als SV Delden meisjes E3 doen met succes van zich
spreken op het voetbalveld!
Last but not least blijft onze jeugdafdeling groeien (acht teams en een welpengroep) en
ook is de selectie van SV Delden 1 en 2 dit jaar verblijd met de overstap van het gehele
A1 team, waardoor zowel SV Delden 1 als 2 een zeer jeugdige uitstraling hebben en
deze teams zich toekomstgericht nog volop kunnen ontwikkelen.
Het bestuur van SV Delden is van mening dat deze impuls uiteindelijk zal leiden tot
succes en dus promotie, waardoor SV Delden weer gaat acteren in een voetbalklasse
waarin het thuis hoort!
Voetballen bij SV Delden betekent dat plezier en gezelligheid voorop staan, en het
spreekt vanzelf dat goede prestaties hieraan bijdragen. Binnen welk elftal je dan ook
acteert en welke rol je ook vervult, presteren met plezier is hét kenmerk van SV Delden.
Veel plezier bij de voetballers zelf, maar zeker ook bij de supporters en al die vrijwilligers
binnen onze club. Dit alles onder het welbekende motto “we moeten het mét elkaar
doen”.
Voetbal is vanzelfsprekend de
belangrijkste activiteit bij onze
vereniging. Daarnaast is de
kalender van SV Delden altijd
goed gevuld met tal van andere
activiteiten. Van jong tot oud,
voetballend of niet meer actief
op het veld, iedereen heeft de
mogelijkheid deel te nemen aan
alle activiteiten binnen SV Delden. Het beleid van SV Delden
is dan ook vooral gericht op de
mogelijkheid tot MEEDOEN in
welke vorm en op welke wijze
dan ook.
Als voetbalclub in de gemeente Hof van Twente hebben wij een maatschappelijke
functie voor de jeugd, gezinnen en senioren, vooral in en rondom de kern Delden. Het
afgelopen seizoen zijn onder andere de volgende activiteiten georganiseerd:
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•
•
•
•
•

Open Dag voor de jeugd
Jeugdkamp
Ouder-kind-toernooi
Playbackavond senioren
Medewerkersavond voor vrijwilligers

Met het uitbrengen van deze presentatiegids willen we aan u laten zien dat de Sportvereniging “Delden”, 85 jaar oud inmiddels, nog steeds springlevend is. Onze vereniging
is volop in ontwikkeling en beweging, staat midden in de Deldense samenleving en vervult hiermee binnen de gemeente Hof van Twente een belangrijke maatschappelijke rol.
Het bestuur van SV Delden is ervan overtuigd dat we onze vereniging, met al onze
enthousiaste vrijwilligers, de komende jaren op dezelfde positieve wijze verder kunnen
laten groeien en ontwikkelen. Onze wens daarbij is dat onze voetbalprestaties eenzelfde
groei mogen doormaken: presteren met plezier is daarbij ons uitgangspunt!

Hans van Laarhoven
Voorzitter Sportvereniging “Delden”

Bestuur SV Delden

Staand v.l.n.r.: Jaap Schikker, Marco Ezendam, Jan Holterman, Erwin Hoving.
Zittend v.l.n.r.: Jos Eijsink, Hans van Laarhoven, Hajo Brandt.

3

presentatiegids SV Delden 2009

4

presentatiegids SV Delden 2009

SV Delden,
daar kun je niet omheen
Een tijdje geleden werd ik door de clubbladredactie gevraagd een bijdrage te leveren
voor deze presentatiegids met het verzoek een korte terugblik te werpen op onze 85 jaar
oude vereniging. Daarmee heb ik graag ingestemd.
In het mooie boek “Wij worden hier nog helden op voetbalgebied” beschrijft ons oud SV
Delden-lid en oud-teamgenoot van het vijfde elftal, Johan Bos, uitgebreid de vroege
voetbalhistorie van de beide Deldense voetbalverenigingen. Het boek beschrijft de
voorgeschiedenis van het voetbal in Delden van 1885 tot 1929.
De VV Delden werd op 18 juli 1923 officieel opgericht. Daarvoor waren er enige
turbulente jaren. In Delden, met zijn 2600 inwoners, was er amper ruimte voor twee
voetbalclubs. Het rooms katholieke Effecto, later Rood Zwart, had gezien de
samenstelling van de Deldense bevolking natuurlijk de grootste aanhang.
Voor de oprichting kwam de VV Delden uit in de ‘wilde competitie’. Het nieuw opgerichte
VV Delden was een neutrale vereniging en bestond voornamelijk uit arbeiders. De beter
gesitueerden, ‘witte boorden’ waren dat jaar verdwenen en zochten hun heil bij
korfbalvereniging Zwart Wit.

Het oprichtingselftal van VV Delden, zomer 1923.
Achterste rij v.l.n.r.: Jan ter Horst (voorzitter), Hendrik de Heer, Herman Twilhaar, Bets
Vriezekolk, Gerrit Rottink, Frits Twilhaar, Willem Levers.
Middelste rij v.l.n.r.: Leo Nijhuis, Dirk Wes, Willem ter Horst.
Voorste rij v.l.n.r.: Dick ter Horst, Hans Wijvecate, Albert Hazekamp.
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Van meet af was de VV Delden de kleinste van de twee voetbalverenigingen. Maar
vooral in de beginjaren had de club een zeer fanatieke aanhang en regelmatig werden
er dan ook nieuwe (strijd)liederen geschreven. Al in het eerste verenigingsjaar werd de
VV Delden kampioen en promoveerde.
Het ging goed met de club. In de dertiger jaren werd het Twentekanaal gegraven. De
grond hier uit werd op de Lage Mors gebracht en in 1936 kreeg de VV Delden zijn
voetbalveld aan De Peppelaar. Het slib was bij droogte bikkelhard en bij regen één
glibberzooi. In de ledenvergadering van 1938 werd de contributie verhoogd naar 10 cent
per week. Geen geld zou je zeggen, maar de oorlog stond voor de deur, het eerste team
degradeerde en de tijden werden moeilijk.
In de oorlogsjaren lagen de verenigingsactiviteiten nagenoeg stil, de vereniging leidde
een slapend bestaan. Pas na de bevrijding kwam de vereniging weer tot leven. De naam
VV Delden werd gewijzigd in SV Delden met het doel een gymnastiekafdeling op te
richten. Dit ging echter niet door. Er kwam een nieuwe gymnastiekvereniging onder de
naam Actief.
In het seizoen 1955/1956 werd SV Delden kampioen en een jaar later promoveerde SV
Delden opnieuw en kwam voor het eerst in de 1e klasse van de T.V.B., de huidige 5e
klasse van de KNVB.
Het ging uitstekend met de club, maar de accommodatie aan De Peppelaar was verre
van ideaal. Er was geen wasgelegenheid. Buiten werd een wastrog volgepompt met
rood/roze roestwater (moet je nu mee aan komen). En er was slechts één slecht veld
met oefenhoek ter beschikking. Een slechte zaak voor een club die vooruit wil.

Samen met de korfbalvereniging Zwart Wit en handbalvereniging D.H.V. werd
geprobeerd een nieuwe accommodatie te krijgen. Echter zonder resultaat. Telkenmale
werden de plannen op een lange baan geschoven. Toen het toenmalige College van B
en W van Stad Delden in mei 1971 de Raad voorstelde Rood Zwart een subsidie te
verstrekken waren de rapen natuurlijk gaar. Er werd door onze club volop actie gevoerd,
de kranten stonden bol en niet zonder succes.
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Het eerste elftal in deze tijd:
Staand v.l.n.r.: Jan Draafsel (grensrechter), Guus Bloeming, Gerrit Bakhuis, Frans Kolmer, Wim
Pasman, Jan Brinkcate, Freek Nijhuis, Stef Landman.
Gehurkt v.l.n.r.: Herman Spit, Gerrit Pelle, Jan ten Cate, Arnold Laarhuis, Dick van de Berg en
Gerrit Dijkman.

In het seizoen 1972/1973 werd de huidige accommodatie in gebruik genomen.
Aanvankelijk met twee velden en een oefenhoek. Later kregen wij ook de beschikking
over het trainingsveld aan de overzijde van de Sportlaan. Een goede tijd brak aan voor
SV Delden. De club groeide. Zondag- en zaterdagvoetbal gingen hand in hand. Wel met
dien verstande dat er op de zaterdag alleen maar recreatief gespeeld kon worden.
Helaas waren er enkelen van mening dat er voor het zaterdagteam dezelfde condities
moesten komen. In 1982 leidde dit tot een breuk. Het zaterdagvoetbal ging als eigen
club verder op een veld bij De Rustende Jager. Hoewel die nieuwe club geen lang leven
was beschoren heeft het littekens achter gelaten, net zoals de recente afscheiding van
de atletiekafdeling.
De club herpakte zich na dit debacle, hoewel de aanwas van jeugdleden met het
verdwijnen van de Vossenoordschool, ooit hofleverancier van de SV Delden, onder de
maat bleef, groeide het ledental toch. Gezelligheid staat bij SV Delden met hoofdletters
geschreven. Telkens als het bestaansrecht van onze club werd aangevochten gaf dit het
‘Wij’–gevoel in de club een impuls.
Dat gezelligheid en prestaties hand in hand kunnen gaan bleek in 1998 door promotie te
maken naar de 4e klasse en in het daarop volgend jaar werd meegedaan in de
nacompetitie om promotie naar de 3e klasse. Een hoogtepunt binnen ons
verenigingsbestaan.
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SV Delden 1 kampioen in het jubileumjaar 1998.
Achterste rij v.l.n.r.: Wim ter Keurs, René Holtkamp, Marco Witten, Patrick Brinkcate, Peter
Vreeke (grensrechter), Remco Bakhuis, René Streutker, Erwin Geerdink, Willie de Graaf.
Voorste rij v.l.n.r.: Frank Tuitert, Marthijn Zweepe, Marc Brinkcate, René Belt (trainer), Gerrit
Naafs, Harrie Kornet, Marco Dijkman, Bert Luttikhedde.

Nadien is er prestatief gewerkt aan een nieuwe generatie en een sportieve terugval was
onvermijdelijk. Deze terugval heeft geen invloed gehad op de sfeer binnen de
vereniging. De club groeit nu harder dan ooit tevoren met een geweldige sfeer. Hier
kunnen alle leden best wel trots op zijn. Met maar liefst 16 teams, inclusief het zo actieve
damesteam, gaat het met de club crescendo.
In het jubileumnummer “SV Delden 80 jaar” werd er gevraagd naar de toekomst van SV
Delden. Een discussie die nu niet meer gevoerd hoeft te worden. Het is in het verleden
en nu ook na het inleveren van veld 2 gebleken dat SV Delden dan juist sterker uit de
strijd komt. Na een tiental magere jaren gezien de prestaties kunnen wij nu uitzien naar
betere tijden.
De geschiedenis heeft aangetoond dat de club best wel tegen een stootje kan.
Hoe dan ook, SV Delden, daar kun je niet omheen
Jan Vriezekolk
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SV Delden 1: een nieuwe start…
Begin augustus begonnen we onze voorbereidingen van het seizoen 2008/2009 met drie
keer per week te trainen, bekerwedstrijden en een mooi trainingskamp in Buurse.
Het was dit jaar toch wel een bijzondere start. We gingen
immers aan de slag met het inpassen van onze A-jeugd, die
in zijn geheel overgeheveld werd naar de senioren.
We hopen er een prestatieteam van te maken zowel voor het
eerste als het tweede elftal.
Het vorig seizoen verliep ietwat teleurstellend met wat ups
maar teveel downs. We misten te vaak de juiste wedstrijdmentaliteit.
In deze 6e klasse kun je geen wedstrijd winnen met alleen
mooi voetbal. De mouwen moeten elke keer weer opgestroopt worden. Er moet strijd zijn, een juiste instelling en
altijd willen winnen.

Hoofdtrainer
Ronald Dams

SV Delden is een gemoedelijke vereniging, waar ieder zijn
taak heeft, weet en kent. Dat zijn de vrijwilligers die veel werk verzetten en dat is
evenzeer het bestuur dat er iedere keer weer voor zorgt dat alles goed verloopt.
Dit seizoen moeten wij er met z’n allen iets moois van maken, waarin het plezier voorop
staat. Als het plezier in het voetbal er is en er heerst een gezellige sfeer binnen de club,
dan kunnen de punten niet uitblijven.
Ik hoop op een goede samenwerking met Wim Wold. Samen zijn we verantwoordelijk
voor de selecties van 1e en 2e elftallen.
Onze “oud” A-jeugdspelers, nu senioren, zullen de komende jaren hun taak op een
positieve manier moeten oppakken en willen bijleren om nog betere voetballers voor SV
Delden te worden. Daarbij zal onze “oude garde“ de kar moeten trekken, uiteraard
samen met de jeugd.
Jongens, veel plezier en succes dit seizoen!
Ronald Dams

10

presentatiegids SV Delden 2009

SV Delden 1 seizoen 2008-2009

Staand v.l.n.r.: Ronald Dams (trainer), Roy Poelman (ass.scheidsrechter), Bert Morsink
(keeperstrainer), Marc Brinkcate, Tim Dams, Frank Tuitert, René Holtkamp, Colin Neuber, Martijn
Vriezekolk, Marco Dijkman (leider), Hans van Laarhoven (verzorger).
Zittend v.l.n.r.: Mark Tuitert, Daan Wender, Kevin Otten, Ivo Otten, Timo Gerritsjans, Marthijn
Zweepe, Frank van Geenen, Timo Braakhuis.

Shirtsponsor SV Delden 1
Stadscafé Waagplein 1, Almelo

Sponsor trainingspakken SV Delden 1
Thuiszorg Service Nederland

Tassensponsor SV Delden 1
Café De Boemel, Delden

11

presentatiegids SV Delden 2009

Onze seniorenelftallen
SV Delden 2 t/m SV Delden 6
Naast het eerste elftal kent SV Delden nog vijf heren-seniorenelftallen. De verschillende
elftallen hebben allemaal een eigen historie en daarmee ook een eigen karakter. De
prestaties en de voetbalbeleving mogen dan van team tot team behoorlijk verschillen, de
bereidheid om elkaar voort te helpen in geval van personele problemen is
vanzelfsprekend.

SV Delden 2

Staand v.l.n.r.: Edwin Hietbrink (leider), Rian ter Braak, Daan Harff, Ibrahim Shamboaver, Colin
Neuber, Jorret Averdijk, Wim Wold (trainer).
Zittend v.l.n.r.: Tim Dams, Gerrit Naafs, Glenn Olde Scholtenhuis, Ivo Otten, Daan Wender, Coen
Witteveen, Wim Holterman. Op de foto ontbreken: Tom Sueters, Michel ter Horst, Marcel
Vossebeld en Bart Freriksen.
Shirtsponsor: Morssink Bouwmaterialen, Delden.

Het tweede elftal van SV Delden vormt samen met Delden 1 de selectie van de
vereniging. Evenals vorig seizoen heeft Delden 2 ook dit jaar, met de overgang van de
complete A-jeugd naar de senioren, een behoorlijke verjonging ondergaan. De
begeleiding wordt, behalve door hoofdtrainer Ronald Dams, gevormd door Wim Wold,
die als voormalig jeugdtrainer samen met het A-elftal de overstap naar de senioren
maakte, en Edwin Hietbrink, die al enkele jaren met verve de rol val elftalleider vervult.
Uitkomend in de 4e klasse, met voor Delden-begrippen relatief zware tegenstanders,
heeft Delden 2 in de eerste seizoenshelft wisselende resultaten behaald. Gezien het
grote aantal jeugdige spelers is de verwachting dat het tweede elftal de komende tijd
alleen maar kan groeien en aldus de basis voor het eerste elftal kan verbreden.
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SV Delden 3

Staand v.l.n.r.: Roy Otten, Rob Zomerdijk, Bart Steentjes, Ruben Klumpers,
Berry Koens, Ben Steentjes.
Gehurkt v.l.n.r.: Tom Steentjes, Daniël Higgenbotham, Tim Steentjes, Nick Kockmann, Michel
Teela. Op de foto ontbreken Sander Prinsen, Bram Harff, Maarten Klumpers, Vincent Loonen.
Shirtsponsor: Eetcafé Smitties De Harlekijn, Delden.

We hebben er een paar jaar op moeten wachten, maar in 2008 was het dan eindelijk
zover. Na Delden 2 vorig seizoen, kon dit seizoen ook Delden 3 profiteren van de
doorstroming van de eigen jeugd. Een drietal ex-A-spelers heeft zich, samen met enkele
spelers die vorig jaar nog in het tweede elftal speelden, laten verleiden om dit seizoen
Delden 3 te gaan versterken. Het derde elftal heeft daarmee een ware verjongingskuur,
en tegelijkertijd een behoorlijke kwaliteitsimpuls ondergaan.
De begeleiding van Delden 3 is, met Sander Prinsen en Berry Koens, ongewijzigd
gebleven. Evenzo ongewijzigd gebleven, teneinde de teamgeest voor de tweede
seizoenshelft te versterken: het jaarlijks ‘treeningskamp’ in het eerste weekend van
februari.
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SV Delden 4

Staand v.l.n.r.: Niels Westerhof (leider), Wouter Kamp, Martin Schutte, Richard de Vetter, Jarno
Wesselink, Gerbrand Kooiker, Christiaan Ottenschot, Jaap Smit.
Gehurkt v.l.n.r.: Dennis de Vos, Jules Wijsbeek, Rob Wijsbeek, Ivo Poelman, Renzo Wassing,
Jeroen Snel, Peter Naafs. Op de foto ontbreken: Ronnie Vossebeld, Ramon van het Bolscher,
Ronny Kollen, Roy Semmekrot.
Shirtsponsor: Ottenschot Letselschade, Hengevelde.
Tassensponsor: Audio Music.nl, Borne.

Het huidige vierde elftal is ontstaan door een fusie, twee jaar geleden, tussen het
toenmalige tweede en vierde elftal. Delden 4 bestaat daarmee uit een grote groep,
merendeels technisch vaardige voetballers. Na het aantrekken van enkele nieuwe –
eigenlijk ‘oude bekende’– spelers, beschikken de leiders Wouter Kamp en Niels
Westerhof inmiddels over een zeer ruim spelerspotentieel. Delden 4 fungeert aldus
binnen de vereniging regelmatig als ‘uitzendbureau’.
De succesvolle mix van techniek, ervaring en onverzettelijkheid, gekoppeld aan de ruime
selectie, maakt dat Delden 4 moeiteloos meedraait in de top drie. Maar… de ambities
van de spelers en de leiders reiken verder. Het traditionele trainingsweekend in de
winterstop zou dit seizoen wel eens van doorslaggevend belang kunnen blijken in de
strijd om het kampioenschap.
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SV Delden 5

Staand v.l.n.r.: Hajo Brandt, Ronnie Schutte, Dick Menger, Sander Pelle, Remco Kemper, Bert
Luttikhedde en Wim Mensink (leider).
Gehurkt v.l.n.r.: Ed Stokkentreeff, Han Vaanholt, Marco Ezendam, Richard Brunnekreef, Hendrik
van de Streek, Hans van Laarhoven (gastspeler) en Dinand Lutke Willink. Op de foto ontbreken:
Wim ter Keurs, Patrick Brinckate, Aloys te Morsche en René Streutker.
Shirtsponsor: Eshuis Raab Kärcher, Hengelo.

Oorspronkelijk opgericht als elftal voor ex-eerste-elftal-spelers, is het vijfde elftal al jaren
een stabiele factor binnen de vereniging: fanatieke en balvaardige voetballers, met een
schat aan ervaring, gemiddeld iets meer op leeftijd dan de andere teams. Leider Wim
Mensink mag ook gerust een stabiele factor genoemd worden; hij lijkt al sinds
mensenheugenis op de elftalfoto van Delden 5 te staan. De mede-leider van Wim
wisselde door de jaren heen nog wel eens; dit seizoen is het leidersduo Wim en Wim (ter
Keurs) weer in ere hersteld.
Delden 5 deed de afgelopen jaren altijd mee om het kampioenschap, maar greep keer
op keer net naast de eerste plaats. Ook dit seizoen doet het vijfde elftal weer mee in de
bovenste regionen. Als enige seniorenelftal –adel verplicht– heeft het in de eerste helft
van dit seizoen geen wedstrijd verloren.
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SV Delden 6

Staand v.l.n.r.: Martijn Zengerink, Jan Holterman, Jaap Schikker, Marcel Vossebeld, Johan
Holterman, René Streutker, Hajo Brandt.
Gehurkt v.l.n.r.: Maarten Vunderink, Koen van Geenen, Marco Ezendam, Martijn Koele, Robin
Vunderink, Nick Collins, Urban Pots. Op de foto ontbreken: Joost Offerein, Rian Pots, Jeroen van
Batenburg, Erwin Extercatte, Mattijs te Veldhuis en Pieter Kingma.
Shirtsponsor: Beltman Mechanisering, Hengelo.

Sinds dit seizoen nieuw in het blauw-gele assortiment: Delden 6. De ietwat smalle basis
van dit elftal wordt gevormd door spelers uit het voormalige derde elftal. De prestaties
zijn tot op heden van hetzelfde niveau als die van Delden 3 van vorig jaar, maar dat mag
de pret niet drukken. Sterker nog, onder de bezielende leiding van nieuwbakken leiders
Jaap Schikker en Martijn Zengerink is de teamspirit uitstekend. Vrijwel elke wedstrijd
kent een of meer positieve aanknopingspunten en daarmee is er altijd wel een
aanleiding om enig –echt énig– gehandjeklap en geblèr door de kleedkamer te laten
schallen. Met de recente aanmeldingen van enkele nieuwe talenten kan het haast niet
anders dan dat Delden 6 in de tweede seizoenshelft –na het gedeelde ‘treeningskamp’
met Delden 3– de nodige puntjes bijeen gaat sprokkelen.
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Damesvoetbal in de schijnwerpers

SV Delden dames 1
Staand v.l.n.r.: Paul Holtkamp (trainer), Marlin Otten, Henk van Geenen (ass.trainer),
Nienke Rupert, Kelly ten Thije, Bianca Siegerink, Mirel Roescher, Femke Sueters, Eline Eijsink,
Kelly Franke, Ilanit Heutink, Naomi Heutink, Kim Holtslag, Sanne Rodermond,
Ron Hemersma (sponsor tassen), Jaap Smit (sponsor tenue).
Zittend v.l.n.r.: Karlin van Diggele, Marieke Jannink, Leonie Groothuis, Tineke Pluijgers, Maaike
Velsing, Marleen Hoonhorst, Marije Pots, Evelien Meier, Barbara Bakker.
Op de foto ontbreken: Ellen Goosselink en Lisette Voskamp
Shirtsponsor: Eetcafé Smitties De Harlekijn, Delden; Klussenbedrijf De Jong, Delden.
Sponsor trainingspakken: Camping Westerholt, Ambt Delden.
Tassensponsor: Straat- en dakwerk Mensink en Hemersma, Delden.

Het dameselftal van SV Delden is opgericht in mei 2007. Inmiddels bestaat ons team uit
21 meiden, die twee keer in de week trainen, en op zondag een competitiewedstrijd
spelen.
Vorig jaar zijn we bij SV Delden gestart met een dameselftal. Binnen een korte tijd
hadden we een groep dames bij elkaar die fanatiek elke week gingen trainen. Dit waren
allemaal dames die nog nooit eerder voetbal hadden gespeeld binnen een vereniging.
Na een half jaar zijn we gaan deelnemen aan de officiële KNVB competitie. Het eerste
(halve) seizoen verliep nog niet zo goed. We eindigden helemaal onderaan. Maar dit
was geen schande als je bedenkt dat we moesten voetballen tegen teams die al 5 jaar
samen speelden.
Dit seizoen hebben we echter wel een goede start gemaakt. Van de zeven wedstrijden
hebben we er vier gewonnen, één gelijk gespeeld en twee verloren. Daarmee staan we
op de 3e plek!! En dat is zeker niet gek voor een beginnend dameselftal. De trainingen,
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onder enthousiaste en deskundige leiding van Paul Holtkamp en Henk van Geenen, zijn
zonder meer debet aan onze goede resultaten.
Naast de goede resultaten is de sfeer ook altijd heel erg goed. We hebben een heel
gezellig team! Niet alleen tijdens het voetballen maar ook daarbuiten.
Damesvoetbal is helemaal in opkomst. Iedereen die het leuk lijkt om met ons mee te
doen is van harte welkom. Wie weet kunnen we volgend seizoen dan wel met twee
dames-teams aan de competitie deelnemen!
Sanne Rodermond

De dames hebben de survivaltocht tijdens het weekendje weg met succes volbracht!

Uitrusten tijdens het dames 7-tegen-7-toernooi op De Mors.
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SV Delden: meer dan voetbal alleen

Darts Trophy in het clubhuis

Feestavond voor de vrijwilligers

Kaartavond in het clubhuis
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SV Delden op de kerstmarkt

Playback-show

De jaarlijkse pokeravond
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Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!
De jeugdafdeling van SV Delden is de laatste jaren flink groeiende en bestaat
momenteel uit een kleine 100 jeugdleden verdeeld over 9 jeugdteams.
Als je 4 jaar bent kun je al bij SV Delden terecht. Iedere zaterdag is er “training” onder
leiding van Ellen. Het is een instuif waar de allerkleinste voetballertjes hun kunsten
kunnen vertonen. Iedere 4 en 5 jarigen is van harte welkom en mag vrijblijvend
meedoen. Natuurlijk is er ranja.
De 6-jarigen hebben al een heuse competitie! Samen met clubs uit de buurt is een 4
tegen 4 competitie opgezet. Deze jongens en meisjes spelen dus om de week “uit” en
dat is best stoer.
En als je echte wedstrijden speelt, dan moet er natuurlijk ook getraind worden. Trainer
Richard zorgt ervoor dat dat allemaal dik voor elkaar komt.
Meidenvoetbal is populair, zeker bij SV Delden. De E3 is een meidenteam dat bestaat
uit 10 enthousiaste meiden. Vorig jaar werd nog elke week tegen jongens gevoetbald,
maar dit seizoen is er een meidencompetitie. Komen ze toch een keer een jongensteam
tegen, dan staan ze ook hun “mannetje”; geen enkel probleem.
Bij onze vereniging wordt in de
jeugd op leeftijd geselecteerd.
Het is dus des te knapper dat
zowel de F1 als de E1 in de 2e
klasse uitkomen, beiden met
uitzicht op promotie naar de 1e
klasse!
Plezier maken en presteren
gaan hand in hand bij SV
Delden. Als je plezier in
voetbal hebt, dan word je
vanzelf beter, tenminste als dat
goed begeleid wordt.
In de 14 jaar durende jeugdopleiding is het belangrijk dat de individuele speler zich ontwikkelt. Dat hij of zij de
techniek leert, en het inzicht verwerft om goed te leren voetballen. Daarnaast vinden we
het ook heel belangrijk dat sociale aspecten als teamgeest, samenspel en sportiviteit
bevorderd worden. Daar zijn goede trainers en bekwame leiders voor nodig. Vanaf de Cjeugd wordt gestreefd naar gediplomeerde trainers van “buiten”.
De jongere jeugd wordt door clubmensen getraind, maar er is actief beleid deze trainers
(en scheidsrechters) kadercursussen te laten volgen. We zijn er erg voor oudere
jeugdleden in te zetten bij de begeleiding van de jongere jeugd. Ook zijn er veel ouders
actief bij de begeleiding van de jeugd. We kunnen bij de jeugdafdeling van SV Delden
gerust spreken van een grote betrokkenheid. De lijnen zijn kort en iedereen kent elkaar.
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Om bovenstaande en andere zaken verder te ontwikkelen en te borgen is er in 2008
binnen de jeugdcommissie hard gewerkt aan de ontwikkeling van het jeugdvoetbal
beleidsplan. Inmiddels kunnen we met enige trots melden dat de eerste versie van het
plan het levenslicht heeft gezien. Een uittreksel van dit jeugdplan is opgenomen in deze
gids.
Naast voetbal en trainen worden er voor onze jeugd allerlei activiteiten georganiseerd.
Denk hierbij aan het Sinterklaasfeest, de Paasactiviteit en het voetbalkamp voor de
jongste leden en de barbecue en dropping voor de oudere jeugdleden. Tijdens de
winterstop is er een uitgebreid zaalprogramma en worden er onder andere uitstapjes
naar Dolle Pret en het zwembad georganiseerd.
Voor SV Delden geldt heel duidelijk: Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.
Namens de jeugdcommissie,
Jos Eijsink

Jeugdcommissie SV Delden

Staand v.l.n.r.: Mark Tuitert, Belinda Brandt, Janny Luttke Willink, Henk ter Hofste.
Zittend v.l.n.r.: Jos Eijsink, Erwin Zwijnenberg, Marianne Wold.
Op de foto ontbreekt René Holtkamp.
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Jeugdvoetbal beleidsplan SV Delden
In 2008 is er binnen de jeugdcommissie hard gewerkt aan het jeugdvoetbal beleidsplan
van SV Delden. Aan de hand van dit plan willen we de jeugd van SV Delden zich laten
ontwikkelen volgens vaste patronen en volgens vaste regels. Dit plan moet gezien
worden als een rode draad door de jeugdafdeling van SV Delden. Een brede basis is
van groot belang voor een voetbalclub, een goede jeugdopleiding is van essentieel
belang voor het goed functioneren van de club.
In het plan is nadrukkelijk de aansluiting gezocht bij de algemene doelstellingen van SV
Delden. Voor de jeugd betekent dat onder andere:
• Verbetering doorstroming jeugd naar senioren (minder spelers die bij deze
overstap afhaken en stoppen met voetballen).
• Groeien naar een club die structureel kan voetballen met een C1, B1 en A1.
Structurele versterking 1e elftal, vlaggenschip van SV Delden, onder het motto
“wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”.
Vanuit een analyse, waar zijn we als vereniging sterk en zwak in, en kijkend waar
kansen en bedreigingen liggen, is de vraag beantwoord hoe we de kansen kunnen
benutten en bedreigingen kunnen minimaliseren, gebruikmakend van onze sterke
punten. Ook moeten we beoordelen of onze zwakke punten ons verhinderen kansen te
pakken, dan wel bedreigingen af te wenden.
Allereerst is er gekeken naar de kwaliteit van de voetbal opleiding. Plezier maken en
winnen gaan hand in hand bij SV Delden. In de 14 jaar durende jeugdopleiding is het
zaak dat de individuele speler ontwikkeld wordt. Dat hij of zij de techniek leert, en het
inzicht verwerft om goed te leren voetballen. Dit alles onder leiding van een bij voorkeur
gediplomeerd trainer/coach en op het juiste, uitdagende niveau van de jeugdspeler.
Daarbij dient er aandacht te zijn hoe je voetballers coacht, hun motivatie bevordert,
zowel individueel als in teamverband. Eveneens moet er aandacht zijn voor de werving
en opleiding van het jeugdkader.
Vervolgens is er aandacht besteed aan het selectiebeleid. Selecteren we op leeftijd,
kwaliteit en vanaf welke leeftijdscategorie doen we dat. Hoe zorgen we dat de
aansluiting van de junioren naar de senioren zo goed mogelijk verloopt. Tenslotte is er
nagedacht hoe we de ontwikkeling van de jeugdvoetballers structureel goed kunnen
volgen.
Naast voetbal en training is er ook ruimte voor andere activiteiten om zo de spelers aan
de club te binden. Denk bijvoorbeeld aan start/slot kampweekend, schoolvoetbal,
vriendjesmiddag, Mösbokaal, winterstopactiviteiten, minitoernooien met omliggende
verenigingen, sinterklaasfeest, afsluiting met het eigen team.
Tenslotte is er nadrukkelijk aandacht besteed aan de begeleiding van jeugdvoetballers. Normen en waarden die we binnen de vereniging belangrijk vinden zijn verwoord in
een aantal gedragregels. Denk daarbij aan respect voor een ander, presteer naar
kunnen, kom afspraken na, informeer een ander en natuurlijk heb plezier in wat je doet!
Heeft u na het lezen van dit artikel belangstelling voor het gehele plan, dan kunt u dit
opvragen bij de voorzitter van de jeugdcommissie, Jos Eijsink.
Erwin Zwijnenberg
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De jeugdelftallen

SV Delden B1
Staand v.l.n.r.: Ivo Otten (leider), Amanuel Shamoun, Marco ter Elst, Ruud van Geenen, Justin
Neuber, Marwan Numan Barjan, Micha de Munnik, Paul van Egmond, Roy Spoolder,
Wim Holterman (leider), Henk Drenth (trainer).
Zittend v.l.n.r.: Patrick Wolterink, Marlin Otten, Vanderson Sotta da Silva, Daan Brandt,
Mart Snoek, Bas ter Elst, Brian Otten, Justin Otten, Osman Shamboaver.
Shirtsponsor: Ter Horst Schildersbedrijf, Delden.
Sponsor trainingspakken: Bos Reconditionering, Hengelo; Bebo parketten, Vriezenveen.

SV Delden D1
Staand v.l.n.r.: Dinand Diele (leider), Hasan Nuhanovic, Auke Weenink, Rick Wassink,
Ferry Morsink, Tim Lammertink, Niels Bolten en Ronnie Hendrikse (leider).
Gehurkt v.l.n.r.: Sven Wold, Ruben Diele, Joost Hendrikse, Twan Eijsink, Tim Wemekamp,
Hidde Flokstra. Op de foto ontbreekt: Tim te Morsche.
Shirtsponsor: Muta teamsport, Almelo.
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SV Delden E1
Staand v.l.n.r.: Floris Havermans, Ronnie Schutte (trainer), Kevin Mensink,
Arilson Sotta Da Silva, Chris Bartelink, Wim Mensink (leider).
gehurkt v.l.n.r.: Sven Lutke Willink, Robin Schutte, Pim Brandt, Wesley van de Kolk.
Shirtsponsor: Blom en Rouwenhorst notarissen, Delden.

SV Delden E2
Staand v.l.n.r.: Yannick Wernink, Stan van Laarhoven,
Marc Molenkamp, Han Vaanholt (leider).
Gehurkt v.l.n.r.: Jherzi ter Harmsel, Youri Bolten, Laurent Vaanholt.
Shirtsponsor: Taxi Buursink, Delden.

27

presentatiegids SV Delden 2009

SV Delden E3
Staand v.l.n.r.: Gerard Laarhuis, Lynn Wemekamp, Danique Vaanholt, Kristel Wassink,
Jobke Eijsink, Manon Hartgerink, Jos Eijsink.
Gehurkt v.l.n.r.: Lieke Diepenmaat, Nicky Bergmans, Anne Horstman,
Yvette Lutke Willink, Pien Laarhuis.
Shirtsponsor: Country Wishes, Delden.

SV Delden F1
staand v.l.n.r.: Wim ter Keurs (leider), Lars Rouhof, Bent Eijsink, Wim Wold (trainer),
Doeke Brandt, Erwin Zwijnenberg (leider).
gehurkt v.l.n.r.: Mathijs ter Keurs, Julian Schepers, Jan Willem Visser,
Wout Zwijnenberg, Scott Wold.
Shirtsponsor: Hart van Delden.
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SV Delden F2
Achterste rij: Patrick Olthof (leider), de heer en mevrouw De Boer (sponsor).
Staand v.l.n.r.: Thijn Lansbergen, Gijs de Boer, Teun Zwiers,
Bram Horstman, Max van Laarhoven.
Gehurkt v.l.n.r.: Jasper Visser, Ramon Olthof, Evan Taverne, Arjam Numan Barjan,
Kay ter Doest, Robin Morsink. Afwezig: Gerard Dijk (leider) en Robert Beverdam.
Shirtsponsor: Constructiebedrijf Wolter de Boer, Enschede.

SV Delden F3 en welpen
Staand v.l.n.r.: Ruth Vrielink, Rik Vrielink, Janique Eijsink, Brad Heuten, Maik Lammertink,
Richard Brunnekreef (trainer/leider), Nick Stokkentreeff, Joe Rayson.
Gehurkt v.l.n.r.: Joris Schutte, Jasper Brunnekreef, Tom Oonk, Luc Brinkcate.
Shirtsponsor: Herman de Jong, Delden.
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SV Delden: meer dan voetbal alleen

EK voetbal kijken tijdens het jeugdkamp

Waterpret tijdens het jeugdkamp

Ouder-kind-toernooi
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Drukte op de Open Dag

Paaseieren zoeken

Sinterklaasfeest op De Mors
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Sponsoring, een onmisbare schakel
Sponsoring is erg belangrijk voor onze vereniging. Met deze inkomsten kunnen we veel
activiteiten in onze club bekostigen.
We kennen vele vormen van sponsoring, zoals:
-

Reclameborden rond ons hoofdveld (er hangen er maar liefst 111!)
Advertenties in ons clubblad Möspraot
Voetbalkleding (voetbaltenues/trainingspakken)
Wedstrijd- en trainingsballen.

De hoofdsponsoren van SV Delden zijn THUISZORG SERVICE NEDERLAND en het
Stadscafé Waagplein 1 te Almelo.
Jan Brinkcate is al jaren onze enthousiaste coördinator op sponsorgebied.
“Naamsbekendheid “, zegt Jan, “is voor elk bedrijf belangrijk.”
Als sponsor fungeren van de SV Delden is daartoe een mogelijkheid.
Vergeet niet dat sportpark De Mors op een prachtige plek ligt, waar veel mensen
passeren. Bovendien vinden veel bezoekers wekelijks de weg naar de SV Delden
velden en naar ons clubgebouw.
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Als vereniging zorgen we ervoor dat de reclameborden en advertenties duidelijk en van
goede kwaliteit zijn. Bovendien worden in elke clubbladuitgave naast de advertenties
ook de namen van alle bordsponsoren genoemd. Ook op onze website zijn alle
sponsoren te zien, veelal met een link naar een eigen website.
Als u interesse heeft of informatie wilt over sponsoring van SV Delden dan kunt u
contact opnemen met onze sponsorcommissie:
Jan Brinkcate
Telefoon: 074-3761900

E-mail: j.brinkcate@kpnplanet.nl

Vitrinekast sponsoren SV Delden
MARK EXTERKATTE
UNIEK HENGELO BV
HART VAN DELDEN

HOTEL-RESTAURANT
MAGAZIJNINRICHTING
SV DELDEN

DELDEN
HENGELO
DELDEN

Ik wil de naamsbekendheid van
mijn bedrijf in Delden vergroten,
maar hoe doe ik dat?

Als sponsor
van SV Delden
natuurlijk!
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Bordsponsoren SV Delden
ALLURE
ALU BOUW
AUTO RENT TWENTE
AZP TWENTE
BAAKE
BARG VAN DE
BELTMAN
BERENDS - NAAFS
BLEKKENHORST
BOENSMA
BOER DE WOLTER
BOLTEN - VENNEMAN
BOSCH
BRAAKHUIS
BREUKERS
BREUMAF
BRUINS
C & S
CAMPING MOOI DELDEN
CATTIER
D.A.M.
DAKTECHNIEK TWENTE
DE BOEMEL / LOKATE
DE HAGMOLL
DE JONG
DE JONG THOM
DE RUSTENDE JAGER
DE SPAR
DE STROOKAPPE
DE VOSSENBRINK
DONKER
DUSSELDORP
ESHUIS
FEIJTEN
FEMI'S
GERRITSJANS
GERRITSJANS & KAMP
GOLDEN - CITY
GRAVUTECH
HEBO
HENGSTMAN & PARTNERS
HENSEN
HOBBELINK
HOEK / AVERDIJK
HOF WEEK BLAD
HOLTERMAN
HONG - KONG
HOOGSPEL
JANSEN DE JONG
K&N
KEIZER
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HAIR & BEAUTY
KOZIJNEN
AUTO - VERHUUR
AUTO ZORG PLAN
ELECTRA
CARROSSERIE - BEDRIJF
MECHANISERING
MAKELAARDIJ
INTERIEUR - VERZORGERS
RIJSCHOOL
MACHINE - KONSTRUKTIEBEDRIJF
STRAATWERKEN
RECYCLING
JUWELIER & GOUDSMEDEN
GRONDVERZET - BEDRIJF
MACHINEFABRIEK
DANCING - PARTYCENTRUM
GELUIDSTECHNIEK
FAM. BEUMER
HOVENIERS - BEDRIJF
AUTO - MATERIALEN
LOODGIETERS
SPORT CAFÉ
CAFÉ - RESTAURANT
DAKBEDEKKINGEN / KLUSSEN
VOLVO - HYUNDAI GARAGE
RESTAURANT
SPAR - PRODUCTEN
AANHANGER - VERKOOP/HUUR
GARAGE - BEDRIJF
CULTUURTECHNIEK
GRONDVERZET - BEDRIJF
BOUW - MATERIALEN
AUTOBEDRIJF - VOLVO
RESTAURANT
INSTALLATIE - BEDRIJF
MAKELAARDIJ
CHINEES - RESTAURANT
SPORTVELDEN - RECLAME
KOZIJNEN
ASSURANTIE PROFESSIONALS
HANDELS - ONDERNEMING
KANTOOR - MEUBELEN
VERKEERS - SCHOOL
DRUKKERIJ / WEEKBLAD
SCHILDERS - WINKEL
RESTAURANT
CAFÉ - RESTAURANT
BOUW - BEDRIJF
DRIVE - IN SHOW
SCHILDERS - BEDRIJF

DELDEN
HENGELO
HENGELO
DELDEN
DELDEN
DELDEN
HENGELO
GOOR
DELDEN
DELDEN
ENSCHEDE
DELDEN
DELDEN
DELDEN
HAAKSBERGEN
HENGELO
SAASVELD
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
BENTELO
DELDEN
DELDEN
BENTELO
BORNERBROEK
DELDEN
DELDEN
HENGELO
BORNE
HENGELO
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
HENGEVELDE
HENGEVELDE
DELDEN
BORNE
HENGELO
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
HENGELO
DELDEN
HENGEVELDE
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KOLENBRANDER
KROOSHOOP
LAMERS
LAMMERSEN
LEFERINK
LENFERINK
LENTELINK
MEEN
MOEKOTTE
MORSSINK
MULTI - IP
MUTA SPORT
NECO
NEW YORK
NOBBENHUIS
OTTEN VAN
OTTENSCHOT
OTTENSCHOT
OUDE NIJHUIS
OUDE WESSELINK
PCH DIENSTENGROEP
PEPER JOHN
RABOBANK CENTRAAL TWENTE
ROKRAMIX
RUESINK
RUPERT
SCHOLTEN
SIEMAR
SMITTIES
SPECKMANN
TEN DAM
TEN VREGELAAR
TER AVEST
TER BRAAK
TER DOEST
TER HORST
TSN THUISZORG
UNIVÉ OOST
VAN LOON
VANEKER
VEHOF
VINCENT
VOS
WAPEN VAN BECKUM
WAPEN VAN DELDEN
WESTERHOF
WOLD
WONING VAN DER
WORKEL
ZIEL
ZUITHOF

GRONDVERZET - BEDRIJF
BLOEMEN - CENTRUM
HUISHOUD - ARTIKELEN
BOUW - BEDRIJF
SCHOENEN
CAFETARIA
SCHILDERS - VERFSPECIALIST
BROOD - BANKET
ELECTRO - TECH - BURO
BOUW - MATERIALEN
AUTOMATISERING
TEAMSPORT - SPECIALIST
KRAAN - VERHUUR
EMPIRE NEW YORK
TEXTIEL - HANDEL
TIMMER - BEDRIJF
STAALBOUW TWENTE
LETSELSCHADE
BILJART - HANDEL
RIETDEKKERS - BEDRIJF
PARKEERSERVICES
INSTALLATIE - BEDRIJF
BANK - ZAKEN
BETON - CENTRALE
PEUGEOT DEALER
ACCOUNTANTS & FISCALISTEN
CONSTRUCTIE - BEDRIJF
ZONWERING
DE HARLEKIJN EETCAFÉ
KAPSALON
INSTALLATIE-GEREEEDSCHAPPEN
AANNEMER - BOUWBEDRIJF
BROOD - BANKET
OPTIEK
TOURINGCARS
SCHILDERS - BEDRIJF
THUISZORG SERVICE NEDERLAND
VERZEKERINGEN
MANNEN - MODE
SPORT - ARTIKELEN
INSTALLATIE - BEDRIJF
ZON - WERING
BOUW - AANNEMINGSMIJ
RESTAURANT
HOTEL
KAAS - HANDEL
INSTALLATIE - BEDRIJF
FIETSEN - HANDEL
DIEPVRIES PRODUKTEN
SCHILDERS - BEDRIJF
AUTOBEDRIJF

ZENDEREN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
HENGEVELDE
DELDEN
ENSCHEDE
DELDEN
ENSCHEDE
ALMELO
NEEDE
HENGELO
DELDEN
DELDEN
DELDEN
HENGEVELDE
DELDEN
AMBT - DELDEN
ARNHEM
DELDEN
DELDEN
ENSCHEDE
GOOR
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
HENGELO
HENGEVELDE
DELDEN
ALMELO
DELDEN
DELDEN
HENGELO
DELDEN
HENGELO
DELDEN
BECKUM
DELDEN
DELDEN
DELDEN
DELDEN
HENGEVELDE
DIEPENHEIM
BORNERBROEK
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Accommodatie,
een blijvend punt van aandacht

Clubhuis Trefhook ’n Mös

De bestuurskamer

Een kijkje in de keuken
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Opening vernieuwde kleedkamers

Een blik in een van de kleedkamers

Vol trots poseren de stoere werkers
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Website SV Delden:
een kijkje achter uw scherm
“Stilstand is achteruitgang” is een vaak gehoorde uitspraak als het gaat om het wel of
niet meedoen in de huidige 24-uurs economie. Zelfs voor een al hoogbejaarde
vereniging is het hebben van een website dan ook onontbeerlijk. In die context mag het
benoemenswaardig worden genoemd dat de SV Delden al sinds het najaar van 2000 (!)
een eigen website heeft. En niet zomaar één! Een goede, fraaie, overzichtelijke en wat
het allerbelangrijkste is, een accurate website.
Een stel fanatieke digitale voetballers, onder bezielende leiding van Jan Holterman,
maakte het in het millenniumjaar voor vele wereldburgers mogelijk om zelf te
aanschouwen wat er zoal gebeurde bij de SV Delden. Eind 2008 zijn er al meer dan
160.000 bezoekers geweest op deze site. Dat zijn er meer dan vijftig per dag!
Laten we onszelf niet belangrijker maken dan we zijn. De website is een informatie bron
bedoeld voor de leden van SV Delden. Als ook u, als lezer meer wilt weten, dan vindt u
binnen een aantal klikken alles wat u wilt weten over onze vereniging. Het wedstrijd
programma is voor de voetballers uiteraard het meest belangrijk en daar hoort ook bij
dat een ieder na het speelweekeinde de uitslagen van alle elftallen kan nazien. De
agenda met de vele activiteiten binnen onze vereniging. Namen, telefoonnummers, email adressen en uiteraard het laatste nieuws.
In de afgelopen acht jaar is onze website uitgegroeid tot HET medium waar het gros van
onze leden haar informatie zoekt. Naast de eerste “levensbehoefte” voor
speler/leider/trainer of lid van onze vereniging biedt de website ook ruimte voor
algemene informatie, zoals wie zit er in welk bestuur en/of in welke commissie. Foto
reportages, een gastenboek voor alle zin en onzin, de naam en website link van onze
sponsoren, de schema’s voor kantine- en schoonmaakdiensten, de historie van onze
vereniging en voor de nieuwkomers: hoe word ik lid en via de aanwezige route
beschrijving, hoe kom ik bij het sportcomplex. Alles is te vinden op de svdelden punt nl.
Kom ik nog even terug op de term “accurate” of in beter Nederlands up-to-date.
Persoonlijk vind ik niets vervelender dan een website te bezoeken waar de gegeven
informatie ofwel achterhaald is ofwel niet meer correct is. De kunst van een goede
website is er voor te zorgen dat datgene wat je wilt tonen ook klopt. In de afgelopen drie
jaar is een van de leden van de websitecommissie, Marthijn Zweepe, in zijn spaarzame
vrije uren bezig geweest om een programma te schrijven wat een enorme hulp is
geweest in het accuraat bijhouden van de gegevens.
Ook SV Delden is een club van vrijwilligers en het bijhouden van een website vergt veel
werk. De automatische database die Marthijn gemaakt heeft en die zeg maar “achter”
onze website draait maakt het mogelijk om bijvoorbeeld aan het begin van het seizoen
eenmalig de volledige competitie van alle elftallen in te voeren. Zo ziet u automatisch het
programma van de komende drie weken en nog belangrijker, ziet u in het programma
niet een reeds gespeelde wedstrijd, want die staat al vermeld bij “uitslagen”. Als die
uitslagen nu ook allemaal vooraf bekend waren, was het uiteraard nog makkelijker, maar
gelukkig blijft het een voetbalvereniging en moeten we strijden voor de punten! Ook het
nieuws en de agenda zijn nooit achterhaald want datzelfde programma zorgt ervoor dat
berichten automatisch verdwijnen als de datum verstreken is. Met een inlogcode, die bij
enkele (website)leden bekend is kan er heel vlot de meest accurate informatie op de site
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gezet worden. Denk bijvoorbeeld aan afgelastingen, verschoven aanvangstijden of
belangrijk nieuws.
Een ander fenomeen is te vinden in onze kantine, nl. Tekst TV. Het lijkt eenvoudig maar
om de juiste selectie van informatie op dit beeld te krijgen, in de juiste format en
volgorde is nog een hele exercitie geweest. Martijn Zengerink heeft hier vele uren aan
besteed en het resultaat wordt door vele leden, maar ook bezoekers van onze kantine
gewaardeerd. De laatste nieuwtjes, uitslagen, foto’s enz. komen in een aangenaam
leestempo voorbij.
Voetbal is uiteraard waar het om draait en voetballen doe je in een elftal. Bij de junioren
wissel je (meestal) per jaar, maar ook de samenstelling bij de senioren varieert nogal
eens per seizoen. Niets mooier om dat fraai vast te leggen via een elftalfoto. Ook deze
plaatjes vindt u op de website, zelfs van de afgelopen zeven seizoenen. Een van de
taken van Urban Pots is om deze jaarlijkse informatie aan megabytes weer in de juiste
afmeting op de site te zetten. En als u denkt dat het even een kwestie is van copy-paste
komt u bedrogen uit, want er zijn zelfs heuse richtlijnen binnen de website commissie die
vertellen hoe een foto dient te worden afgebeeld.
Het op dit moment meest interactieve gedeelte van de site wordt verzorgd door Edwin
Hietbrink. Hij plaats al vele jaren, maand in maand uit “de stelling”. Deze verzint hij niet
altijd zelf en suggesties zijn van harte welkom. Dat deze stelling af en toe prikkelend is,
is een feit maar gezien het aantal stemmen wat er wordt uitgebracht is ook dit een
bevestiging dat de website leeft binnen onze vereniging.
Maar net zoals ik thuis nog dagelijks een papieren krant lees blijft de onvervalste
gedrukte versie van informatie een belangrijke rol spelen in ons leven. Het digitale
tijdperk mag dan druk bezig zijn en nog lang niet afgelopen. Een presentatiegids, zoals
deze, brengt de boodschap over al het fraais wat onze vereniging in zich heeft.
www.svdelden.nl hoort daar bij!
Ed Stokkentreeff
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De jongste speler van SV Delden

Luc Brinkcate is het jongste lid van onze vereniging. Hij is 5 jaar en zit in groep 2 van de
Hooyerinckschool.
Luc bezocht in augustus van het afgelopen jaar de Open Dag van SV Delden op het
sportpark De Mors.
Net als zijn vriendjes vindt hij voetballen leuk. Hij is zo enthousiast geworden dat hij
meestal op zaterdagochtend met de welpen traint en wedstrijdjes speelt in de “Arena”.
Zijn vader Patrick was heel wat jaren de prima doelman van het 1e elftal van SV Delden.
En Luc?

Veel succes Luc.
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De oudste speler van SV Delden
Dick Menger, 62 jaar, getrouwd met Elly, voetbalt nog steeds in ons vijfde elftal.
Afhankelijk van het aantal spelers speelt hij wel eens een enkele keer een hele
wedstrijd, maar vaker een halve of hij
fungeert als grensrechter. Maar nog
steeds geniet hij elke week!
In dat vijfde elftal wil iedereen graag
spelen, gezellig en vaak technisch
voetbal. Spelers die vaak lang in het
eerste elftal gespeeld hadden, promoveerden vaak rechtstreeks naar het
vijfde.
“Eigenlijk vond ik dat niet goed”, zegt
Dick, “want het tweede elftal zou nog
best enkele jaren van die ervaren
spelers gebruik kunnen maken, zoals
Gerrit Naafs dit jaar bijvoorbeeld doet.”
Pas is Dick tijdens de jaarvergadering gehuldigd voor zijn 50 jarig lidmaatschap!
Hij begon te spelen bij onze vereniging in het B-elftal, samen met o.a. broer Hillie, Jan
Brinkcate en Barend Naafs. Mans Kruidbos was onze trainer.
Later speelde ik in het tweede en vooral derde elftal op De Mors aan het kanaal, waar
nu het campingterrein is.
Ik herinner me dat ik met enkele andere jongens ben gaan korfballen bij Zwart Wit.
Blijkbaar was korfballen aantrekkelijk omdat daar ook meisjes aan mee deden. Deze
“jeugdzonde” heeft slechts een jaar geduurd.
Al vroeg werd je bij onze vereniging geleerd dat je naast voetballer ook verplichtingen
had als vrijwilliger. Als de competitie afgelopen was, gingen we plaggen leggen in het
strafschopgebied. Jan Kempers, werkzaam bij de IJsselcentrale, leerde me hoe je met
behulp van zogenaamde klimschaatsen in een houten lichtpaal kon klimmen. Zo kon ik
een kapotte lamp vervangen van onze trainingshoek.
Later maakte Dick enkele jaren deel uit van het bestuur en was geruime tijd lid van de
clubbladredactie.
En nu… nu helpt Dick soms in het clubhuis en doet vele andere klusjes. Gezellig!
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Clublied SV Delden

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
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
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