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 Kortom:  

Wedstrijd op het hoofdveld? Deuren dicht! 
 

Nota bene: na afloop van de laatste wedstrijd is het geen probleem dat 
-bij mooi weer- de nooddeuren open staan. Ook voor de 
zaterdagochtend kan, in overleg met het barpersoneel, v.w.b. de 
nooddeuren een uitzondering worden gemaakt. Glas langs de lijn dient 
echter zoveel mogelijk te worden voorkomen, omdat altijd het gevaar 
op de loer ligt dat er scherven op het speelveld terecht komen.  

Namens het bestuur van SV Delden, 

Jan Holterman, wedstrijdsecretaris 
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De Mors De Mors 5                                          074-3762598  
 7491 DZ Delden 
 website: www.svdelden.nl 
 
Ledenadministratie 
Ilse Woolderink Weegbree 32 06-46445929 
  7491 LJ  Delden              
 ledenadministratie@svdelden.nl 
 
Adreswijzigingen dient men z.s.m. door te geven aan de ledenadministratie.  
Beëindiging lidmaatschap: schriftelijk bij het ledenadministratie vóór 31 
mei. 
 

Bestuursleden 
 
Voorzitter (algemene leiding, raad van advies, p.r. zaken, clubhuisbeheer) 
Hans van Laarhoven Vossenbrinkweg 85 074-3766353 
  7491 DC Delden  h.vanlaarhoven@gmail.com 
Secretariaat (vacant) 
Annemieke Visser-Roskam Cramerstraat 12 074-2596534 
  7491 DM Delden                 
 secretaris@svdelden.nl 
 
Penningmeester (financieel beheer, vicevoorzitter) 
Leo Rouhof Torendijk 4 074-3764027 
  7495 PX Ambt Delden 
 penningmeester@svdelden.nl 
 
Voorzitter T.C. 
Bert Morsink Langerhorsterweg 1 06-27186192 / 074-3761444 
 7495 RD Ambt Delden be.morsink@gmail.com 
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Maartje Fisscher                      Weegbree 17                                  06-41367440 
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Bestuurslid algemene zaken (w.o. activiteiten)   
Carmen Brinkcate Spanjerstraat 7           074-3767073 / 06-25024490  
 7491 MG Delden carmenbrinkcate@gmail.com 
  
Bestuurslid accommodatie (gebouwen, velden, materialen) 
Vacant 
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I N S TA L L AT I E B E D R I J F

Elektra, Gas, Water

Sanitair

Beveiliging

Audio en Video

Stalautomatisering

U w  i n v e s t e r i n g ,  u w  r e n d e m e n t

De Berken 12

7491 HJ Delden

Tel. 074 - 376 17 69

Lekker op de fiets naar je club!

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

GEERDINK FIETSEN
Geerdinksweg 36 
7555 DN Hengelo  (O)

Telefoon 074 - 2913429
Fax 074 - 2503413

 
Aanspreekpunten commissies 

 
PR & communicatie (w.o. website, clubblad)                                               
Peter Brusse Raanhuisstraat 1        074-3764481 / 06-21567938  
                                                7491 ME Delden                                pr@svdelden.nl                                                                                             
   
Clubbladcommissie 
Henk ter Hofsté Wilhelminastraat 6   074-3762539 / 06-53463919 
  7491 EG Delden clubblad@svdelden.nl 
 
Technische commissie 
Bert Morsink  Langerhorsterweg 1 06-27186192 / 074-3761444 
 7495 RD Ambt Delden be.morsink@gmail.com 
 
Wedstrijdsecretariaat – senioren 
Berry Koens De Goorn 8 06-23033779 
  7491 HB Delden wedstrijdsecretaris@svdelden.nl 
Jeugdcommissie 

Maartje Fisscher Weegbree 17                                              
06-41367440                                                                                                                                                    
 7491 LK Delden maartjekerklaan@hotmail.com       
 
Wedstrijdsecretariaat junioren 
Marc Brinkcate Spanjerstraat 7 074-3767073 / 06-25024490 
  7491 MG  Delden secretaris-jeugd@svdelden.nl 
                          
Barcommissie 
Carmen Brinkcate Spanjerstraat 7           074-3767073 / 06-25024490  
 7491 MG Delden carmenbrinkcate@gmail.com 
 
Maandagochtendploeg 
Gerrit Seppenwoolde Rijnstraat 40 074-2423827 
 7555 WK Hengelo gseppenwoolde@home.nl 
Activiteitencommissie 
Carmen Brinkcate Spanjerstraat 7           074-3767073 / 06-25024490  
 7491 MG Delden carmenbrinkcate@gmail.com 
 Sponsorencommissie 
Jan Brinkcate Sperwerstraat 9 074-3761900 
  7491 ZN Delden j.brinkcate@kpnplanet.nl 
 
G. Dijk Galgenmaten 6             074-3761479/06 13261239
 7491 GL Delden g.dijk1@tele2.nl 
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 Kortom:  

Wedstrijd op het hoofdveld? Deuren dicht! 
 

Nota bene: na afloop van de laatste wedstrijd is het geen probleem dat 
-bij mooi weer- de nooddeuren open staan. Ook voor de 
zaterdagochtend kan, in overleg met het barpersoneel, v.w.b. de 
nooddeuren een uitzondering worden gemaakt. Glas langs de lijn dient 
echter zoveel mogelijk te worden voorkomen, omdat altijd het gevaar 
op de loer ligt dat er scherven op het speelveld terecht komen.  

Namens het bestuur van SV Delden, 

Jan Holterman, wedstrijdsecretaris 
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Langestraat 33c
7491 AA Delden

Tel : 074-376 11 35
Fax: 074-376 52 79

info@juwelierbraakhuis.nl
www.juwelierbraakhuis.nl

DE MÖNNINK 
SCHOENEN
L A N G E S T R A A T  6 6  -  0 7 4  3 7 6 2 3 1 8

O O K  V O O R

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

Rekeningnummer SV Delden: 
Rabobank Delden 313351686 

 
 

Contributie vanaf 2017:  
   

Indeling:  Per maand 
   

Senioren & JO 20 
 Dames 
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JO 19 & JO 18  € 11,00 

 MO 19 & MO 18 € 11,00 
 

JO 17 & JO 16  € 7,00 
 MO 17 & MO 16 € 7,00 
 

JO 15 & JO 14  € 7,00 
 MO 15 & MO 14 € 7,00 
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 MO 13 & MO 12 € 7,00 
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 MO 11 & MO 10 € 6,50 
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 MO 7 & MO 6(*) € 0,00 

 

(*) Welpen hebben een gratis lidmaatschap. 
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B R E U M A F  B V

U W  PA R T N E R 

IN GEREEDSCHAPMAKERIJ 

& FIJNMECHANISHE INDUSTRIE 

specialist in het vervaardigen van 
alle soorten stempels en matrijzen

Van de   redactie  

Het is begin augustus 2021 en nog steeds beheersen de corona regels de 

mogelijkheden en de onmogelijkheden van ons voetbalbestel. Dat betekent 

gelukkig niet dat er geen activiteiten en plannen ontwikkeld werden. We hopen 

allemaal dat we het volgend seizoen weer fijn samen met ons publiek van ons 

mooie voetbalspelletje kunnen genieten.

In deze uitgave van ons clubblad lezen jullie o.a. een bijdrage van SVO 

"Twickel", plannen voor de toekomst, enz.

We hebben dit jaar een novum ;  

We gaan het komend seizoen met 7 senioren elftallen en een 45+ team de wei in 

en ons ledenaantal gaat richting de 500!  Het zou een leuk cadeau zijn voor ons 

100 jarig bestaan.

In deze uitgave ook berichten over ons prachtig nieuwe onderkomen. 

Op onze website hebben jullie al uitvoerig kunnen lezen over regeling en 

bediening van het clubhuis.

Ook de nieuwe bestuurskamer wordt erg mooi. Ook hierover een artikel.

Allemaal veel leesplezier.

Namens de redactie

Gerrit Seppenwoolde
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  Uit de bestuurskamer van zomer 2021
                              

Wat kijken we uit naar een nieuw seizoen! Een ‘normaal’ seizoen zonder 

coronamaatregelen en mét publiek! 

Weer lekker de wei in, spelen om ‘het echie’ , lekker langs de lijn staan, 

gezelligheid in de kantine. Het lijkt er op dat het eindelijk gaat gebeuren. 

Gelukkig hebben we het afgelopen rare seizoen toch nog een mooi toetje kunnen

geven. De jeugd heeft nog kunnen strijden om de Regiocup tegen teams van 

andere verenigingen en de welpen speelden tegen leeftijdsgenoten in de 

regiocompetitie. 

De senioren konden ook eindelijk weer zonder beperkingen voetballen en uit het

animo voor de Zomer Morsbokaal bleek wel dat iedereen daar ook erg aan toe 

was. 

Mooie bijkomstigheid is natuurlijk dat de regels voor de horeca ook versoepeld 

waren en het bleek dan ook erg goed vertoeven in Sportkantine De Finish en op 

het terras. 

De vakantie voor de jeugd werd ingeluid met een prachtige badlakenactie: 

dankzij een gulle bijdrage van sponsoren kreeg ieder jeugdlid een 

gepersonaliseerd badlaken cadeau met zijn of haar eigen naam erop. 

Uiteraard wordt er aan de senioren ook nog gedacht, daarover later meer.
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Al enige tijd geleden is de

samenwerkingsovereenkomst tussen SV

Delden en V.V. Rood Zwart, die het

bestaansrecht van SVO Twickel geeft,

opnieuw geschreven. Dit om wederom voor

3 jaar met elkaar de samenwerking aan te

gaan op het gebied van meisjes- en

vrouwenvoetbal in Delden. Deze was

echter vanwege de Corona-maatregelen

nog niet getekend. In juni kwamen de

besturen van beide moederverenigingen en

het bestuur van SVO Twickel bijeen om

deze alsnog te tekenen. 

Sportpark de Mors

Zelfs in coronatijd, toen alleen sporters waren toegestaan, bruiste het sportpark 

al van de activiteit. Met de verschillende sporten en sporters die door elkaar 

heen lopen is er altijd iets te doen op het Sportpark. 

Toen De Finish opende en publiek werd toegestaan werd het alleen maar 

mooier. Ondertussen zijn ook de prachtige buitenbergingen opgeleverd, ook 

weer mede dankzij vrijwilligersinzet.  

Hier is veel ruimte voor materialen en ook de maandagochtendploeg heeft hier 

haar eigen plekje. 

Rondom het hoofdveld is gewerkt aan blauw-gele uitstraling : 
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Het oude toegangsbord ‘Welkom bij SV Delden’ wordt teruggeplaatst aan het 

hoofdveld naast de dug-outs en wordt geflankeerd door vlaggen van de 

businessclub sponsoren. 

Ook zijn, duidelijk

zichtbaar vanuit

de nieuwe

kantine, nieuwe

reclameborden

geplaatst langs

het hoofdveld van

Hart van Delden,

‘Voetballen doe

je bij SV Delden’

en SVO Twickel. 

Nu publiek weer is toegestaan langs de lijn worden de bankjes aan het veld node

gemist. De bedoeling is dat deze na een opknapbeurt worden teruggeplaatst.  

Met de komst een AED is een andere

langgekoesterde wens van velen in vervulling

gegaan. De AED is nu geplaatst in de entree van

de hoofdingang, er wordt gekeken naar een

oplossing om de AED veilig buiten te kunnen

ophangen zodat deze altijd bereikbaar is.

Op 28 augustus is de feestelijke opening van

Sportpark De Mors met een mooi, vol programma voor jong en oud. 

De opening wordt gecombineerd met de traditionele open dag door de 

verschillende verenigingen op De Mors.
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PRIJSLIJST MEENEEMMAALTIJDEN

CHINEES SPECIALITEITEN RESTAURANT

GOLDEN CITY

Vossenbrinkweg 40
7491 DD  Delden

Tel: 074-376 64 98
Fax: 074-376 64 99

www.goldencityindelden.nl

Wij wensen u smakelijk eten.
Geopend: dagelijks van 11.30 - 22.00 uur.

Ook op feestdagen!
Ruime eigen parkeergelegenheid.

Wij verzorgen ook catering bij bedrijven 
en privé feestpartijen vanaf 15 personen.

Bel ons voor vrijblijvende informatie.
Reserveren gewenst.

Alles over onze catering en  
Maandmenu’s vindt u op:
www.goldencity delden.nlin

Het onderwerp ‘Sportpark de Mors’ was jarenlang een vast en belangrijk 

agendapunt op de bestuursvergaderingen. 

Nu het nieuwe complex is gerealiseerd komt er weer meer tijd voor andere 

onderwerpen, zoals het nieuwe beleidsplan en het aanpassen van de statuten in 

het kader van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen. 

Vanuit ‘de bestuurskamer’ bedanken we alle leden, vrijwilligers en sponsoren 

voor de inzet en loyaliteit het afgelopen seizoen. We wensen iedereen een 

sportief en leuk seizoen 2021-2022 en we hopen elkaar snel te zien langs de lijn,

in de nieuwe kantine of op het balkon!

Namens het bestuur:

Hans van Laarhoven, Leo Rouhof, Carmen Brinkcate, Bert Morsink, 

Maartje Fisscher en Peter Brusse.
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Denk Identiteit

De denktank Identiteit is de afgelopen maanden bezig geweest met de inrichting 

van de verenigingskamer. 

Samen met Arjan Laarhuis, Richard Brunnekreef, Marc Brinkcate en Gerrit 

Seppenwoolde hebben we gebrainstormd hoe de verenigingskamer ingericht 

gaat worden. 

We waren het unaniem eens dat het een bestuurskamer moest worden waarbij 

het clubgevoel centraal staat en waar commissies en bestuursleden van andere 

verenigingen ontvangen kunnen worden. 

Met deze kennis is een aantal leden in het clubarchief gedoken en is er aantal 

foto’s geselecteerd die de tijdlijn van de vereniging laat zien. We zijn gestart 

met een oude foto uit 1950 en geëindigd bij onze jongste jeugd. 

De foto’s zijn bewerkt door Andre Otten. In overleg met Straver drukwerk is er 

een prachtige compositie gemaakt van de bewerkte foto’s waarbij de 

clubkleuren goed tot hun recht komen. 

Er is een wandvullend behang gemaakt en deze is door Gerard Otten geplaatst. 

(Zie ook een artikel hierover in dit clubblad)

Komende weken wordt er de laatste hand gelegd aan een unieke bestuurstafel. 

De tafel wordt gemaakt van twickelhout en het logo van SV Delden wordt in het

midden van de tafel gebrand. 

We hopen dat alle leden op 28 augustus een kijkje komen nemen in de 

verenigingskamer. 

Namens de denktank Identiteit

Annemieke Visser 
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  Informatie  SVO "Twickel"

Sinds 2017 voetballen de meiden en dames van Sv Delden bij het opgerichte 

SVO Twickel. Een samenwerkingsovereenkomst tussen Sv Delden en Rood 

Zwart. Onlangs is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend voor de 

aankomende jaren. Mooie gelegenheid om eens terug te blikken en vooruit te 

kijken. 

Waar komt het eigenlijk vandaan, dat SVO Twickel?

In het voorjaar van 2016 is het idee opgevat om eens verkennend te onderzoeken

of het beter was om het vrouwenvoetbal in Delden samen te voegen. 

De beide voetbalverenigingen in Delden (Sv Delden en Rood Zwart) hadden 

allebei immers meisjes en dames in hun gelederen, echter waren de aantallen 

beperkt. Hierdoor konden er niet genoeg teams worden gemaakt en was het 

soms een puzzel om genoeg speelsters op het veld te krijgen. 
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De Reigerstraat 1a, Delden - www.deboemel.nl

• Zaal tot ca. 100 personen

• Uitstekende vergaderlocatie

• Gezellige bar

• Elk weekend live voetbal

• Gezellig terras met loungesets

• Borrel na de sport

Het adres voor al uw feesten en partijen

www.rabobank.nl

Het is tijd voor de Nr      in hypotheken.

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

Het is tijd voor de Rabobank.

1

Waarom niet de krachten bundelen? 

Belangrijkste redenen hiervoor waren:

• Structurele afname van leden (minder kinderen en meer keuzes voor diverse 

sporten).

• Op termijn en in voorkomende gevallen was er een onmiddellijk gebrek aan 

speelsters om een team te vormen, hierdoor was er de kans dat we grote groepen

enthousiaste sportsters zouden verliezen.

• Sterkere uitstraling voor nieuwe speelsters als er een solide voetbalstructuur 

staat voor heel Delden.

Vanuit zowel SV Delden als VV Rood Zwart zijn twee vertegenwoordigers in 

2016 in gesprek gegaan. Dit was een positief gesprek en de uitkomst hiervan 

werd in beide verenigingen op bestuursniveau besproken. Beide partijen gaven 

toestemming aan een werkgroep om een verkenning uit te voeren.

Er hebben in de periode daaropvolgend diverse gesprekken en bijeenkomsten 

plaatsgevonden. De KNVB werd uitgenodigd en andere verenigingen die dit 

proces reeds ingezet hadden werden om nadere toelichting gevraagd. Daarnaast 

werden er speelsters bij betrokken om ook vanuit hun gezichtsveld de 

verwachtingen en potentiële valkuilen te onderzoeken. Alle speelsters, ouders en

begeleiders van beide verenigingen werden intensief geconsulteerd en 

geïnformeerd tijdens dit proces.

De uiteindelijke conclusie was dat een samenvoeging van de afdeling meisjes en

vrouwenvoetbal van Rood Zwart en SV Delden een logische en noodzakelijk 

stap was. Om die reden is er dan ook voor de huidige samenwerkingsvorm 

gekozen. Met ingang van seizoen 2017/2018 is de samenwerking middels een 

verenigingsstructuur geëffectueerd onder de naam Vrouwenvoetbalvereniging 

SVO Twickel.

Ok:dat is duidelijk, maar wat willen we er dan mee bereiken?

De Vrouwenvoetbalvereniging SVO Twickel heeft een tweeledige visie; de 

sociaal maatschappelijke en de sportieve visie, en stelt hierbij de volgende 

doelstellingen:
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• De continuïteit van het vrouwenvoetbal in Delden optimaal borgen;

• Doorstroming in speelsters en kwaliteit in jeugdelftallen garanderen;

• Speelsters in leeftijdsfase welpen en onder MO13 gemengd laten 

trainen/spelen om een goede basis te leggen (regulier instromen binnen eigen 

verenigingen);

• Alle teams tweemaal per week deskundig laten trainen om sportieve progressie

te faciliteren;

• Een gemotiveerde groep van vrijwilligers voor begeleiding van sportsters;

• Sfeeractiviteiten gericht op de meiden en vrouwen en actieve betrokkenheid 

van speelsters;

• De trots op Deldens vrouwenvoetbal in alle opzichten (organisatie, plezier en 

prestaties). 

De naam Twickel snappen de meeste Deldenaren wel, maar waar staat SVO eigenlijk voor?

Juridisch kent de nieuwe vereniging slechts beide moederverenigingen als enige 

twee leden.

Daarnaast conformeert de Vrouwenvoetbalvereniging SVO Twickel zich aan 

optie 3 uit de voorwaarden samenwerkingsovereenkomsten KNVB. In de 

samenwerkingsvorm SVO (Samenwerking Vrouwen Opleiding – daar staat dat 

dus voor!) zijn alle speelsters lid van een van beide moederverenigingen. 

Daarnaast dient de SVO wel een eigen bestuur te hebben. 

Ok een eigen bestuur, maar wie zijn dat dan?

Het bestuur van SVO Twickel bestaat uit 4 personen waarvan er 2 lid zijn bij 

Rood Zwart en 2 lid zijn bij SV Delden. Zo is er een voorzitter (Steffie 

Groothedde), een secretaris (Jos Eijsink), een penningmeester (Tonnie 

Hillebrand) en een algemeen lid (Sanne Oude Wesselink). 

Zij worden ondersteund door Conny Kemerink op Schiphorst als onmisbare 

steunpilaar op allerlei vlakken waaronder het regelen van de kleding en het 

zorgdragen voor de juiste ledenregistratie.
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 Jan Holterman was de wedstrijdsecretaris, maar heeft aangegeven zijn taken te 

gaan overdragen. SVO Twickel zoekt dus nog een nieuwe wedstrijdsecretaris! 

Tevens wordt het bestuur ondersteund door 3 commissies; een technische 

commissie, een activiteiten- en communicatiecommissie en een 

sponsorcommissie.

Aha, dan is dat bestuur bekend, maar hoe zit het met de speelsters?

De speelsters blijven lid van de moedervereniging. Nieuwe leden worden lid van

een van beide moederverenigingen en worden gelijkmatig verdeeld over beide 

verenigingen.

In totaal heeft SVO Twickel meer dan 100 speelsters. Deze zijn verdeeld over 7 

teams. De jongste categorie is het MO13 team. Jongere speelsters blijven eerst 

gemengd voetballen binnen de moedervereniging. Daarnaast is er een MO15, 

MO17 en MO19 bij de jeugd. Voor de senioren geldt dat er in verband met een 

toename van het aantal speelsters een tweede elftal bij is gekomen. Zo is er naast

VR1 ook een VR2. Als laatste kent SVO Twickel ook een 25+ 7-tal. 

De teams spelen bij Rood Zwart en SV Delden en worden door beide 

moederverenigingen ondersteunt. Wel kent de vereniging een eigen tenue. De 

speelsters dragen de kleuren blauw en zwart om de link te leggen naar de 

kleuren van de moederverenigingen. 

Hoe ziet de toekomst van SVO Twickel eruit?

Gelukkig blijft het aantal speelsters groeien. Naast de jonge instroom vanuit de 

moederverenigingen  melden er zich ook meisjes en dames aan van alle andere 

leeftijden. 

Ook in de regio krijgt SVO Twickel naamsbekendheid als solide vereniging en 

juist speelsters die binnen hun eigen vereniging alleen maar terecht kunnen bij 

jongensteams, kiezen voor SVO Twickel. Voor elk team zijn er enthousiaste 

trainers en leiders. 

Deze vrijwilligers zijn natuurlijk onmisbaar voor elke vereniging. 
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H e r e n k a p s a l o n 
S p e c k m a n n

L a n g e s t r a a t  1 0 5
0 7 4  -  3 7 6 2 2 3 2
a l l e e n  z a t e r d a g s  o p  a f s p r a a k

Verkoop van alle merken nieuwe en gebruikte auto’s

V O S S E N B R I N K W E G  3    0 7 4  -  3 7 6 2 5 5 5 

Afgelopen jaar was vanwege Corona voor iedereen een raar voetbaljaar. Helaas 

is er weinig gespeeld. 

Wel is er geprobeerd zoveel als mogelijk te trainen of andere leuke dingen te 

organiseren, zoals een onderling toernooi voor de jeugd, een online Bingo voor 

de senioren of de zogenoemde quarantaine-challenges via sociale media. 

Hopelijk kan er na de zomer weer volop gevoetbald gaan worden. SVO Twickel 

is er in ieder geval klaar voor met een hoop enthousiaste speelsters, leiders en 

trainers!

Kortom: het gaat goed met SVO Twickel. Beide moederverenigingen zijn 

daarom nog steeds blij met het besluit om te gaan samenwerken en hebben dit 

zoals eerder genoemd bekrachtigd met een nieuwesamenwerkingsovereenkomst.

Ook in de aankomende jaren blijft het SVO Twickel tenue zichtbaar op 

sportcomplex de Mors en kunnen we doorgaan gaan met de huidige 

ontwikkelingen, met als gezamenlijk doel te blijven zorgen voor trots op het 

Deldens vrouwenvoetbal! 
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SV Delden 1 – Nieuws uit de selectie

Na een goede voorbereiding en een 3-tal bekerwedstrijden begon eind september

2020 de competitie voor SV Delden 1. 

Na 4 wedstrijden gespeeld te hebben, werd de competitie abrupt afgebroken als 

gevolg van de stijgende Corona besmettingen. 

Balen, want je wilt de prima start natuurlijk een goed gevolg geven. Immers, na 

4 wedstrijden stonden we op een keurige 1e plek, met 10 punten uit 4 

wedstrijden.

Natuurlijk hadden we de hoop dat de competitie weer opgepakt zou kunnen 

worden, maar wanneer? Dat was natuurlijk de vraag. 

Inmiddels weten we het antwoord: de competitie is beëindigd en we hebben 

geen wedstrijden meer kunnen spelen…………

En dan zit je als speler/trainer thuis, wat ga je doen (en wat mag je doen) om fit 

te blijven? 

Sportscholen dicht, geen voetbaltrainingen, avondklok etc. Allemaal zaken die 

niet goed zijn voor je fitheid en mentaal is het ook niet fijn. 

De spelers hebben zich in die periode fit moeten houden door te fietsen, door 

hard te lopen. 

Vanaf het moment dat er weer enige versoepeling mogelijk was zijn we wel 

direct weer gaan trainen. 

En nee, het is zeker niet optimaal, trainen in 4-tallen op 1,5 meter afstand. Geen 

partijvorm, geen positiespel. Lastig, maar we stonden in ieder geval weer op het 

veld. 

Gelukkig zijn we nu in een fase beland waarin we weer “gewoon” mogen 

trainen. 
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De opkomst is prima en qua fitheid ziet het er ook behoorlijk goed uit. Daarna 

hebben we een zomerstop tot zondag 8augustus. 

Vanaf deze datum pakken wij de voorbereiding weer op richting het nieuwe 

seizoen. 

We hebben een mooie groep met een aantal nieuwe gezichten. 

Jesse Beukert is afkomstig met HVV Tubantia en op donderdag trainen de 

onder-19 spelers Tom Oonk, Tijmen ter Keurs en Brad Heuten mee. Ook trainen

de keepers Bent Eijssink en Gijs van Assema regelmatig mee. 

De selectie zal te maken krijgen met meer concurrentie en dat is natuurlijk 

alleen maar mooi. 

De reeds geplande beker- en oefenwedstrijden:

Zaterdag 21 aug: SV Delden – SV De Lutte  17.30 uur ???

Woensdag 25 aug: SV Delden – PW  20.00 uur

Zondag 29 aug: Toernooi De Tubanters 12.00 uur

Zondag 5 sept: DSVD  -  SV Delden 14.00 uur (Beker)

Donderdag 9 sept: SV Delden – ATC o23 20.15 uur

Zondag 12 sept: SV Delden - Hengelo 14:30 uur (Beker)

Zondag 19 sept: SV Delden - SV De Lutte 14:30 uur (Beker)

Zondag 26 sept: start Competitie

Namens de gehele selectie hoop ik dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad 

en hopelijk zien we elkaar snel weer op ons prachtige sportcomplex! 

                                                           

Rob Bakker.

P.S. De groepsindeling van de bekercompetitie is bekend. Delden 1 is ingedeeld 

in groep 21 met DSVD, Hengelo en De Lutte. Speeldata : zie boven.

                                                                                                                  

                                                                                                                                              

                           

17

De opkomst is prima en qua fitheid ziet het er ook behoorlijk goed uit. Daarna 

hebben we een zomerstop tot zondag 8augustus. 

Vanaf deze datum pakken wij de voorbereiding weer op richting het nieuwe 

seizoen. 

We hebben een mooie groep met een aantal nieuwe gezichten. 

Jesse Beukert is afkomstig met HVV Tubantia en op donderdag trainen de 

onder-19 spelers Tom Oonk, Tijmen ter Keurs en Brad Heuten mee. Ook trainen

de keepers Bent Eijssink en Gijs van Assema regelmatig mee. 

De selectie zal te maken krijgen met meer concurrentie en dat is natuurlijk 

alleen maar mooi. 

De reeds geplande beker- en oefenwedstrijden:

Zaterdag 21 aug: SV Delden – SV De Lutte  17.30 uur ???

Woensdag 25 aug: SV Delden – PW  20.00 uur

Zondag 29 aug: Toernooi De Tubanters 12.00 uur

Zondag 5 sept: DSVD  -  SV Delden 14.00 uur (Beker)

Donderdag 9 sept: SV Delden – ATC o23 20.15 uur

Zondag 12 sept: SV Delden - Hengelo 14:30 uur (Beker)

Zondag 19 sept: SV Delden - SV De Lutte 14:30 uur (Beker)

Zondag 26 sept: start Competitie

Namens de gehele selectie hoop ik dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad 

en hopelijk zien we elkaar snel weer op ons prachtige sportcomplex! 

                                                           

Rob Bakker.

P.S. De groepsindeling van de bekercompetitie is bekend. Delden 1 is ingedeeld 

in groep 21 met DSVD, Hengelo en De Lutte. Speeldata : zie boven.

                                                                                                                  

                                                                                                                                              

                           

17



1

1 

 

 
37

ste
. Jaargang, nr. 3 

Inhoudsopgave 

          Pagina: 

 

1 ). Contactinfo.       3 en 4 

 

2 ). Van de redactie       5 en 6 

 

3 ). Volle kracht vooruit      7 t/m 10, 

 

4 ). Column: De charme van…………   11 t/m 13 

 

5 ). De rehabilitatie van…………..    15 t/m 17 

 

6 ). Toch een TOP-seizoen     19 t/m 21 

 

7 ). Goed bezochte 88
ste

. Jaarvergadering   23 t/m 33 

 

8 ). Spektakel tijdens de ………..    35 t/m 37 

 

9 ). Mosbokaal       39 

 

10). Familiebanden       41 t/m 45 

 

12). Foto’s        47 t/m 48 

 

13). Delden E2 kampioen      49 t/m 51  

 

14). Uitnodiging       53 

 

 15). Bordsponsoren       54 t/m 56 

 

 

 

7 
 

 Kortom:  

Wedstrijd op het hoofdveld? Deuren dicht! 
 

Nota bene: na afloop van de laatste wedstrijd is het geen probleem dat 
-bij mooi weer- de nooddeuren open staan. Ook voor de 
zaterdagochtend kan, in overleg met het barpersoneel, v.w.b. de 
nooddeuren een uitzondering worden gemaakt. Glas langs de lijn dient 
echter zoveel mogelijk te worden voorkomen, omdat altijd het gevaar 
op de loer ligt dat er scherven op het speelveld terecht komen.  

Namens het bestuur van SV Delden, 

Jan Holterman, wedstrijdsecretaris 
 

 

 
 

1

1 

 

 
37

ste
. Jaargang, nr. 3 

Inhoudsopgave 

          Pagina: 

 

1 ). Contactinfo.       3 en 4 

 

2 ). Van de redactie       5 en 6 

 

3 ). Volle kracht vooruit      7 t/m 10, 

 

4 ). Column: De charme van…………   11 t/m 13 

 

5 ). De rehabilitatie van…………..    15 t/m 17 

 

6 ). Toch een TOP-seizoen     19 t/m 21 

 

7 ). Goed bezochte 88
ste

. Jaarvergadering   23 t/m 33 

 

8 ). Spektakel tijdens de ………..    35 t/m 37 

 

9 ). Mosbokaal       39 

 

10). Familiebanden       41 t/m 45 

 

12). Foto’s        47 t/m 48 

 

13). Delden E2 kampioen      49 t/m 51  

 

14). Uitnodiging       53 

 

 15). Bordsponsoren       54 t/m 56 

 

 

 

7 
 

 Kortom:  

Wedstrijd op het hoofdveld? Deuren dicht! 
 

Nota bene: na afloop van de laatste wedstrijd is het geen probleem dat 
-bij mooi weer- de nooddeuren open staan. Ook voor de 
zaterdagochtend kan, in overleg met het barpersoneel, v.w.b. de 
nooddeuren een uitzondering worden gemaakt. Glas langs de lijn dient 
echter zoveel mogelijk te worden voorkomen, omdat altijd het gevaar 
op de loer ligt dat er scherven op het speelveld terecht komen.  

Namens het bestuur van SV Delden, 

Jan Holterman, wedstrijdsecretaris 
 

 

 
 

26 27

Tuincentrum
Boomkwekerij
Bloemsierkunst

Aanleg en onderhoud
Bellinkweg 6, Delden

074-3761219
www.nijhofbloemen.nl

Hoofdtrainer Rob Bakker tekent contract voor komend seizoen

Dat de Rob Bakker ook volgend seizoen hoofdtrainer is bij SV Delden, werd 

eind vorig jaar al bekend gemaakt. Zondags, na afloop van de Zomer 

Morsbokaal, is de verlenging van de samenwerking formeel bevestigd. 

Onder toeziend oog van hoofd technische commissie Bert Morsink en 

voorzitter Hans van Laarhoven werd het contract ondertekendVoordat de 

ondertekening beklonken werd in De Finish, werd er nog even geposeerd 

op het balkon met prachtig uitzicht op het hoofdveld.

                 

Zowel Rob als de andere aanwezigen hebben er alle vertrouwen in dat er 

vanaf die plek volgend seizoen vele mooie wedstrijden te aanschouwen. 

zullen zijn. We gaan dus een mooi seizoen tegemoet, hopelijk zonder 

corona maatregelen en mét veel publiek langs de lijn en op het balkon! 
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• Zonwering • 
• Garagedeuren •
• Overkappingen •

• En meer •

Siemar Zonwering B.V.
Langestraat 129, 7491 AD Delden, 074 - 376 63 28

www.siemarzonwering.nl

                                      

SV Delden 1 volgend seizoen in ongewijzigde 4e klasse B

De KNVB heeft de indeling amateurvoetbal voor komend seizoen 

bekendgemaakt. SV Delden 1 komt ook komend seizoen uit in de 4e klasse B 

met daarin veel tegenstanders uit Hof van Twente. 

Naast dé derby tegen V.V. Rood Zwart zijn er ook derby's tegen het VV 

Diepenheim van Wouter Kwakkenbos, vv Twenthe, Sportclub Markelo en SV 

Hector.

Deze indeling is gelijk aan die in het het vorige seizoen. Op het moment dat de 

competitie vorig jaar door corona werd afgebroken stond SV Delden bovenaan. 

Nieuwe ronde, nieuwe kansen om deze postitie te behalen en verdedigen. Maar 

vooral hopen we op een écht seizoen mét publiek!

De volgende clubs zijn ingedeeld in de 4e klasse B:

Buurse

SV Delden

Diepenheim

FC Eibergen

Hector

Hoeve Vooruit

Markelo

                                                             

Reunie

Rietmolen

Rood Zwart

Rekken

Neede

VIOS Beltrum

                 

          

De groepsindeling van de bekercompetitie is bekend. Delden 1 is ingedeeld in 

groep 21 met DSVD, Hengelo en De Lutte. 

Programma: Zondag 5 sept: DSVD  -  SV Delden 14.00 uur

Zondag 12 sept: SV Delden - Hengelo 14:30 uur

       Zondag 19 sept: SV Delden - SV De Lutte 14:30 uur 
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Jeugdcommissie SV Delden 21-22

Met een ludieke badhanddoekenactie voor de jeugd begin juli hebben we een 

raar seizoen toch mooi afgesloten. 

   

Ondanks de coronamaatregelen hebben we afgelopen periode mooie activiteiten 

kunnen organiseren zoals het Oranjefestival, 

   

                                                                

bezoek van de paashaas, penaltybokaal, teamuitjes en goed bezochte 

inloopochtenden bij de kabouters/welpen. 

Maar ook met dank afscheid genomen van een aantal trainers/leiders en in het 

bijzonder Roy Belt en Fred Oonk.                                                                       
                               

20

Komend seizoen hopen we er een bruisend jaar van te maken op ons mooie 

Sportpark de Mors met veel activiteiten en vooral ook weer de aanwezigheid 

van publiek. 

Met een grote delegatie kabouters, welpen en daarnaast rond de 14 jeugdteams, 

incl. SVO Twickel, zullen de velden straks weer druk bezocht zijn. 

Met hopelijk veel te vieren kampioenschappen, zoals wanneer JO8 t/m JO12 

(minimaal) 2 competities wint in de ‘nieuwe’ opzet van 4 competities.

Onze activiteiten starten al in de laatste week van de zomervakantie bij 

Houtstad/Zomerspelen. Met een mooi programma voor de opening/open dag van

Sportpark de Mors 28 augustus hopen we vervolgens een goede start aan het 

nieuwe seizoen te geven.

I  edereen is van harte uitgenodigd!   

Komend seizoen organiseren we daarnaast de vertrouwde activiteiten zoals de 

inloopochtenden, Grote Clubactie in september, voetbalmiddag in de herfst, 

Sinterklaasfeest eind november, Paasfestijn in april met mogelijk onze 

verkoopactie paaseieren en eindelijk weer ons voetbalkamp voor jeugd t/m JO12

in het weekend van 17-19 juni. Voor de oudere jeugd komt ook weer de strijd 

om de penaltybokaal en hopen we een aantal toernooien te kunnen regelen als 

afsluiting van het seizoen.

Verder willen we begin komend seizoen een aantal ouderavonden organiseren 

voor de ouders van de jongste jeugd. Niet alleen voor verdere kennismaking en 

informatie maar ook om de mogelijkheden te verkennen voor inzet als 

vrijwilliger. 
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 Kortom:  

Wedstrijd op het hoofdveld? Deuren dicht! 
 

Nota bene: na afloop van de laatste wedstrijd is het geen probleem dat 
-bij mooi weer- de nooddeuren open staan. Ook voor de 
zaterdagochtend kan, in overleg met het barpersoneel, v.w.b. de 
nooddeuren een uitzondering worden gemaakt. Glas langs de lijn dient 
echter zoveel mogelijk te worden voorkomen, omdat altijd het gevaar 
op de loer ligt dat er scherven op het speelveld terecht komen.  

Namens het bestuur van SV Delden, 

Jan Holterman, wedstrijdsecretaris 
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TANK NU BIJ TANK NU BIJ

EN SPAAR GRATIS      VOOR 

Vossenbrinkweg 3 | Delden | 074-3762555 | www.vossenbrink.nl 

Gezien ons alsmaar groeiend aantal jeugdleden zijn ook komend seizoen 

vrijwilligers voor begeleiding teams, organiseren activiteiten, kantinediensten 

etc. van harte welkom.

Wij wensen iedereen een mooi, sportief en actief seizoen 21-22 toe!

Jeugdcommissie SV Delden:

Bram ter Beek, Cindy Ottenschot, Dinant Oolbrink, Luuk Braakhuis, 

Marc Brinkcate, Paul Oude Heuvel, René Geerdink, Richard Brunnekreef, 

Saskia Schuiling, Susan Ottenschot en Maartje Fisscher
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       Badlakenactie SV Delden luidt vakantie in

Aan het eind van dit gekke voetbalseizoen, waarin bijna niks kon en er alleen maar hard 

getraind werd door alle jeugdteams, moest er natuurlijk een mooie afsluiter zijn. Op 

donderdag acht juli verzamelde de jeugd van SV Delden en SVO Twickel zich om 19.00 uur 

op sportpark de Mors.

Daar kregen alle jongens en meiden van SV Delden en SVO Twickel een gepersonaliseerd 

badlaken cadeau. Een groot, prachtig bedrukt badlaken met voor elk lid zijn of haar eigen 

voornaam en natuurlijk het logo van de verenigingen.

 Dankzij een gulle bijdrage van onze trotse

sponsoren is een heerlijke chillvakantie

gegarandeerd.

Aparthotel Delden,  C&S,  Eurosport,

EvenAnderz,  Groothuis Ligtermoet &

Nijhuis, Gasterij 't  Oaldershoes,  Techmag

Haaksbergen,  de Vossenbrink en Het Witte

Paard!

SV Delden hoopt dat  iedereen een fijne vakantie heeft gehad en hopelijk zien we elkaar 

volgend seizoen weer op de normale manier op de velden!

Fotowedstrijd
                 

 Natuurlijk hopen we dat het badlaken de hele wereld over gaat de komende tijd.

Degene die de meest originele foto instuurt naar pr@svdelden.nl krijgt begin 

volgend seizoen een mooie prijs!    
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Afscheid van Roy Belt en Fred Oonk.
          

      

Er zijn een aantal legendarische duo's die voor de wereld erg herkenbaar zijn. 

Om er zomaar even een paar op te noemen: Bassie en Adriaan, Bert en Ernie, 

Peppie en Kokkie, Bonny en Clyde, Samson en Gert en ga zo maar door. Echter 

is er ook een duo dat voor de jongens hier, regelrecht kan worden toegevoegd 

aan deze lijst. Dit zijn Roy Belt en Fred Oonk.

 

Deze twee heren hebben met de jonge honden van toenmalig JO-19 (huidig 

DREI) erg veel beleefd. Het ultieme hoogtepunt is natuurlijk het kampioenschap

dat werd binnengehaald tijdens een bizarre wedstrijd bij Rigtersbleek in 

Enschede. 

Maar ook hebben Roy en Fred ons bijgestaan tijdens ons extreme dieptepunt, dit

is iets waarvoor wij ze nog steeds erg dankbaar zijn.

 

De zogenoemde super opa's die hier nu staan hebben daarnaast verschillende 

mooie momenten mogen beleven met het huidige JO-19 elftal.

 

Zo werd op sinterklaasavond, onder het genot van een pilsje, elk teamlid op de 

hak genomen door een goed ingelichte piet. Het viel op dat trainer Roy de 

24

grootste lol had, dat was ietwat verdacht. De literaire beschietingen waren 

gelukkig al snel vergeten door de geweldige culinaire skills van de heer Belt. 

Meneer Oonk mocht dan niet de meest uitgesproken persoon zijn, maar hij 

regelde gigantisch veel zaken voor het team. Zo regelde Fred na een lang 

coronajaar een fantastische barbecue voor het team. Een feestje waar de één 

meer herinneringen aan heeft dan de ander.

 

Bij elkaar heeft dit duo 4 jaar lang onze teams onder hun hoede genomen. 

Gedurende deze periode van leider/trainerschap zijn een hoop kreten en 

bewegingen de revue gepasseerd. 

Ik noem maar even de ouderwetse HUUU-GOOO zoals Fred dat zou zeggen. 

Maar ook de peptalk van Roy in de rust van wedstrijden waarbij er met 

handgebaren en stiltes die zes jaar leken te duren toch boodschappen aan de 

jongens konden worden overgedragen.

 

Nu staan deze toppers er echter voor de laatst en mogen we afscheid een 

fenomenaal duo dat een belangrijke rol speelt en heeft gespeeld in en buiten 

onze voetbal-levens.

 

Dit is weer een lekker lang verhaal, ik denk dat de geweldige PR-afdeling van 

DELDEN DREI hier iets mee te maken heeft. Desalniettemin nu dan toch het 

laatste woord:

 

Heren bedankt voor de geweldige jaren en wij hopen dat we jullie nog vaak 

mogen verwelkomen op het sportpark om de geweldige voetbaltechniek van met

name DELDEN DREI te aanschouwen.
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Senioren seizoen 2021-2022 

Bijna het complete JO19 team van vorig seizoen komt de senioren versterken op de zondag. 

Dat betekent dat SV Delden aankomend seizoen voor het eerst in haar historie maar liefst 7 

seniorenteams kent en daarnaast ook nog een 45+ team. Hier mogen we met zijn allen trots op

zijn!

De selectie van SV Delden bestaat volgend jaar uit een flinke groep van ca. 35 spelers, 

waardoor SV Delden volgend jaar twee selectieteams heeft. Ook weer een mooie mijlpaal. 

De bedoeling is om een trainer van buitenaf te werven voor SV Delden 2, echter is deze op 

moment van schijven nog niet gevonden. 

De samenwerking met hoofdtrainer Rob Bakker verloopt naar ieders tevredenheid en we zijn 

dan ook blij dat Rob onlangs het contract voor komend seizoen heeft ondertekend. 

Emiel van der Pol blijft ook komend seizoen onze keepers van oefenstof voorzien. Het 

keepersgilde bij de senioren is groeiende, mede dankzij de trainingen van Emiel.

Ronnie Hendrikse stopt na jaren trouwe dienst als elftalleider bij SV Delden 1, zijn taken 

zullen worden overgenomen door Ivo Otten. 

De spelers van SV Delden 1 zijn ook aankomend seizoen in de goede handen van verzorgers 

Julia Rikkert en Raymond Halenbeek. 

De bedoeling is ook dit seizoen traditioneel af te trappen met het Hoftoernooi. Dit jaar is 

WVV de organisator. 

Op moment van schrijven is er tussen de deelnemende verengingen nog geen besluit over een 

geschikte datum.  
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 Kortom:  

Wedstrijd op het hoofdveld? Deuren dicht! 
 

Nota bene: na afloop van de laatste wedstrijd is het geen probleem dat 
-bij mooi weer- de nooddeuren open staan. Ook voor de 
zaterdagochtend kan, in overleg met het barpersoneel, v.w.b. de 
nooddeuren een uitzondering worden gemaakt. Glas langs de lijn dient 
echter zoveel mogelijk te worden voorkomen, omdat altijd het gevaar 
op de loer ligt dat er scherven op het speelveld terecht komen.  

Namens het bestuur van SV Delden, 

Jan Holterman, wedstrijdsecretaris 
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Nieuwe bestuurskamer kleurt blauw-geel met 'historische' wand

De verenigingsruimte annex bestuurskamer van SV Delden in het nieuwe 

sportcomplex begint steeds meer vorm te krijgen. Eén van de wanden is door 

Gerrit Otten voorzien van een prachtig blauw-geel behang met levensgrote foto's

uit de bijna 100 jarige historie van SV Delden. 

 

Hier kunnen we met trots onze tegenstanders ontvangen. Daarnaast zal de ruimte

zeker ook een prettig onderkomen bieden aan de diverse commissies. 

 

De werkgroep identiteit heeft nog meer moois in petto voor de 

verenigingsruimte, daarover later meer!
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  België winnaar van de eerste Zomer Morsbokaal                                                                                      

4 Juli, niet alleen feestdag voor de Amerikanen maar ook een unieke dag in de 

geschiedenis van Sportpark de Mors: 4 juli 2021 vond de eerste Zomer 

Morsbokaal plaats.

Vroeg in de ochtend mochten de gladiatoren van het toernooi zich melden op de 

velden  in Delden. De spelers waren ingedeeld in teams met de verschillende 

deelnemende landen van EK. De wedstrijden werden vlot achter elkaar gespeeld

waardoor de seniorenteams veelal van een koude kermis thuiskwamen. 

Desalniettemin werd er gevochten als leeuwen, gehuild als verliezers en gefeest 

als echte kampioenen.          

 

Na een spannende finale tussen Italie en Belgie mag laatstgenoemde zich door 

een doelpunt in de laatste seconden de eerste winnaar van de Zomer Morsbokaal

noemen.

Na afloop vloeide het bier rijkelijk en vlogen de broodjes kroket over de 

toonbank. Al met al een zeer geslaagde dag!

Dank aan iedereen die dit toernooi heeft mogelijk gemaakt, in het bijzonder de 

scheidsrechters, verzorgster Julia Rikkert en de vrijwilligers van De Finish.
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ALLE SOORTEN
RESTPARTIJEN
Handelsonderneming

P. HENSEN
grote partij handgereedschap

electrisch gereedschap
diverse soorten lampen
grote partij speelgoed

tuinhuisjes
tuinsets
parfum

bouten en moeren
hang- en sluitwerk

grote partij kerstgoed
treinsets voor hobby
porseleinen poppen

Tevens inkoop van ijzer en metalen, plastic, speelgoed, papier, enz.
Gratis plaatsen van containers.

Tel. 074 - 2666647 
Bolscherlanden 43a  Loods achter  Bornerbroek

kom
en

kijk !
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 Kortom:  

Wedstrijd op het hoofdveld? Deuren dicht! 
 

Nota bene: na afloop van de laatste wedstrijd is het geen probleem dat 
-bij mooi weer- de nooddeuren open staan. Ook voor de 
zaterdagochtend kan, in overleg met het barpersoneel, v.w.b. de 
nooddeuren een uitzondering worden gemaakt. Glas langs de lijn dient 
echter zoveel mogelijk te worden voorkomen, omdat altijd het gevaar 
op de loer ligt dat er scherven op het speelveld terecht komen.  

Namens het bestuur van SV Delden, 

Jan Holterman, wedstrijdsecretaris 
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Onze bordsponsoren

AARSEN    DROGISTERIJ OPTIEK     DELDEN
ALUBOUW KOZIJNEN  METAALBEWERKING   HENGELO
BAAKE ELECTROWORLD     DELDEN
BAARS  TOPKEUKENS     HENGELO
BERENDS-NAAFS  MAKELAARDIJ     GOOR
BLEKKENHORST  TOTAALWONEN     DELDEN
BLOEMEN BIJ SANDRA BLOEMENBINDERIJ  DELDEN
BOOM EN TUIN  TUINVERZORGING   HENGELO
BREUKERS  GRONDVERZETBEDRIJF    HAAKSBERGEN
BREUKERS  SCHILDERSBEDRIJF    DELDEN
BREUMAF  GEREEDSCHAPMAKERIJ    HENGELO
BRUINS  DANCING EN PARTYCENTRUM   SAASVELD
C & S  AUDIOVISUELE TECHNIEK    DELDEN
CARELSHAVEN  HOTEL LANDGOED RESTAURANT    DELDEN
D.A.M.  DELDENSE AUTOMATERIALEN    DELDEN
DE BOEMEL  SPORTCAFÉ      DELDEN
DE VOSSENBRINK  AUTOBEDRIJF      DELDEN
EASTERN PLAZA WOK  RESTAURANT     BENTELO
ERVE GROOT AVEST BED & BREAKFAST - VLEES BOERDERIJ  HENGELO
EV  FYSIOTHERAPIE & FITNESS     DELDEN
FEIJTEN  AUTOBEDRIJF     DELDEN
FEMI'S  RESTAURANT      DELDEN
FYSIOTHERAPIE DELDEN  FYSIO - SPORT THERAPEUT    DELDEN
GEEN PC ZORGEN  COMPUTERSERVICE     DELDEN
GEERLINGS  AUTO-SCHADEBEDRIJF     DELDEN
GERRITSJANS  INSTALLATIEBEDRIJF    DELDEN
GOLDEN CITY  CHINEES RESTAURANT     DELDEN
GRAVUTECH  GRAVEER & RECLAME    HENGEVELDE
HARLEKIJN - SMITTIES  EETCAFÉ      DELDEN
HENSEN  HANDELSONDERNEMING    BORNE
HET WAPEN VAN DELDEN  HOTEL-RESTAURANT     DELDEN
HET WITTE PAARD  HOTEL-RESTAURANT     DELDEN
HOBBELINK  KANTOOREFFICIENCY    HENGELO
HOFSTEDE & KAMP  MAKELAARDIJ      DELDEN
HOFWEEKBLAD - UNANIEM  UITGEVERIJ - DRUKKERIJ    DELDEN
HONG KONG CHINEES  RESTAURANT      DELDEN
HOOGSPEL  CAFÉ-RESTAURANT     DELDEN
IT 4 ELEMENTS  SOFTWARE      DELDEN
JAN WOLD  INSTALLATIEBEDRIJF    DELDEN
JONGEBLOED  INSTALLATIETECHIEK    ENSCHEDE
KEUKEN HOF VAN TWENTE  KEUKENS BADKAMERS HAARDEN   DELDEN
KLEINSMAN  VLEES & PARTY SERVICE   BENTELO
KOLENBRANDER  TRANSPORTBEDRIJF CONTAINERS  ZENDEREN
KROOSHOOP  BLOEMENCENTRUM    DELDEN
LA LUNA B.S.O.  KINDEROPVANG    DELDEN
LAMERS                                      HUISHOUDARTIKELEN  DELDEN
LAMMERSEN                            BOUWBEDRIJF   DELDEN
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LEFERINK                                  SCHOENEN     DELDEN
LENFERINK CAFETARIA     DELDEN
MARIBRI  HEKWERK AUTOMATISERING  DELDEN
MEEN  BAKKERIJ BROOD BANKET CHOCOLADE   DELDEN
MEIER  HORECA SERVICE    HENGELO
MENSINK  HOVENIERS SIERBESTRATING    DELDEN
MERCOM  CONTAINERSTRANSPORT    GOOR
MODELMAKERIJ DELDEN MALLEN - BEKISTING   DELDEN
MOLENKAMP  KUNSTOF BOUWELEMENTEN   BORNERBROEK
MORSSINK  BOUWMATERIALEN    DELDEN
NOBBENHUIS  TEXTIELHANDEL    DELDEN
OLDENHAVE INSTALLATIETECHNIEK    BORCULO
OTTEN  TEXTIEL    DELDEN
OUDE NIJHUIS  BILJARTHANDEL    DELDEN
OUDE WESSELINK  RIETDEKKERSBEDRIJF    DELDEN
PEPER  INSTALLATIEBEDRIJF    DELDEN
PROFIX  SCHADEHERSTEL    GOOR
RAAB KÄRCHER  BOUWMATERIALEN    HENGELO
RABOBANK TWENTE  BANKZAKEN  HENGELO
ROBERS  ADVOCATEN  HENGELO
ROKRAMIX  BETONCENTRALE  ENSCHEDE
RUPERT  ACCOUNTANCY  DELDEN
SCHUTTE  CARAVANSTALLING  AMBT DELDEN
SHOWTIME  EVENEMENTENBUREAU  DELDEN
SIEMAR  ZONWERING  DELDEN
SONNEVELD & GROOTHUIS  AUTOSERVICE  DELDEN
SPECKMANN  KAPSALON  DELDEN
STAALBOUW TWENTE  STAALPRODUCTEN  DELDEN
STERK IN WONEN VLOEREN, VERF EN BEHANG, TRAPRENOVATIE  DELDEN
THOM DE JONG                        AUTOSERVICE     DELDEN
T.G.O.  TECHNISCHE INSTALLATIES  HENGELO
‘T OALDERSHOES  RESTAURANT  DELDEN
TEAMSPORTFABRIEK  SPORTARTIKELEN     ALMELO
MUTA - PREMZ 
TECHMAG  GEREEDSCHAPPEN  HAAKSBERGEN
TEN DAM  INSTALLATIEBEDRIJF  DELDEN
TEN VREGELAAR   BOUWBEDRIJF  DELDEN
TER AVEST  BROOD-BANKET  DELDEN
TER BRAAK  OPTIEK HENGELO
TER DOEST  TOURINGCARS   HENGEVELDE
TER HORST   SCHILDERSBEDRIJF  DELDEN
TWENTSE STORM  RECLAMEBUREAU  DELDEN
VAN DEN BARG  CAROSSERIEBEDRIJF   DELDEN
VAN DER WONING  FIETSEN   DELDEN
VAN LOON  HERENMODE  DELDEN 
VAN OTTEN   TECHNISCHE. INSTALLATIES DELDEN
VEHOF   INSTALLATIEBEDRIJF   DELDEN

VINCENT  ZONWERING    HENGELO
VIOS   DANSCAFÉ EN CLUB  AMBT DELDEN
VISSCHEDIJK   SLAGERIJ  DELDEN
VOS BOUWBEDRIJF  DELDEN
WEIJENBORG   PARTYCENTRUM  DELDEN
WOLF   INTERIEURHUIS  DELDEN
ZUITHOF  AUTOBEDRIJF  BORNERBROEK

Hier had uw bord ook 
kunnen hangen.

Belangstelling? 
Neem dan eens contact 
op met: Jan Brinkcate, 

Sperwerstraat 9, 
7491 ZN Delden
Tel. 074-3761900

j.brinkcate@kpnplanet.nl

HIER HAD UW BORD OOK KUNNEN HANGEN

Belangstelling?

Neem dan eens contact op met:

Jan Brinkcate, Sperwerstraat 9, 7491 ZN Delden

Tel. 074-3761900 E-mail: j.brinkcate@kpnplanet.nl



1

1 

 

 
37

ste
. Jaargang, nr. 3 

Inhoudsopgave 

          Pagina: 

 

1 ). Contactinfo.       3 en 4 

 

2 ). Van de redactie       5 en 6 

 

3 ). Volle kracht vooruit      7 t/m 10, 

 

4 ). Column: De charme van…………   11 t/m 13 

 

5 ). De rehabilitatie van…………..    15 t/m 17 

 

6 ). Toch een TOP-seizoen     19 t/m 21 

 

7 ). Goed bezochte 88
ste

. Jaarvergadering   23 t/m 33 

 

8 ). Spektakel tijdens de ………..    35 t/m 37 

 

9 ). Mosbokaal       39 

 

10). Familiebanden       41 t/m 45 

 

12). Foto’s        47 t/m 48 

 

13). Delden E2 kampioen      49 t/m 51  

 

14). Uitnodiging       53 

 

 15). Bordsponsoren       54 t/m 56 

 

 

 

7 
 

 Kortom:  

Wedstrijd op het hoofdveld? Deuren dicht! 
 

Nota bene: na afloop van de laatste wedstrijd is het geen probleem dat 
-bij mooi weer- de nooddeuren open staan. Ook voor de 
zaterdagochtend kan, in overleg met het barpersoneel, v.w.b. de 
nooddeuren een uitzondering worden gemaakt. Glas langs de lijn dient 
echter zoveel mogelijk te worden voorkomen, omdat altijd het gevaar 
op de loer ligt dat er scherven op het speelveld terecht komen.  

Namens het bestuur van SV Delden, 

Jan Holterman, wedstrijdsecretaris 
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