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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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Contactinformatie 

 
Sportpark 
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 
 
Bestuurslid jeugd (voorzitter jeugdcommissie) 
Maartje Fisscher                      Weegbree 17                                  06-41367440 
                                                 7491 LK Delden   maartjekerklaan@hotmail.com 
                                                                                         
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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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 , 

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

 
 
 

Contributiegegevens: 
 

Rekeningnummer SV Delden: 
Rabobank Delden 313351686 

 
 

Contributie vanaf 2017:  
   

Indeling:  Per maand 
   

Senioren & JO 20 
 Dames 

€ 15,00 
 

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 
 

JO 13 & JO 12  € 7,00 
 MO 13 & MO 12 € 7,00 
 

JO 11 & JO 10  € 6,50 
 MO 11 & MO 10 € 6,50 
 

JO 9 & JO 8  € 6,50 
 MO 9 & MO 8 € 6,50 
 

JO 7 en JO 6(*)  € 0,00 
 MO 7 & MO 6(*) € 0,00 

 

(*) Welpen hebben een gratis lidmaatschap. 
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& FIJNMECHANISHE INDUSTRIE 

specialist in het vervaardigen van 
alle soorten stempels en matrijzen

 
Van de redactie 

 

 
 
Het leek ons goed om in deze bijzondere coronatijd juist voor onze voetbalclub 
even te proberen deze saaie tijd wat leven in te blazen met het uitgeven van ons 
clubblad. 
Immers, op dit moment ligt bijna alles stil, geen wedstrijden bij junioren en 
senioren. Alleen de jongsten mogen nog trainen. De senioren vanaf 18 jaar 
beginnen met 4-tallen weer wat te trainen. 
Gelukkig is er ook iets waar zichtbaar veel activiteiten ontplooid worden, dat is 
de voltooiing van het nieuwe Spotpark De Mors, inclusief de werkzaamheden 
rond de parkeerplaats. In deze uitgave lezen jullie daar uiteraard meer over. 
 
Inhoudsopgave 
 

• Mededelingen uit de bestuurskamer 
• Nadere kennismaking met twee bestuursleden Maartje Visscher en Peter 

Brusse 
• Een gesprek met onze hoofdtrainer Rob Bakker 
• Twee vertrouwenspersonen van onze club Erik Averdijk en Annemarie 

Oonk 
• De ontwikkeling van ons jeugdteam JO12-1 
• Bert Morsink schrijft over de Technische Commissie 
• Reacties leden op voetbal in corona tijd 
• Interview met onze verzorgers Raymond en Julia 
• Onze jeugdtrainer en spits 1e elftal Colin Verberne stelt zich voor 

 
Veel leesplezier. 
 
De redactie wenst iedereen hele fijne kerstdagen en een heel voorspoedig 2021.  
 
Gerrit   
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Uit de bestuurskamer 

Het is, onder meer door corona, alweer enige tijd geleden dat er een clubblad 
uitkwam. In de tussentijd is er nogal wat gebeurd, zo ook op bestuurlijk gebied. 
De laatste editie ‘uit de bestuurskamer’ kwam nog uit de bestuurskamer van 
“Trefhook ’n Mös”.  
 
Ondertussen maakte het clubhuis plaats voor tijdelijke units, waar het tot aan 
corona nog prima toeven was. Rond de tijd dat dit clubblad uitkomt worden onze 
gloednieuwe SV Delden bestuurskamer en de eerste kleedkamers opgeleverd in 
het prachtige nieuwe complex.  
 
Uitbreiding bestuur 
Het bestuur is vorig jaar uitgebreid met twee ‘nieuwe’ bestuursleden: Maartje 
Fisscher als jeugdvoorzitter en Peter Brusse als bestuurslid PR & Communicatie. 
Inmiddels hebben Maartje en Peter hun eerste bestuursjaar er al op zitten. 
Verderop in het clubblad stellen zij zich nader voor. 
 
Het bestuur is nog altijd op zoek naar een nieuwe secretaris om het bestuur 
compleet te maken. Voor het notuleren van de bestuursvergaderingen is een 
notulist aangesteld zodat notuleren niet meer door de secretaris hoeft te worden 
gedaan. Onlangs is de functieomschrijving opnieuw opgesteld en online geplaatst.  
 
Corona 
Corona houdt ook het bestuur in zijn greep. De maatregelen volgden elkaar vanaf 
maart in razend tempo op en steeds was het weer zaak daarop snel te schakelen. 
Het is steeds weer een uitdaging de protocollen en maatregelen te vertalen naar 
onze vereniging en binnen de mogelijkheden zo goed en veilig mogelijk te kunnen 
voetballen. Met gezond verstand van eenieder lukt het tot nu toe om samen deze 
bizarre tijd zo goed mogelijk door te komen.  
 
Ook financieel zorgt corona voor wat extra zorgen, doordat we o.a. een deel van 
de kantine inkomsten moeten missen. Gelukkig is SV Delden financieel 
kerngezond en zijn er daarnaast regelingen en subsidies om het wegvallen 
inkomsten op te vangen. Bovendien bleken de sponsoren en leden trouw, 
waarvoor we uiteraard erg dankbaar zijn. Ook hebben de diverse sponsoracties 
(o.a. de Grote Clubactie en Rabo Clubsupport) enorm goed gescoord waardoor de 
financiële gevolgen van corona vooralsnog beperkt blijven.  
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SVO Twickel 
De dames en meisjes van SVO Twickel zijn bezig aan hun 4e seizoen onder de 
zwart-blauwe vlag. De beide moederverenigingen van SVO Twickel geven 
tijdens regelmatig terugkerende vergaderingen aan dat de samenwerking wat hen 
betreft prima verloopt, dat het een absolute meerwaarde heeft voor beide 
verenigingen en dat met vertrouwen uitgekeken wordt naar het 4e seizoen. En dat 
is mooi, want na het derde seizoen zit de pilot erop. In het voorjaar van 2020 zijn 
de drie besturen druk bezig geweest om de Samenwerkingsovereenkomst weer 
voor de komende 3 jaar in orde te maken.  
 
Nieuw beleidsplan 
Het huidige jeugdbeleidsplan van SV Delden is opgesteld voor de periode 2015-
2019 en dus aan een update toe. Samen met een beleidsmedewerker van de KNVB 
is een plan van aanpak gemaakt voor het opstellen van een nieuw algemeen 
beleidsplan, ter vervanging van het huidige jeugdbeleidsplan. Een werkgroep, 
bestaande uit René Geerdink, Paul Oude Heuvel, Maartje Fisscher en Peter 
Brusse, houdt zich bezig met het opzetten van een nieuw algemeen beleidsplan.  
 
Om te zorgen dat een beleidsplan meer is dan een document en het ook écht gaat 
leven binnen de vereniging is het van belang dat alle leden betrokken worden bij 
het beleidsplan. Daarom is er in de werkgroep voor gekozen om workshops te 
gaan organiseren voor de verschillende onderwerpen van het beleidsplan. Alle 
leden zullen t.z.t worden uitgenodigd voor deelname aan de workshops. Wordt 
vervolgd!  
 
Deze uitgebreide editie van de ‘uit de bestuurskamer’ sluiten we graag af door 
alle leden, vrijwilligers en sponsoren te danken voor de inzet en flexibiliteit het 
afgelopen jaar. We wensen iedereen fijne feestdagen en een goed, sportief en 
vooral gezond 2021! Een nieuw jaar dat hopelijk niet meer in het teken van corona 
maar van voetbal komt te staan. En van de ingebruikname van het nieuwe 
complex uiteraard!  
 
Tot slot wensen we allen fijne kerstdagen en een heel gezond, sportief en een 
voorspoedig 2021. 
 
Namens het bestuur, 
Hans van Laarhoven, Leo Rouhof, Carmen Brinkcate, Bert Morsink, Maartje 
Fisscher en Peter Brusse 

 

 
 

 

 

 

 
De 1,5 m samenleving vinden we ook terug in de teamfoto’s van de senioren. Het 
bestuur en diverse commissies hebben het digitaal vergaderen ontdekt. Zelfs de 
ALV was dit jaar voor het eerst ook digitaal bij te wonen. Er gaat niks boven 
fysieke samenkomst en hoewel de digitale mogelijkheden voor deze periode een 
mooie oplossing bleken gaan we het liefst weer zo snel mogelijk naar de oude 
vertrouwde bijeenkomsten, maar dan in ons nieuwe complex.  
 
Sportpark de Mors        
De stand van zaken rondom Sportpark de Mors is uiteraard een vast agendapunt 
tijdens de bestuursvergaderingen.  
 
Ondanks corona verloopt de bouw voortvarend, mede dankzij een niet aflatende 
vrijwilligersinzet. Hoewel de officiële opening nog even op zich laat wachten, 
kunnen we na de winterstop al volop gebruik maken van de nieuwe kleedkamers, 
douches, bestuurskamer en andere ruimten. Ook het nieuwe pupillenveld is klaar 
voor gebruik door onze jongste jeugd. 
 
Ook organisatorisch zijn er de nodige stappen gezet voor de exploitatie en het 
beheer van de nieuwe accommodatie. Eind 2019 is er een stichting opgericht van 
waaruit de 4 sportverenigingen het wel en wee van de kantine zullen gaan regelen: 
Stichting Sportief de Mors.  
 
Namens SV Delden hebben Leo Rouhof en Marc Brinkcate zitting in deze 
stichting. Eén van de wapenfeiten van de nieuwe stichting was het onthullen van 
de nieuwe naam van de sportkantine, verkozen uit 180 inzendingen: ‘De Finish’. 
En die finish komt steeds meer in zicht!  
 
Rouw en trouwprotocol                                                                  
Om een richtlijn te hebben waarin in de meeste gevallen kan worden voorzien bij 
gebeurtenissen binnen de vereniging zoals overlijden, trouwen, jubilea, ziekte, 
etc. is er een protocol opgesteld. Er kunnen incidentele gevallen voorkomen 
waarin dit protocol niet gehanteerd zou kunnen worden. In dergelijke gevallen is 
het aan het bestuur om te beslissen hoe te handelen.  
Het protocol is gepubliceerd op de website van SV Delden onder ‘clubinfo’ 
(www.svdelden.nl/documenten)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
 

 

 
 

14 15

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

 
Corona en SV Delden geen gelukkige cocktail 

Je bent lid van SV Delden om een lekker potje te voetballen en na de tijd gezellige 
napraten in het clubhuis. Het zit er nu eenmaal niet in. Corona zet iedereen 
buitenspel. Het is een onvrijwillige winterstop. Maar ja, het gezond blijven staat 
in deze tijd centraal. Het zijn echter niet alleen de spelers die gedwongen thuis 
zitten. De medische ondersteuners van ons eerste elftal en soms ook van de andere 
teams vind je niet meer op De Mors. Raymond Halenbeek en Julia Rikkert zijn 
nu ook op zondagmiddag werkloos. Tijd om eens te kijken hoe het met ze gaat in 
deze coronatijd.  Corona en SV Delden geen gelukkige cocktail.                                                                                        
 
Mijn naam is Julia Rikkert, 24 jaar en ik kom uit Delden. Ik ben in 2018 
afgestudeerd aan de opleiding fysiotherapie en ben sinds het seizoen van 2018-
2019 betrokken als fysiotherapeute bij SV Delden Heren 1. Daarnaast voetbal ik 
zelf bij SVO Twickel Vrouwen 1. Ik werk als fysiotherapeute voor FC Twente 
Vrouwen. Hiernaast volg ik nog de studie Dierfysiotherapie, deze studie richt zich 
op fysiotherapie bij paarden en honden.   

 
Taken 
Als fysiotherapeut bij een voetbalvereniging heb je verschillende taken, zoals: 

- Verzorgen van behandelingen voor de training en wedstrijd. Denk hierbij 
aan het tapen, masseren, instrueren en adviseren van de spelers. 

- Waar nodig is fysiotherapeutische begeleiding in het weer fit en gezond 
worden na bijvoorbeeld een blessure of overbelasting. 

- Inschatten wat een terugkerende speler/speelster (van een blessure) kan 
doen tijdens een training 

- De voetballers en voetbalsters klachtenvrij houden. 
 
Uiteraard zijn ook leden van andere teams welkom om van onze diensten gebruik 
te maken. Dus heb je een klacht en heeft dit te maken met de sport, schroom niet 
en meld je bij Raymond of Julia. We hopen je dan met de nodige tips en trucks 
weer snel en gezond op het veld te krijgen. 
 
Julia: 
Hoe bevalt het bij SV Delden? 
Mij bevalt het werken bij SV Delden erg goed. Ik haal veel plezier uit mijn werk 
en vind het erg gaaf om met sporters te werken. Er hangt een gemoedelijke sfeer 
bij de club, waarbij iedereen elkaar kent en elkaar een hand toesteekt mocht dit 
nodig zijn. De samenwerking met Raymond verloopt soepel en ervaar ik als zeer 
prettig.  
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Wat vinden jullie aantrekkelijk aan jullie werk bij onze club? 
SV Delden is een gezellige club, waarbij plezier hoog in het blauw-gele vaandel 
staat. Zoals hiervoor ook al aangegeven werk ik graag met sporters en ben ik zelf 
ook regelmatig op het voetbalveld te vinden. Deze twee activiteiten kan ik beiden 
met plezier uitvoeren bij SV Delden. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Heb je voor jezelf een alternatief gevonden in de coronatijd?  
Wat doe je nu zoal, nu er niet gevoetbald wordt? 
Aangezien tijdens de eerste ‘Lock down’ naast het voetballen ook de sportscholen 
dicht gingen, ben ik gaan hardlopen en heb ik thuis fitness oefeningen gedaan. 
Gelukkig mochten de trainingen (met aangepaste regeling) weer snel hervat 
worden. Zelf heb ik nog 5 wedstrijden kunnen spelen voordat het slot er weer op 
ging. Nu spendeer ik mijn vrije tijd in de sportschool of ga ik een stukje hardlopen.  
 
Tips om coronakilo’s te voorkomen (eten/bewegen) 
Kijk wat je minder aan inspanningen verricht en pas daarop je eetpatroon aan. 
Minder verbranden betekent minder eten.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Wat is een verantwoorde manier om je conditie tijdens de coronatijd op peil te 
houden? 
Aangezien voetbal een loopsport is en iedereen dat gewend is, zoek iets wat hier 
dichtbij ligt. In de vrije natuur is in Delden en omstreken genoeg plek om in 
hartenlust te bewegen, zowel lopend als op de fiets. Denk eens aan de 
Umfassungsweg, een mooie route van 11 km. Starten kan zo vanuit Delden. 
Wandelend kost dit zo’n 2 uurtjes, hardlopend is dit wat sneller. De inspanning 
zal je goed doen. 
 
Wat mis je nu? 
Dat ik de gezelligheid bij de voetbal erg mis. Of dit nu op het veld is of in de 
kantine. 
 
Tips voor hervatten sport 
Van belang is om gedoseerd weer op te starten. Laat je niet verleiden om direct 
weer vol gas te gaan. Laat je spieren en gewrichten rustig wennen aan je sportieve 
activiteiten. Vergeet vooral een goede warming-up niet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gaan we weer terug naar het ‘oude normaal’ in de sport. Wat zal er blijven? 
Hopelijk komt er een goed werkend vaccin, wat ons dusdanig beschermt, zodat 
we weer terug kunnen naar het oude normaal.? 
 
Hebben jullie wel eens iets geks/leuks meegemaakt tijdens jullie werk bij SV 
Delden? 
Julia: Ik heb 1x meegemaakt dat een speler bij mij kwam voor het tapen van zijn 
enkel, echter wist hij even niet meer welke enkel er getaped moest worden… 
Gelukkig zijn we er samen uitgekomen.  
 
Blijf zo doorgaan en wij hopen op een mooie samenwerking met de andere 
verenigingen in en om het nieuwe sportcomplex! 
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Raymond: 
Mijn naam is Raymond Halenbeek, 56 jaar, geboren en getogen in Delden, en 
woon hier nog steeds samen met mijn vrouw Linda en onze vier kinderen, Femke, 
Tim, Lotte en Mats.  
 
Mats is de enige die voetballen heeft gekozen als sport, en speelt uiteraard bij SV 
Delden. Het liefst staat Mats in de goal, zijn favoriete plek, maar als het nodig is 
staat hij ook zijn mannetje als veldspeler. De beide meiden zijn lid van de 
Volleybal vereniging Devoc en Tim traint in de sportschool. 
 
Sinds 1989 ben ik als fysio-manueel therapeut werkzaam in Almelo, in de wijk 
Windmolenbroek, onder de vlag van Fyon, Fysiotherapie Oost Nederland. Ik doe 
dit, na al die jaren, nog steeds met veel plezier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe bevalt het bij SV Delden? 
SV Delden is een sportvereniging waar de toegangsdrempel laag ligt en waar je 
je snel op het gemak voelt. Er heerst een ongedwongen sfeer en ik heb het gevoel 
dat eenieder welkom is, zowel als speler op het veld als toeschouwer langs de lijn 
of als gast in de kantine.  
 
Ik vind het fijn om mijn diensten te mogen aanbieden, binnen de club van SV 
Delden, en waardeer enorm de positieve reacties die ik daarvoor terugkrijg. 
 
 
 
 
 
 

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.
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Hoe ben ik bij SV Delden terecht gekomen  
Inmiddels alweer vele jaren geleden, ik weet niet meer precies hoe lang, werd ik 
door Marco Dijkman gevraagd of ik er wat in zag om samen met Hans van 
Laarhoven, die dit al jaren alleen had gedaan, de medische verzorging van het 
eerste elftal van SV Delden op ons te nemen.  
 
Hoewel ik zelf geheel geen voetbal verleden had, maar wel het sportieve dagelijks 
in de praktijk tegenkom, leek het me een leuke uitdaging om samen met Hans, de 
heren van het eerste elftal te gaan begeleiden bij wedstrijden en te helpen bij hun 
klachten en blessures, die helaas bij voetbal nogal eens voor komen. 
 
Wat vind ik het aantrekkelijke aan het werk bij onze club 
Het aantrekkelijke bij SV Delden vind ik de ongedwongen sfeer die ik ervaar. 
Zoals het op de website van de club wordt aangekondigd, zo ervaar ik het ook. 
Plezier staat bij SV Delden hoog in het blauw gele vaandel. Tevens vind ik de zin 
die op onze website staat “naast lichamelijke inspanning is de geestelijke 
ontspanning minstens zo belangrijk”, een van zeer waardevolle betekenis. 
 
Uiteraard is het leuk om de spelers te helpen bij hun blessures en klachten, en ik 
vind het een uitdaging om iedereen weer spoedig klachtenvrij te krijgen, zodat ze 
weer snel hun training en spel volledig kunnen hervatten. 
 

Heb je voor je zelf een alternatief gevonden in de corona tijd?  

Wat je doe je zoal, nu er niet gevoetbald wordt? 
De corona tijd zorgt bij ons ervoor dat we overdag veel extra tijd nodig hebben 
voor de uitgebreidere hygiëne-regels in de praktijk. Dit heeft helaas tot gevolg 
dat ik ‘s avonds nog regelmatig bezig ben met administratie die overdag is 
blijven liggen. Het is een alternatief, al doe liever andere dingen. 
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Hebben jullie ervaring met het ondersteunen van coronapatiënten in jullie 
dagelijkse werkzaamheden, zo ja hoe ervaren jullie dat? 
Ik heb zelf nog geen ervaring opgedaan met post coronapatiënten, maar verwacht 
dat dit de komende tijd nog wel het geval gaat worden, gezien het grote aantal 
ziekte gevallen in deze regio de laatste tijd.   
 
 
Hebben jullie wel eens iets geks/leuks meegemaakt tijdens jullie werk bij SV 
Delden? 
In al die jaren zijn er veel leuke momenten voorbij gekomen. Een die me met 
name is bijgebleven is de uitwedstrijd tegen SV Kilder. Het ging hier om een 
wedstrijd in de nacompetitie voor promotie naar de vierde klasse. Het werd een 
geweldige wedstrijd, een om niet te vergeten. Er werd gewonnen, en uiteindelijk 
aan het eind van de nacompetitie, was de promotie een feit! 
 
 
 

                



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 
 

 

 
 

22 23

H e r e n k a p s a l o n 
S p e c k m a n n
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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 

 

Trainer Rob Bakker stelt zich voor 
 
Zoals gebruikelijk heeft de redactie van dit onvolprezen clubblad een 
kennismakingsgesprek gevoerd met onze nieuwe trainer Rob Bakker. In dit geval 
was het geen gesprek maar werd er gewerkt via een vragenlijst. Onderstaand het 
resultaat. 
 
Rob, wil je iets over je privéleven vertellen? Met wie ben je getrouwd, hoeveel 
kinderen heb je, wat is je dagelijks werk. 
Ik ben Rob Bakker (56 jaar) en ben al ruim 27 jaar getrouwd met Ilse. Wij wonen 
met onze dochters Rosalie (24) en Merle (21) in Enschede. In het dagelijks leven 
werk ik bij de Gemeente Enschede. Ik help mensen die al jaren in de Bijstand 
zitten weer richting werk. Ik doe dat door middel van een maatwerk traject en heb 
naast de contacten met de werkzoekenden veel contact met bedrijven. Een erg 
leuke en afwisselende baan, al is het nu door Corona een stukje lastiger om 
mensen ergens te kunnen plaatsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij nemen aan dat je zelf ook hebt gespeeld. Geef ons even een idee over jouw 
voetbalcarrière. 
Ik ben op 6-jarige leeftijd begonnen met voetballen bij Sportclub Enschede en heb 
daar alle hoogste jeugdelftallen doorlopen, elke lichting speelde destijds op 
hoofdklasse niveau. Ik was 17 jaar toen ik de stap maakte naar de 1e selectie, maar 
speelde toen veel in het 2e.  Ook het 2e elftal speelde toen op heel behoorlijk niveau, 
t.w. reserve hoofdklasse. Het kwam regelmatig voor dat ik ‘s morgens in 
bijvoorbeeld Groesbeek speelde met het 2e, opgehaald werd en dan ‘s middags bij 
het 1e op de bank zat in Emmen.  
 
Lange dagen, maar wel een hele leerzame periode. Sportclub Enschede was in die 
tijd een topclub in het amateurvoetbal met veel ex-profs.  
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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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Ik was 23 jaar toen ik de stap maakte naar Sparta Enschede, bij deze club heb ik 
een aantal jaren in het 1e elftal gespeeld. Ik heb die stap toen gemaakt omdat ik 
graag ergens een vaste waarde wilde zijn in een 1e elftal. Sparta was toen net 
gepromoveerd naar de 1e klasse en dus moesten we vol aan de bak. In het 2e 
seizoen zijn we helaas gedegradeerd en kwamen we uit op het niveau waar Sparta 
nu ook nog speelt.   
 
Waarom ben je trainer geworden en welke clubs heb jij onder je hoede gehad? 
Na vele knie-operaties moest ik noodgedwongen stoppen met voetballen toen ik 
32 jaar was. Ik heb dat ook gedaan, maar toch heb ik mij laten overhalen door een 
aantal buurmannen om af en toe mee te doen in een veteranenteam bij De 
Tubanters. Deze club heeft mij toen gevraagd of ik het zag zitten om trainer te 
worden. Ik heb dat toen gedaan en tijdens het eerste seizoen kwam ik erachter dat 
ik het best leuk vond. Wel wilde ik dan mijn diploma’s halen en kijken of het 
trainen van een 1e elftal haalbaar zou zijn. Na 5 jaar De Tubanters (2e en 3e elftal) 
werd ik hoofdtrainer bij LSV in Lonneker.  
Hier heb ik 2 jaar gewerkt en daarna kwamen de volgende clubs op mijn pad: 
Zenderen Vooruit (2 jaar), Sportclub Overdinkel (3 jaar), BVV Borne (3 jaar) en 
nu met veel plezier aan de slag bij SV Delden.  
 
Wat is jouw indruk van de selectie? 
SV Delden heeft een hele jonge en talentvolle selectie waar ook nog veel rek in 
zit. Ik had die indruk gekregen tijdens de onderlinge wedstrijden (met Sportclub 
Overdinkel en BVV Borne) maar nu zie ik het wekelijks op de training en tijdens 
wedstrijden. En ja, er zijn nog meer dan voldoende verbeterpunten, maar die 
bespreek ik eerst met de spelersgroep… 
 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trainer Rob Bakker stelt zich voor 
 
Zoals gebruikelijk heeft de redactie van dit onvolprezen clubblad een 
kennismakingsgesprek gevoerd met onze nieuwe trainer Rob Bakker. In dit geval 
was het geen gesprek maar werd er gewerkt via een vragenlijst. Onderstaand het 
resultaat. 
 
Rob, wil je iets over je privéleven vertellen? Met wie ben je getrouwd, hoeveel 
kinderen heb je, wat is je dagelijks werk. 
Ik ben Rob Bakker (56 jaar) en ben al ruim 27 jaar getrouwd met Ilse. Wij wonen 
met onze dochters Rosalie (24) en Merle (21) in Enschede. In het dagelijks leven 
werk ik bij de Gemeente Enschede. Ik help mensen die al jaren in de Bijstand 
zitten weer richting werk. Ik doe dat door middel van een maatwerk traject en heb 
naast de contacten met de werkzoekenden veel contact met bedrijven. Een erg 
leuke en afwisselende baan, al is het nu door Corona een stukje lastiger om 
mensen ergens te kunnen plaatsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij nemen aan dat je zelf ook hebt gespeeld. Geef ons even een idee over jouw 
voetbalcarrière. 
Ik ben op 6-jarige leeftijd begonnen met voetballen bij Sportclub Enschede en heb 
daar alle hoogste jeugdelftallen doorlopen, elke lichting speelde destijds op 
hoofdklasse niveau. Ik was 17 jaar toen ik de stap maakte naar de 1e selectie, maar 
speelde toen veel in het 2e.  Ook het 2e elftal speelde toen op heel behoorlijk niveau, 
t.w. reserve hoofdklasse. Het kwam regelmatig voor dat ik ‘s morgens in 
bijvoorbeeld Groesbeek speelde met het 2e, opgehaald werd en dan ‘s middags bij 
het 1e op de bank zat in Emmen.  
 
Lange dagen, maar wel een hele leerzame periode. Sportclub Enschede was in die 
tijd een topclub in het amateurvoetbal met veel ex-profs.  
 
 
 

 
Wat denk je te kunnen bereiken met deze selectie? 
Aan het begin van het seizoen heb ik alle spelers gevraagd wat hun doelstelling 
was. Unaniem werd aangegeven dat we mee willen doen om de prijzen. En die 
doelstelling had ik zelf ook! Het moet mogelijk zijn om bij de bovenste 4 te spelen. 
Op dit moment staan we met 10 punten uit 4 wedstrijden op de 1e plek, de start is 
dus prima. Het is nu zaak om ons niveau nog verder te verbeteren, want we komen 
nog een aantal prima tegenstanders tegen.  
 
Hoe nu te handelen in de coronatijd? 
Dit is een erg lastige situatie, we trainen en spelen nu een tijd niet en dus zal er 
veel gevraagd worden van de eigen discipline van de spelers. Ze zullen moeten 
gaan hardlopen, fietsen of gebruik moeten maken van een sportschool. Totaal 
andere conditie, maar je zult toch fit moeten blijven.  
 
Via collega trainers heb ik een aantal tips gekregen waar ik serieus naar wil kijken 
en deze wil ik bespreken met de corona coördinatoren binnen SV Delden.  
Hopelijk kunnen we binnenkort het veld weer op, maar wel wil ik benadrukken 
dat de gezondheid ten allentijde voorgaat.  
 
Wat is jouw indruk van SV Delden als vereniging? 
SV Delden is een hele gemoedelijke club met een prima organisatie. Vele mensen 
hebben een blauw/geel hart, steunen de club door weer en wind.  
 
Door corona en de verbouwing zijn er minder contactmomenten waardoor ik nog 
niet met heel veel mensen heb kunnen kennismaken/spreken.  
 
Ik ben zeker van plan dit in te halen zodra de mogelijkheid er is!  
                                                           
Wij wensen Rob veel succes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.S.: SV Delden en Rob Bakker hebben ondertussen het contract met een jaar 
verlengd. Rob is nu trainer tot en met seizoen 2021 - 2022. 
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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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Tuincentrum
Boomkwekerij
Bloemsierkunst

Aanleg en onderhoud
Bellinkweg 6, Delden

074-3761219
www.nijhofbloemen.nl

 
Erik Averdijk nieuw vertrouwenspersoon naast Annemarie Oonk 
 
Annemarie Oonk is al jarenlang één van de twee vertrouwenspersonen bij SV 
Delden. De andere vertrouwenspersoon is sinds vorig jaar Erik Averdijk, die het 
stokje overnam van Erwin Zwijnenberg.  
 
Erik stelt zichzelf even voor:  
“Mijn naam is Erik Averdijk. Ik ben getrouwd met 
Wendela en vader van Sarah en Gijs. Ik woon in  
Delden en ben advocaat van beroep. Ik vind dat 
iedereen binnen een sportvereniging zichzelf moet 
kunnen zijn en dat we uitsluitend sportief met elkaar 
omgaan. Een voorbeeld voor jezelf en een ander zijn, 
is mijn motto.” 
Erik Averdijk 
T: 06 11 31 72 60 
E: erik_averdijk@outlook.com 
 
Voor wie Annemarie nog niet kent: 
“Ik ben Annemarie Oonk. Ik ben getrouwd met 
Huub en ben de moeder van Sanne, Boris en Tom. 
Ik werk twee dagen als vakleerkracht 
Bewegingsonderwijs op een school voor Speciaal 
Onderwijs in Enschede. Mijn hobby's zijn 
hardlopen, fietsen, zwemmen, skiën, koken en 
lekker eten.” 
 
Annemarie Oonk 
T: 06 23 90 69 60 
E: hjb.oonk@gmail.com 
 
Wat doet een vertrouwenspersoon bij SV Delden 
Bij SV Delden proberen we – mét elkaar – ervoor te zorgen dat iedereen met 
plezier kan voetballen en dat iedereen zich bij onze vereniging thuis voelt. Om te 
benadrukken dat alle leden – voetballers, trainers, leiders, ouders en alle andere 
vrijwilligers - op hun eigen manier hieraan mee kunnen helpen, zijn in 2013 de 
'richtlijnen sportiviteit' opgesteld. Daarnaast heeft SV Delden 
vertrouwenspersonen aangesteld, bij wie iedereen terecht kan die bij SV Delden 
iets vervelends meemaakt waarover hij of zij niet met zijn of haar eigen 
elftalleider of trainer kan praten. 
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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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De vertrouwenspersoon 
-    neemt je serieus, 
-    luistert naar je, 
-    helpt zoeken naar oplossingen, 
-    geeft informatie over hulpverlening, 
-    helpt bij indienen van een klacht, 
-    is er voor jou. 
 
Er wordt vertrouwelijk omgegaan met je klacht. Je bent altijd welkom, samen met 
je vriend of vriendin, je ouders of begeleider. 
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Kennismaken met Colin Verberne, spits van SV Delden 

 
Als trainer 
Mijn naam is Colin Verberne, 20 jaar oud en woonachtig in Beckum. Als trainer 
ben ik begonnen in de jeugd van TVO waar ik de JO9-1 en het seizoen daarop de 
JO11-1 training heb gegeven. Vervolgens ben ik vorige seizoen gestart met mijn 
TC3 cursus om dit te volgen moest ik training geven aan een team wat 1e klasse 
of hoger speelt daarom ben ik destijds aan de slag gegaan als assistent-trainer van 
de JO17-1 van HSC’21 waar ik vorige seizoen ook de JO11-2 van HSC’21 heb 
getraind. Op dit moment heb ik mijn TC3 diploma behaald en ben actief als trainer 
van de JO13-1 van SV Delden. Hier ben ik voor benaderd door Dinant Oolbrink. 
Dit leek mij een erg leuke uitdaging en een leuke stap om zo wat terug te doen 
voor de club die mij zo goed ontvangen heeft sinds ik als nieuwkomer bij SV 
Delden ben komen voetballen. In de toekomst zou ik graag nog een aantal jaren 
als jeugdtrainer actief willen zijn om vervolgens na het eigen voetballen door te 
gaan als senioren-trainer en wellicht hiervoor ook nog de UEFA B cursus te gaan 
doen.  
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Als voetballer 
Mijn gehele jeugd heb ik met plezier gevoetbald bij TVO in Beckum tot aan het 
eerste elftal waar ik als 16/17- jarige jeugdspeler heb mogen debuteren. Na drie 
seizoenen waaronder het kampioenschap in de 4e klasse in het seizoen 
2018/2019 was het tijd voor een nieuwe uitdaging mede door weinig 
speelminuten, basisplaatsen en vertrouwen ben ik met gemengde gevoelens 
weggegaan bij TVO.  
 

Ook om het feit dat ik veel laat liggen voor de sport, zelf drink ik geen alcohol en 
let ik gehele dagen op mijn voeding. Naast dat ik 3x in de week voetbal, fitness 
ik ook 5x in de week. Ik ben in aanraking gekomen met SV Delden door een 
carnavalsavond in Bentelo waar ik de gebroeders Wold tegenkwam. Scott, oud 
klasgenoot van mij op Twickel Delden en broer Sven die onder een genot van een 
drankje aangaven dat ik kon meetrainen bij SV Delden zagen mij na die 
carnavalsavond ook verschijnen op het trainingsveld bij SV Delden.  

Destijds heb ik 2x kunnen meetrainen totdat de corona uitbrak. Hierdoor verloren 
we eigenlijk weer contact totdat ik Rob Bakker de nieuwe trainer van SV Delden 
1 tegenkwam in de sportschool waar ik werk als fitness-instructeur.  

Na veel getwijfel had ik toch besloten om de stap te maken en kan ik nu achteraf 
zeggen dat het de juiste keuze is geweest. Als voetballer ben ik er op gebrand om 
wat neer te zetten met SV Delden 1. Ik vind het prettig hoe ik ben ontvangen bij 
SV Delden zowel als speler en als trainer daarvoor ben ik SV Delden alleen maar 
dankbaar. 
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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.  
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Technische Commissie SV Delden 

 
Trainers jeugd en senioren 
De TC is verantwoordelijk voor het aanstellen van een hoofdtrainer en verdere 
begeleiding en verzorging voor onze selectiespelers, trainers/begeleiders 
/verzorging voor lagere senioren elftallen en het aanstellen van een keeperstrainer. 
 
Dit geldt eveneens voor onze gehele jeugdafdeling, uiteraard in overleg met ons 
jeugdbestuur. 
Op onze website kunt u vinden welke trainers en begeleiders dit zijn. 

 
De TC zoekt elk jaar jeugdspelers die een jeugdtrainerscursus willen volgen. Dit 
jaar zijn dat er twee. We vinden dat heel erg belangrijk. 
 
Verder zorgen we ervoor dat jeugdspelers hun spelregelcursus volgen. Wie die 
cursus niet haalt kan niet voetballen. 
 
Voor de jongste jeugd hebben we circuit trainingen georganiseerd. Sven Lutke 
Willink heeft die trainingen voorbereid met de KNVB Rinus app. Deze app is 
vooral handig voor trainers die geen diploma hebben. 
 
De KNVB heeft besloten dat standen van de competitie t/mJO-10 niet meer 
gepubliceerd worden. De TC van SV Delden vindt dit toch jammer, omdat de 
meeste spelers het altijd wel leuk vinden hoe de stand is. Het kan voor hen ook 
een stimulans zijn om goed je best te doen. 
 
Als TC vinden we uiteraard wel dat spelplezier en ontwikkeling het belangrijkste 
is voor onze jeugdspelers. 

 
Met behulp van de KNVB, hoofdbestuur, jeugdbestuur en TC zijn we bezig een 
nieuw beleidsplan voor de toekomst van SV Delden te maken. 
 
Samenstelling Technische Commissie 

1. Bert Morsink   voorzitter 
2. Mark Tuitert  coördinator senioren/keepers 
3. Richard Brunnekreef idem       JO-19/JO 17 
4. Dinant Oolbrink        idem       JO-15/JO-13/JO-12 
5. Paul Olde Heuvel        idem       JO-11/JO-10/JO-9/JO-8 
6. René Geerdink  idem       kabouters/welpen 
7. Wim Mensink  technisch adviseur    

 
 

Gerrit Seppenwoolde                                                                   
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Interview Koen en Lars uit JO15 over voetballen in coronatijd 

Weten jullie nog hoe het ging toen corona kwam en voetbal ging? 
Ja, we waren aan het trainen toen die persconferentie was. Na de training hoorden 
we dat er niet meer gevoetbald mocht worden. En we was ook geen voetbal meer 
op tv. Mooi balen. 
 

Wat deden jullie toen er niet meer gevoetbald mocht worden, alleen maar FIFA 
zeker? 
We hadden ook geen school meer, alleen maar online les. Aan het begin gingen 
we toen vaak zelf naar SV Delden om te voetballen. Maar dat mocht op een 
gegeven moment ook niet meer. Toen was het vooral heel veel FIFA ja.  

 

En hoe ging het toen jullie weer mochten beginnen met trainen, jullie moesten 
ook afstand houden toch? (zie FOTO) 

 

 
 

Eerste training na de eerste coronagolf, teambespreking en trainen op 1,5 m 

 
Ja, we moesten aan het begin ook bij de training op 1,5m blijven. We kregen 
allemaal aparte oefeningen op 1,5 m van elkaar. Dat was wel gek, maar het werkte 
niet zo goed want we mochten geen partijtje doen. Even later hoefden we tijdens 
de training gelukkig geen afstand meer te houden, maar als je dan het veld af ging 
moest je weer afstand houden. Dat was ook wel apart.  
 

Hoe was het om weer wedstrijden te spelen? Was het wennen? Hoe ging dat? 
Dat was wel wennen maar vooral erg leuk. Ook wel lastig, want niemand had 
conditie. Het was een bekerwedstrijd tegen Bentelo en die hebben we gewonnen 
met 4-2.  
 
 
 
 
 
 

 
Er zijn daarna ook nog een paar wedstrijden gespeeld zonder publiek, hoe was 
dat? 
Dat was eigenlijk wel fijn, mooi rustig. We konden alleen niet de kantine in maar 
kregen ranja in de rust in de kleedkamer.                                         

                   
En nu ligt de competitie weer stil, wat vinden jullie daarvan? 
Saai, heel saai. We waren niet zo goed begonnen in de competitie met 0 punten 
uit 3 wedstrijden en we wilden dus snel punten halen. Nu staan we de hele tijd 
één na laatste.  
 

Onder de 18 jaar mag er nog getraind worden. Is dat wel leuk als er geen 
wedstrijden zijn waar je voor traint? 
Het is wel jammer dat je niet echt ergens voor traint. Maar trainen blijft leuk, het 
is tenminste iets. We doen wel onderlinge partijtjes al zou het leuker zijn als we 
dat ook eens tegen andere teams konden doen. 
 
Wat vinden jullie het vervelendst aan de coronatijd? 
Dat er zoveel niet mag. Vooral in grotere groepen, zoals voetballen of naar FC 
Twente gaan. 
 

En zijn er ook nog leuke of positieve dingen aan de coronatijd? 
Dat we aan het begin niet naar school hoefden, dat was wel chill! 
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Sport inspireert
en sport
verbindt. 
Als coöperatieve bank geloven wij in de kracht
van het collectief. Samen bereik je immers
meer dan alleen. We delen kennis en stellen
een deel van onze gelden beschikbaar via
sponsoring. Zo komen we samen verder. 

 

Rabobank Centraal Twente 

 
Voetbal in coronatijd (Joost Hendrikse) 

Wat deed je toen jullie plotseling niet meer mochten voetballen? 
Eind vorig seizoen kwam er natuurlijk een abrupt einde aan het voetbalseizoen 
19/20 door de ‘eerste lockdown'. Op het moment dat het seizoen stil kwam te 
liggen was het voor mij in eerste instantie lastig om de motivatie te vinden om 
individueel te gaan sporten. Na twee weken heb ik dit voor mijzelf opgepakt door 
een online trainingsprogramma op stellen. Dit fungeerde voor mij als een stok 
achter de deur om toch wat te blijven doen en fit te zijn voor wanneer we toch 
weer mochten voetballen. Dit zorgde ervoor dat. Ik enigszins fit uit de 'eerste 
lockdown' kwam.  
 
Een aantal weken geleden kwam daar natuurlijk het moment van de ’tweede 
lockdown’. Deze situatie was naar mijn mening wel wat anders. Gezien de periode 
waarin we nu zitten, herfst/winter, is het thuis trainen er minder bij en lopen doe 
je ook minder snel met dit frisse weer. Nou heb ik het geluk dat ik op mijn stage 
(EV Fysiotherapie & Fitness) de mogelijkheid heb om te trainen. Dat doe ik nu in 
combinatie met fietsen. Zo’n twee maanden geleden heb ik een racefiets gekocht. 
Wanneer de gelegenheid er is, oftewel een droge en windstille dag, probeer ik 
elke week een keer 30 tot 70 km te fietsen.  
 
De contacten met de spelers is helaas minder. Sommige spreek je zo nu en dan of 
kom je tegen in Delden. Op het moment dat de trainingen weer startten was het 
niet alleen lekker om weer een bal aan te raken maar ook om elkaar te zien, te 
spreken en natuurlijk te lachen/ouwehoeren. 
 
Hoe was het om weer wedstrijden te spelen? 
Na de ‘eerste lockdown’ bleef het gelukkig niet bij het alleen hervatten van de 
trainingen. Na een korte voorbereiding kon er ook weer gespeeld worden tegen 
andere clubs. Dit ging niet altijd zonder slag of stoot aangezien er meerdere 
oefenwedstrijden af werden gelast door coronagevallen bij, gelukkig voor ons, de 
tegenstanders. Desondanks werd uiteindelijk de beker en competitie gestart. 

Ik denk dat ik voor iedereen kan spreken dat dit iets was waar we allemaal naar 
toe geleefd hebben. Je bent blij dat je je sportieve en normale weekend invulling 
weer hebt met je team en je de supporters weer kunt trakteren op een ouderwetse 
voetbal zondag.  
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Hoe was het om wedstrijden te spelen zonder publiek? 
Helaas kwam daar op een gegeven moment een einde aan wegens de nieuwe 
corona maatregelen. Aangezien onze supporters altijd wel ‘aanwezig’ zijn tijdens 
de wedstrijden was dit ook wel te merken dat zij er niet waren. Tijdens de 
wedstrijd is het wisselend of je hiervan iets merkt. Voornamelijk bij het 
opkomen/afgaan van het veld is het stil en kaal om het veld. In de wedstrijd ben 
je bezig met je prestatie en het team. Hierdoor ervaar je het missen van de 
supporters pas bij het maken van goals. Het blijft relatief stil (op het team en de 
staf na). Het huidige seizoen wordt er ondanks het missen van de supporters niet 
verkeerd gepresteerd en is het jammer dat zij dus niet mee kunnen genieten van 
het succes.  
 
Hoe gaat het op de training met 4 spelers, wat doe je, verdeling van tijd, waar 
train je eigenlijk voor? 
Na overleg met het bestuur heeft Rob ervoor kunnen zorgen dat wij in groepen 
van 4 konden trainen. We werken momenteel in 2 tijdsblokken van bijna 40 
minuten. Ieder blok komen er twee groepen van 4 spelers waarbij er gebruik 
gemaakt worden van twee halve velden. Op de ene helft wordt er een pass/trap 
oefeningen uitgezet en op de andere helft een afwerk vorm. Halverwege een blok 
worden er gewisseld van kant en voor, tussen en/of aan het eind van de training 
worden er nog wat loopoefeningen gedaan. Ik kan niet zeggen dat er echt getraind 
wordt met een bepaald doel, behalve om enige basis fitheid op te bouwen/te onder 
houden. ‘Wedstrijdfit worden’ is het niet te noemen want daarvoor zijn de 
mogelijkheden te beperkt en de groep te klein. 
 
 
                                                         

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wat vind je het vervelendste in coronatijd? 
Het afgelopen jaar waarin corona toch de hoofdrol speelt kan ik niet zeggen dat 
dit de overhand neemt. Sommige dingen zijn wel jammer dat het minder is, het 

Frequenter willen zien van vrienden/familie en toch het periodes missen van 
bijvoorbeeld de voetbal. Toch heb ik het geluk dat ik nog meerdere malen per 
week buiten huis kom. Dit door mijn stage bij de fysiotherapiepraktijk en mijn 
bijbaan. Dit geeft genoeg invulling in de week om je niet te hoeven vervelen.  

 
Zijn er nog positieve dingen in coronatijd? 
Genoeg! Ik zie het niet als of alles me is afgenomen. Je wordt alleen beperkt in je 
doen en laten. Daarbij denk ik ook niet dat de huidige situatie alleen maar 
negativiteit brengt. Je moet zelf positief blijven en je dag invulling geven. 
Nogmaals, ik heb het geluk dat ik deze invulling heb door onder andere mijn 
stage. Betere tijden komen vanzelf al zal het vast nog wel even duren.  
 
Jullie zijn Herbstmeister! Hoe lang gaan jullie dat volhouden? 
Dit is natuurlijk een mooi gegeven maar ook het gevolg van de corona 
maatregelen. De corona zal dus dan ook bepalen hoe lang wij ons herbstmeister 
mogen noemen. Wanneer de regels weer versoepeld worden zullen we ons 
proberen maximaal voor te bereiden op de herstart van het seizoen en ons best 
doen weer de beste prestaties te leveren om nog zoveel als mogelijk uit het seizoen 
te halen. Ongeacht de toekomstige resultaten zullen we net als in 
augustus/september weer blij zijn dat we gezamenlijk op het veld mogen staan en 
hopelijk zal dit weer zijn inclusief de supporters. 
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In gesprek met 
 
Maartje, vertel eens, wie is Maartje?  
Ik ben Maartje Fisscher, 45 jaar, getrouwd met Lesley en moeder van Mats en 
Sepp. Mats zit op korfbal en is daarnaast scheidsrechter bij jeugdwedstrijden van 
SV Delden. Sepp voetbalt bij SV Delden in de JO11. Ik ben docent psychologie 
bij Saxion en ben daar tevens mentor waarbij ik studenten coach. In mijn vrije tijd 
hou ik mij, behalve met SV Delden, graag bezig met (natuur)fotografie, wandelen 
en lezen. Met name thrillers / detectives vind ik leuk om te lezen.  
 
Dus je houdt je graag bezig met criminaliteit? 
Haha, ja, eigenlijk wilde ik ook altijd graag ‘FBI-profiler’ worden. Een studie 
psychologie kwam het dichtst in de buurt.   
 
En sport je? 
Ik heb in mijn studententijd geroeid en zou dat wel weer willen oppakken. Verder 
ben ik graag buiten, al hou ik niet bepaald van kamperen.  
 
Je komt oorspronkelijk niet uit Delden?  
Dat klopt. Ik ben, net als Lesley overigens, geboren in Hengelo en heb daarna op 
heel veel plaatsen gewoond, zelfs in Afrika. Mijn vader was namelijk 
ontwikkelingsarts en zo heb ik tot mijn 4e in Nigeria gewoond, al heb ik daar niet 
echt herinneringen aan. Daarna heb in veel plaatsen in Nederland gewoond, 
voordat we naar Delden verhuisden woonden we in Zaltbommel. 
 
Hoe kwam je dan in Delden terecht? 
Toen de kinderen nog jonger waren hebben we bewust de keuze gemaakt om terug 
naar Twente te gaan, ‘back to the roots’. Ook omdat onze beide vaders daar 
wonen. We konden beiden werk vinden in Twente en in de zoektocht naar 
geschikte plaats met opgroeiende kinderen viel de keuze op Delden, waarnaar we 
en in 2014 zijn verhuisd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
En hoe kwam je toen in aanraking met SV Delden? 
Toen we in Delden kwamen wonen zijn we gaan rondkijken welke verengingen 
er waren voor onze kinderen. Sepp wilde graag voetballen en SV Delden sprak 
ons direct aan. Dat kwam vooral door de laagdrempelige en vriendelijke 
bandering en de gemoedelijkheid die er heerst. Lesley werd toen al snel gevraagd 
als coach van het team van Sepp. Even later werd ik benaderd om bij de jeugdcie 
te komen en om te helpen bij het maken van de teamfoto’s. Zo rol je er vanzelf 
in. 
 
Toen werd je voorzitter van de jeugdcommissie en dus ook bestuurslid, waarom? 
Die functie was al een tijdje vacant toen ik ervoor benaderd werd door Hans van 
Laarhoven. Nadat ik met Hans heb gesproken over de functie en de rol in het 
bestuur heb ik na enig nadenken besloten mij beschikbaar te stellen. Enerzijds 
omdat ik naast het uitvoerende ook graag beleidsmatig mijn steentje wil bijdragen 
en anderzijds ook omdat het mij een leuke en mooie uitdaging leek.  
 
Wat houdt je rol in de praktijk in? 
De jeugdcommissie werkt veel samen met de technische commissie. Waar de 
technische commissie gaat over alles rond voetbal, gaat de jeugdcommissie vooral 
over het ‘welzijn’ van de jeugd. Dus het organiseren van allerlei activiteiten voor 
de jeugd, werven van nieuwe jeugd maar ook het behouden van de oudere jeugd. 
Doordat ik tevens bestuurslid ben, ben ik nauwer betrokken bij het nemen van 
beslissingen. Doordat de voorzitter van de jeugdcie zitting heeft in het 
hoofdbestuur ontstaat er een betere balans binnen het bestuur tussen jeugd en 
senioren, ofwel ‘de zaterdag’ en ‘de zondag’.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wat zijn je ambities als jeugdvoorzitter? 
Heel veel zaken waren al goed geregeld, met name met betrekking tot de jongste 
jeugd: de werving, de jaarkalander met activiteiten, etc. Eigenlijk een gespreid 
bedje, met dank aan de actieve jeugdcommissie. Mijn doel is de jeugd nog meer 
op de kaart te zetten, en dan met name ook de oudere jeugd zodat we uitstroom 
zoveel mogelijk voorkomen. Het is lastiger oudere jeugd betrokken te houden. 
We denken eraan om meer activiteiten gericht op oudere jeugd te gaan 
organiseren om te zorgen voor teambinding.  
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En hoe kwam je toen in aanraking met SV Delden? 
Toen we in Delden kwamen wonen zijn we gaan rondkijken welke verengingen 
er waren voor onze kinderen. Sepp wilde graag voetballen en SV Delden sprak 
ons direct aan. Dat kwam vooral door de laagdrempelige en vriendelijke 
bandering en de gemoedelijkheid die er heerst. Lesley werd toen al snel gevraagd 
als coach van het team van Sepp. Even later werd ik benaderd om bij de jeugdcie 
te komen en om te helpen bij het maken van de teamfoto’s. Zo rol je er vanzelf 
in. 
 
Toen werd je voorzitter van de jeugdcommissie en dus ook bestuurslid, waarom? 
Die functie was al een tijdje vacant toen ik ervoor benaderd werd door Hans van 
Laarhoven. Nadat ik met Hans heb gesproken over de functie en de rol in het 
bestuur heb ik na enig nadenken besloten mij beschikbaar te stellen. Enerzijds 
omdat ik naast het uitvoerende ook graag beleidsmatig mijn steentje wil bijdragen 
en anderzijds ook omdat het mij een leuke en mooie uitdaging leek.  
 
Wat houdt je rol in de praktijk in? 
De jeugdcommissie werkt veel samen met de technische commissie. Waar de 
technische commissie gaat over alles rond voetbal, gaat de jeugdcommissie vooral 
over het ‘welzijn’ van de jeugd. Dus het organiseren van allerlei activiteiten voor 
de jeugd, werven van nieuwe jeugd maar ook het behouden van de oudere jeugd. 
Doordat ik tevens bestuurslid ben, ben ik nauwer betrokken bij het nemen van 
beslissingen. Doordat de voorzitter van de jeugdcie zitting heeft in het 
hoofdbestuur ontstaat er een betere balans binnen het bestuur tussen jeugd en 
senioren, ofwel ‘de zaterdag’ en ‘de zondag’.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wat zijn je ambities als jeugdvoorzitter? 
Heel veel zaken waren al goed geregeld, met name met betrekking tot de jongste 
jeugd: de werving, de jaarkalander met activiteiten, etc. Eigenlijk een gespreid 
bedje, met dank aan de actieve jeugdcommissie. Mijn doel is de jeugd nog meer 
op de kaart te zetten, en dan met name ook de oudere jeugd zodat we uitstroom 
zoveel mogelijk voorkomen. Het is lastiger oudere jeugd betrokken te houden. 
We denken eraan om meer activiteiten gericht op oudere jeugd te gaan 
organiseren om te zorgen voor teambinding.  
 

 
Daarnaast is ook de binding met de vereniging belangrijk. We zien al veel oudere 
jeugd die actief is binnen de verenging voor de jongere jeugd, bijvoorbeeld als 
scheidsrechter of trainer. Dat is natuurlijk fantastisch en willen we nog meer 
stimuleren om jeugd binnen de vereniging door te laten stromen, uiteindelijk ook 
naar deelname in commissies of bijvoorbeeld als toekomstige bestuursleden. Ik 
wil ook graag beleidsmatig meedenken over de langere termijn, o.a. door het 
helpen bij het opstellen van een nieuw beleidsplan.  
 
Hoe moeilijk is jouw functie in deze Coronatijd, juist ook voor onze jeugd? 
Ik vond en vind het heel lastig dat al het leuke wegviel: het kamp, de teamuitjes, 
etc. Ook de afstand je letterlijk en figuurlijk van elkaar hebt maakt het veel minder 
leuk. Vanuit mijn rol voelde ik ook een soort van spagaat omdat ik enerzijds de 
verantwoordelijkheid voel t.a.v. de regels en anderzijds het ongemak te ervaren 
door alles wat er niet kon of mocht. Mooi aan de coronatijd is wel te merken hoe 
sterk de verbondenheid is en dat er ook creativiteit ontstaat om die verbondenheid 
juist in deze tijd te behouden, zoals het uitdelen van kadootjes aan het einde van 
het seizoen. 
 
Tenslotte, heb je plezier in deze werkzaamheden en hoe zie je straks onze club 
als onderdeel van het nieuwe Sportpark de Mors? 
Ja, ik heb er zeker plezier in en ik vind het eigenlijk steeds leuker worden nu ik 
steeds minder zoekende ben. Ik was natuurlijk nieuw in Delden en ook nieuw bij 
de club, hoewel dat op sommige vlakken misschien ook voordelen heeft. 
Bovendien hebben we een erg prettig, sociaal bestuur dat makkelijk schakelt.  
Ik ben erg enthousiast over het prachtige nieuwe sportpark en zie een mooie 
toekomst voor de betrokken verengingen doordat we elkaar kunnen versterken. 
Daarbij denk ik dat het belangrijk is om samen op te trekken met andere 
verenigingen maar zeker ook de eigen identiek te behouden.  
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In gesprek met 
 
Maartje, vertel eens, wie is Maartje?  
Ik ben Maartje Fisscher, 45 jaar, getrouwd met Lesley en moeder van Mats en 
Sepp. Mats zit op korfbal en is daarnaast scheidsrechter bij jeugdwedstrijden van 
SV Delden. Sepp voetbalt bij SV Delden in de JO11. Ik ben docent psychologie 
bij Saxion en ben daar tevens mentor waarbij ik studenten coach. In mijn vrije tijd 
hou ik mij, behalve met SV Delden, graag bezig met (natuur)fotografie, wandelen 
en lezen. Met name thrillers / detectives vind ik leuk om te lezen.  
 
Dus je houdt je graag bezig met criminaliteit? 
Haha, ja, eigenlijk wilde ik ook altijd graag ‘FBI-profiler’ worden. Een studie 
psychologie kwam het dichtst in de buurt.   
 
En sport je? 
Ik heb in mijn studententijd geroeid en zou dat wel weer willen oppakken. Verder 
ben ik graag buiten, al hou ik niet bepaald van kamperen.  
 
Je komt oorspronkelijk niet uit Delden?  
Dat klopt. Ik ben, net als Lesley overigens, geboren in Hengelo en heb daarna op 
heel veel plaatsen gewoond, zelfs in Afrika. Mijn vader was namelijk 
ontwikkelingsarts en zo heb ik tot mijn 4e in Nigeria gewoond, al heb ik daar niet 
echt herinneringen aan. Daarna heb in veel plaatsen in Nederland gewoond, 
voordat we naar Delden verhuisden woonden we in Zaltbommel. 
 
Hoe kwam je dan in Delden terecht? 
Toen de kinderen nog jonger waren hebben we bewust de keuze gemaakt om terug 
naar Twente te gaan, ‘back to the roots’. Ook omdat onze beide vaders daar 
wonen. We konden beiden werk vinden in Twente en in de zoektocht naar 
geschikte plaats met opgroeiende kinderen viel de keuze op Delden, waarnaar we 
en in 2014 zijn verhuisd. 
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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 
 

 

 
 

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 
 

 

 
 

44 45

Scoor met uw 
bedrijfsuitje 

of 
personeelsfeest

www.keveruitje.nl
&

www.buggyrally.nl

 
Welpenteam in 8 jaar tijd klaargestoomd voor grote veld 

 
Welpen 2013 
Ruim zeven jaar geleden (oktober 2013) meldden een aantal nieuwe jongens en 
meisjes zich voor hun eerste zaterdagochtendtraining van de Welpen. Een opmaat 
tot een écht vriendenteam...! Toenmalig hoofdtrainer van de Welpen, Dinand 
Lutke Willink, wist het kleine grut enthousiast te maken voor voetbal. Het groepje 
kinderen uit het geboortejaar 2009 groeide gestaag met vriendjes van school, BSO 
of uit dezelfde buurt. 
 
 

 
 
Foto: Dinand Lutke Willink doceert Geesterense oefenstof - oktober 
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Regio competitie 2014 

 
Na een half jaar gaf trainer Dinand het stokje over aan een aantal enthousiaste 
vaders, die vanaf het seizoen 2014 met twee teams het avontuur aangingen in de 
regiocompetitie. 
 
Iedere zaterdag werd een uit- of thuiswedstrijd gespeeld tegen leeftijdsgenootjes 
uit omliggende dorpen. Als snel bleek er flink wat talent en wilskracht in de groep 
te zitten, want beide teams werden dat eerste jaar een keer kampioen in het 4-
tegen-4-voetbal. Ambities voor het grote Oranje werden dan ook niet onder 
stoelen of banken geschoven. 
 

 
 
Foto: Carnaval januari 2016 
 
“De effies” 2015 en 2016 
Na een jaartje sfeer proeven met wedstrijdjes in viertallen waren de jochies klaar 
voor het grote werk in de KNVB-competitie 7-tegen-7. Trainers Harald Breukers 
en Alart Mulder krikten de frequentie van de altijd goed bezochte trainingen op 
en leider Erik Hendriks zorgde die voetbaljaargang, dat op de wedstrijddagen alles 
tot in de puntjes was geregeld. 
 

 
 
Foto: eerste jaars F - september 2016 
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Nieuwe opzet pupillenvoetbal 2017 en 2018 
In het seizoenen 2017 werden de jongens verdeeld over twee teams en kwamen 
in actie in de vernieuwde KNVB-opzet op een kwart voetbalveld met wedstrijdjes 
6-tegen-6. Het daaropvolgende seizoen werd een mix gemaakt met jongens en 
meiden die een jaar ouder waren. In de 8-tegen-8 competitie hadden sommigen 
het best zwaar, maar door karakter en uitstekend voetballend vermogen, stonden 
ze hun mannetje en werden beide seizoenen keurig in het linker rijtje afgesloten. 
 
1e klasse KNVB 
Vanaf het seizoen 2019-2020 kwamen de vrienden weer als één team (JO11) uit 
in de 8-tegen-8 competitie. Daarin werd na een hevige voetbalstrijd met 
Wilhelminaschool het winterkampioenschap binnen gehaald en stootten de 
mannen vervolgens door naar de 1e klasse! Een hele knappe prestatie van de 
begeleiding en het team! 
 

 
 
JO11-1 kampioen december 2019 
 
                                  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
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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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Op maat naar juniorenvoetbal 

 
Ondertussen zijn de kleine kleuters tot tieners doorgegroeid en hebben de trainers 
Harald Breukers en Alart Mulder en leider Dinant Oolbrink een prachtig 
voetballend vriendenteam afgeleverd.  
 
Sinds de start van dit seizoen staan Brad Heuten (JO19) en Sven Lutke Willink 
(1e elftal) als trainers voor de groep. Het team hoopt van harte dat na de winterstop 
het laatste stukje pupillentijd goed afgesloten kan worden, zodat vanaf het seizoen 
2021-2022 meters gemaakt kunnen worden op het grote veld. 
 

 
 
JO12-1 seizoen 2020-2021 
 
Staand (achterste rij) v.l.n.r.: Dinant Oolbrink (leider), Brad Heuten (trainer), 
Sven Lutke Willink (trainer) 
Staand (middelste rij) v.l.n.r.: Ties Oolbrink, Joren Blokhuis, Timon Hendriks, 
Hugo Brinkcate, Steyn Brouwer, Sven Breukers 
Geknield v.l.n.r.: Tom Koehl, Simon van der Kolk, Pim Geerdink, Tom Poelman, 
Roan Mulder 
 
 
Marc Brinkcate 
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Als belangrijkste reden waarom hij deze bestuursfunctie wilde gaan doen, noemt 
Peter een combinatie van factoren; hij vindt het prettig iets voor de club te kunnen 
doen zonder alle voetbal knowhow te hebben, is graag betrokken bij en wil 
meedenken in het (beleidsmatige) reilen en zeilen van de club en vindt deze 
functie ook wel belangrijk voor zijn eigen persoonlijke ontwikkeling. 
 
Zijn belangrijkste werkzaamheden binnen de functie PR & communicatie bestaan 
ook uit communicatie in de breedste zin van het woord: hij doet het 
websitebeheer, deels de offline media (clubblad en presentatiegids) en de 
communicatie via social media waarbij hij zelf of anderen de content (berichten) 
schrijven.  
 
Met name het daarin de vereniging, leden en externen up to date houden, het 
overbrengen van de sfeer van SV Delden en het onderling contact houden met de 
leden, geeft hem het gevoel van nuttig bezig te zijn. Het geeft Peter voldoening 
dat veel van de berichten goed gelezen worden, zo blijkt uit de statistieken van de 
website en social media (o.a.Facebook)). Hij heeft met name in deze tijden van 
corona gemerkt hoe lastig het is, ook qua communicatie, om elkaar minder te zien 
en toch gevoel van contact te houden.  
 
Ook het als bestuurslid balanceren tussen de noodzaak van en toezicht op 
coronamaatregelen enerzijds en de behoefte van leden anderzijds die soms anders 
lagen. Maar ook merkte hij dat juist door de (online) communicatie er waar 
mogelijk verbinding met elkaar bleef, soms op creatieve manieren. 
 
Peter kijkt met plezier uit naar de mooie toekomst van SV Delden, straks op De 
Mors, een bruisende plek waar elke dag veel te doen zal zijn. Zijn ambitie als 
bestuurslid PR & communicatie hangt daar ook deels mee samen; Peter zou in 
contact met de leden maar ook de andere verenigingen nog meer gebruik willen 
maken van de nieuwe technieken en media. Niet alleen voor een heldere 
communicatie naar bezoekers en leden straks in het nieuwe pand, maar ook om 
een gezamenlijke waarde uit te dragen en daarin tegelijkertijd de identiteit van SV 
Delden te behouden.  
 
Peter, hartelijk dank voor het beantwoorden van mijn vragen, helaas dit keer via 
de mail. 
 

Gerrit Seppenwoolde 

                                                           

 
 
                                                      
                                                           
 
 

 
Interview Peter Brusse, bestuurslid PR & communicatie  

SV Delden 
 
Ons nieuw bestuurslid PR & communicatie is Peter Brusse; 44 jaar, geboren en 
getogen in Delden, getrouwd met Marjolein, vader van Lars (JO-15) en Merle 
(handbal) en baasje van hond Baloe (Franse waterhond).  
 
Peter heeft technische bedrijfskunde gestudeerd, zit zijn hele werkende leven naar 
eigen zeggen in de IT en dan in de meer commerciële functies. Binnenkort gaat 
hij na 10 jaar over naar een andere baan en organisatie. Met zijn hobby’s erbij als 
mountainbiken, hardlopen en zijn band Stroef (elektrisch gitaar) verveelt Peter 
zich niet snel… 
 
Peter heeft zelf nooit gevoetbald, maar is wel een sportief kijker en goed fan van 
FC Twente waar zijn kennismaking met voetbal begon.  
 
Zijn schoonfamilie, de binnen RZ befaamde familie Keizer, speelt hierin een 
bijzonder rol: na hun lichtelijke teleurstelling dat nieuwe schoonzoon Peter niks 
met voetbal had, was al hun hoop gevestigd op oudste kleinzoon Lars. Deze bleek 
echter, mede door vriendjes, veel meer te voelen voor SV Delden en zo startte de 
voetbalcarrière van de familie Brusse bij SV Delden i.p.v. bij RZ… 
 
Peter maakt via zoon Lars kennis met SV Delden en voelde zich gelijk 
aangesproken door de kleinschalige, gemoedelijke sfeer van de club waarin 
iedereen goed benaderbaar is, zo heeft hij ervaren. Na eerst langs de lijn bij de 
welpjes in de Seppenwoolde arena te hebben gekeken, raakte Peter via René 
Geerdink al snel betrokken bij SVD. Eerst als trainer en later als ‘waterzakdrager’ 
/leider van het team van zijn zoon.  
 
Hoewel al gepolst voor de functie van bestuurslid PR & communicatie toentertijd, 
mede vanwege zijn mooi geschreven wedstrijdverslagen, heeft Peter pas later 
toegezegd toen zijn leiderschap bij het team van Lars stopte. 
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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

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    TILBURG
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
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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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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

Bestuur en leden van SV Delden  wensen alle sponsoren 
en supporters  hele fijne kerstdagen 

en een heel voorspoedig 2021.

Wij stellen het bijzonder op prijs dat u allen ons 
zijn blijven steunen in deze, ook voor u, zo moeilijke 

en onrustige tijden, waarvoor onze grote dank.


