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Terwijl het wereldkampioenschap in Rusland nog moest beginnen, speelde 
een van onze jongste teams de JO9-1 hun eigen bekerfinale. 
In de verre achterhoek speelden ze in het voor hen onbekende Beltrum 
een echte finale voor de zwaluwenbeker van de KNVB. Voor de supporters 
en toeschouwers was het een ware thriller die zich voor hun ogen 
afspeelde. Na een achterstand van 1-3 en een knappe redding van de 
Eilermark keeper die de 1-4 voorkwam bogen ze de achterstand om naar 
een 14-3 winst! Na de wedstrijd een ware huldiging en naast een grote 
KNVB beker een gouden medaille voor alle spelers. Wat is er mooier dan 
zoiets waar je jaren later nog steeds van kunt genieten….  
Prestaties horen bij het voetbal, maar helaas denkt de KNVB daar vanaf 
dit seizoen anders over, de competitiestanden worden voor de jongste 
jeugd niet meer gepubliceerd. Dit om het plezier te benadrukken en niet 
de nadruk te leggen op de prestaties. Dit initiatief wordt volgend seizoen 
uitgebreid naar de JO10 en JO11 competities. De doorgegeven uitslagen 
worden slechts gebruikt om de indelingen na de winterstop vast te stellen 
en de klassen dan opnieuw naar sterkte in te delen. 
Uiteraard zijn hiervoor ook voordelen voor te zeggen, bijvoorbeeld dat er 
elke wedstrijd weer vanaf nul wordt begonnen en het ‘heilige’ moeten 
winnen met alle druk en gevolgen van dien veel minder zijn. 
Je moet er toch niet aan denken dat ons eerste over enkele jaren alleen 
nog maar wedstrijden speelt om zoals ze dat zeggen om des keizers 
baard? Géén spannende ontknoping meer zoals dit seizoen om het 
kampioenschap dat Barbaros op de laatste dag binnenhaalde en het 
dankzij een goede 3e periode van Eilermark 1 veiligstellen van het 3e 
klasserschap…. Voor en zeker ook nadelen van deze nieuwe regels. 
Ondertussen is het seizoen 2017/2018 voorbij voor de Eilermarkers en in 
de komende vakantieperiode zijn de bestuurders achter de schermen al 
weer begonnen met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. 
Voor wat betreft het kunstgras is er nog geen definitieve beslissing, ook 
dit belangrijke item heeft de tijd nodig en moet zeker weloverwogen 
genomen worden. Voorlopig wensen we alle Eilermarkers en lezers van 
het clubblad een prettige vakantie en tot volgend seizoen! 
    

De redactie. 
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Het clubblad van Eilermark verschijnt vier keer per seizoen. 
De uitgaven zijn gepland in de maanden na september, december, maart 
en juni. 
Dit is de vierde Eilermarker van het seizoen 2017/2018. 
De digitale versie die via de website en e-mail 
verspreid wordt, is in kleur uitgevoerd. De 
papieren versie zal i.v.m. drukkosten zwart-wit 
blijven. 
Kopiesluiting voor de volgende uitgave is: 
                 25 september 2018. 
 
U kunt uw kopie of familieberichten stoppen in 
de witte brievenbus bij het mededelingenbord in 
de kantine, of per e-mail sturen naar: 
clubblad@gvveilermark.nl  
De Eilermarker is ook digitaal beschikbaar in pdf 
formaat als bijlage van de website 
www.gvveilermark.nl en kan op elke computer 
gelezen worden. 
Wilt U de Eilermarker als e-mail bijlage 
ontvangen? Stuur dan een e-mail met uw 
verzoek naar eilermarker@home.nl 
Slechts leden die hier schriftelijk om vragen, 
per mededeling in de witte brievenbus of 
gestuurd naar de redactie, krijgen daarna nog 
een papieren versie toegezonden/bezorgd. 
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Deze keer het interview met ‘ons 
eerste’ elftal speler en aanvoerder. 
Dayiem is afkomstig van de 
Tubanters, speelde zijn tweede 
seizoen voor Eilermark en scoorde 
daarin als aanvallende 
middenvelder respectievelijk 6 en 
5 keer. In de beker was hij 3 keer 
succesvol. 
 

1. Naam:   Dayiem Hayta 
2. Roepnaam:   Dayiem 
3. Geboren:   10-12-1996 
4. Woonplaats:  Enschede 
5. Lengte:  1.84 
6. Gewicht:   83kg 
7. Broers/zussen:   1 Broertje 
8. Opleiding/werk:  Werk 
9. Partner:   vriendin 
10. Kinderen:   - 
11. Bij Eilermark sinds:   

2016/2017 
12. Vorige clubs:  Sparta Enschede, Sportclub Enschede, Tubanters 
13. Voetbalt in het:  1e 
14. Hoogtepunt:  Kampioenschap B1 Sportclub Enschede  ( Wesley 

was toen trainer) 
15. Dieptepunt:   Degradatie 1e klasse met Sportclub Enschede 
16. Wat mag er nooit meer gebeuren:  Voor degradatie voetballen 

 
17. Favoriete voetbalclubs:  Ajax 
18.                  Buitenland:  Barcelona 
19. Mooiste stadion:  Arena 
20. Favoriete speler:  Sergio Busquets 
21. Favoriete Trainer: 
22. FC Twente:  Leuke club 
23. Wat vind je van Eilermark: gezellige , warme club met veel 

mensen die het beste met je voor hebben. 
24. Wat kan er beter: Het veld kan een stuk beter. 
25. Visie op het eerste dit seizoen: De wedstrijden na de winterstop 

merendeels winnen. 
26.  
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27. “Fusie“: Geen mening over. 
28. Damesvoetbal:  Mooi dat dat kan. 
29. Nederlands elftal: Goede individuele spelers maar als team 

matig. 
30. Vrije tijd:  Wedstrijden van mijn neefje kijken, wat doen met 

vrienden. 
31. Vakantie:  Zeker, Mallorca, Turkije , ooit nog een keer naar 

Amerika. 
32. Tijdschriften of boeken:  nee, niet echt wat voor mij. 
33. Kranten: nee, niet echt wat voor mij. 
34. Verlanglijstje:  Nieuwe auto 
35. Jaloers op:  David Beckham 
36. kruipen in de huid van: - 
37. Graag ontmoeten:  Stephen Curry 
38. Film:  Inception 
39. Tv:  Netflix 
40. Internet/website: Voetbalzone 
41. Muziek:  Rap, 90’s 
42. Eten: Pasta 
43. Drinken: Cassis/Vieux 
44. Hekel aan: Mensen die negatief staan in het leven. 
45. Opwindend: Acties van Neymar 
46. Geloof:  Geen geloof 
47. Bijgeloof:  Geen bijgeloof 
48. Moeite met:  Omschakelen 
49. Politiek:  Niet echt in geïnteresseerd 
50. Auto:  Polo blue motion 
51. Trots op:  Mezelf 
52. Spijt van:  bepaalde keuzes in voetbal 
53. Bedtijd: 23:30 
54. Wakker maken voor: Nieuwe schoenen 
55. Slechtste eigenschap:  Beetje eigenwijs 
56. Beste eigenschap:  Relaxed, stressbestendig 
57. Afschaffen: Temptation Island 
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Voor wat betreft onze jeugdteams waren er ups en downs te melden, in 
de competitie deden de teams over het algemeen goed mee. 
Voor de JO9-1 was er het hoogtepunt, het bereiken en het winnen van de 
bekerfinale welke in Beltrum gespeeld werd. Een geweldige prestatie 
waarvoor we iedereen willen feliciteren. Elders in deze Eilermarker staan 
de foto’s en het verslag van deze road tot he final. 
Verder was er natuurlijk weer het perfect geregelde toernooiweekend, 
met 4 toernooien voor de jeugd op zaterdag en zondag 9 en 10 juni. 
Met voor de kleinste jeugd ook nog de seizoens-afsluiting met enkele 
grote legertenten als slaapplaats, een tentenkamp onder goede 
omstandigheden waar gevoetbald werd en de stormbaan beklommen kon 
worden. Ook dit was weer zeer goed geregeld voor de kids. 
Inmiddels zijn de jeugdbestuurders al weer bezig met het volgende 
seizoen, in de persoon van Roy Moespot is er een ervaren technisch 
coördinator vastgelegd om het jeugdvoetbal naar een hoger plan te 
brengen. Roy was het afgelopen seizoen trainer van de JO19 en voetbalde 
in het 3e en 4e elftal. Roy Moespot: 06-42973271 

Belangrijke data start seizoen 2018/’19 

Hoe ziet de start van het nieuwe seizoen er in grote lijnen uit? 

De teams zijn inmiddels ingeschreven, dit kon tot en met 20 juni.  

 Publicatie competitie-indeling A en B categorie: 13 juli  

 Publicatie bekerindeling A en B categorie: 27 juli  

 Publicatie nummering bekercompetitie A en B categorie: 28 juli  

 Publicatie bekerprogramma A en B categorie: 10 augustus  

 Publicatie nummering A en B categorie: 17 augustus  

 Start bekercompetitie A en B categorie: 1/2 september  

 Start competitie A en B categorie: 22/23 september  

Voor wat betreft de jeugdteams in de voorjaarscompetitie geven we 
onderstaand de eindstanden weer. Echter is er bij de pupillenteams JO7-1 
en JO9-1 en JO9-2 geen stand weergegeven omdat deze niet meer door 
de KNVB gepubliceerd worden. Dit om het plezier te benadrukken en niet 
de nadruk te leggen op de prestaties, aldus de KNVB….. 
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Eilermark JO9-1 Bekerwinnaar 2018..... 

 
Wat de overige teams van Eilermark dit jaar niet lukte; het bereiken van 
de KNVB bekerfinale, lukte de JO9-1 wel! Op zaterdag 2 juni mochten ze 
aantreden tegen RSC JO9-1 op de finaledag van de KNVB beker regio oost 
dat gespeeld werd op het neutrale terrein van VIOS in Beltrum. 
Jayden, Jesse, Luca, Mauro, Milan, Quinn, Ricardo, Silas en Tygo hadden 
gezonde spanning voor de wedstrijd en het leek uiterst lastig te worden 
nadat onze jongens met maar liefst 1-3 achter kwamen te staan. Goed 
keeperswerk voorkwam de 1-4 en daarna pas kwam het team op stoom 
en scoorde in het restant van de wedstrijd de ene na de andere fraaie 
goal. Na een 3-3 tussenstand gingen ze vol door en speelden ze een 
prima wedstrijd. Met liefst 14-3 lieten ze de leeftijdsgenootjes uit Rossum  
achter zich en namen de beker mee terug naar Glanerbrug. Ook was er 

voor iedereen een mooie 
medaille van de KNVB. 
Namens alle Eilermarkers, 
gefeliciteerd met deze 
knappe prestatie! Het JO9 
team bereikte de finale na 
onder meer overwinningen 
op Sparta E. uit en Tubantia 
uit Hengelo thuis in de halve 
finale. 
De dag na de finale kon er 
nog eens gefeest worden, het 
team behaalde ook nog de 2e 
plaats op het Johan Bakker 
toernooi van de Tubanters. 
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JO19-1, 3e klasse         
1 Hengelo JO19-1 10 9 1 0 28 42 11  
2 Sportlust Gl. JO19-1 10 9 0 1 27 52 14  
3 NEO JO19-2 10 7 0 3 21 45 20  
4 Quick '20 JO19-5 10 7 0 3 21 35 22  
5 Delden JO19-1 10 5 2 3 17 33 24  
6 BSC Unisson JO19-1 10 5 0 5 15 35 28  
7 Rigtersbleek JO19-2 9 3 0 6 9 28 34  
8 Bon Boys JO19-2 9 1 2 6 5 13 37  
9 GVV Eilermark JO19-1 10 1 2 7 5 8 45  
10 Oranje Nassau JO19-2 9 1 1 7 4 11 39  
11 Bentelo JO19-2 9 1 0 8 3 18 46  
JO13-1, 3e klasse         
1 De Tubanters JO13-2 11 10 0 1 30 42 11  
2 Bon Boys JO13-3 11 8 1 2 25 40 12  
3 SDC '12 JO13-2 11 7 2 2 23 41 19  
4 Quick '20 JO13-5 11 7 0 4 21 50 28  
5 De Esch JO13-2 11 6 1 4 19 45 25  
6 Rigtersbleek JO13-2 11 5 1 5 16 49 39  
7 Sparta E. JO13-4 11 5 0 6 15 35 34  
8 Losser JO13-3 11 3 3 5 12 29 35  
9 FC Berghuizen JO13-2M 11 3 2 6 11 20 38  
10 BWO JO13-3 11 2 1 8 7 14 48  
11 Achilles E JO13-1G 10 2 0 8 6 22 60  
12 GVV Eilermark JO13-1 10 1 1 8 4 17 55  
JO13-2, 5e klasse         
1 HSC '21 JO13-4G 11 8 2 1 26 49 12  
2 Quick '20 JO13-8G 11 8 2 1 26 56 20  
3 GVV Eilermark JO13-2 11 8 2 1 26 38 17  
4 De Tubanters JO13-4 11 6 2 3 20 35 22  
5 ATC '65 JO13-7 11 5 3 3 18 26 29  
6 Bon Boys JO13-6 10 5 2 3 17 35 18  
7 FC Eibergen JO13-4 10 4 2 4 14 26 18  
8 AJC '96 JO13-2G 11 4 2 5 14 33 29  
9 Achilles '12 JO13-4G 11 3 1 7 10 27 52  
10 Rigtersbleek JO13-5 11 2 1 8 7 13 52  
11 Avanti W. JO13-5 11 1 2 8 5 21 55  
12 Sparta E. JO13-5 11 0 1 10 1 21 56  
JO10-1, 2e klasse         
1 RKSV Bornerbroek JO10-1 10 8 2 0 26 61 18  
2 Rigtersbleek JO10-1 10 8 1 1 25 48 20  
3 Oranje Nassau JO10-3 10 7 1 2 22 83 23  
4 Rigtersbleek JO10-2 10 7 0 3 21 55 23  
5 Juliana '32 JO10-1 10 6 2 2 20 44 21  
6 GVV Eilermark JO10-1 10 5 0 5 15 65 40  
7 LSV JO10-2 10 4 1 5 13 50 42  
8 EMOS JO10-3 10 3 0 7 9 37 68  
9 Borne JO10-2 10 2 1 7 7 34 74  
10 NEO JO10-4 10 1 0 9 3 26 77  
11 Tubantia JO10-2 10 0 0 10 0 15 112  
 



  

   

 

Pagina 8                  Opgericht 12 oktober 1920 

“ de Eilermarker” Clubblad van G.V.V. Eilermark te Glanerbrug 44e jaargang No.4, april - juni 2018 

 

Dropping op vrijdag 16 maart 2018. 
Op een koude en gure avond vrijdagavond, 16 maart 2018, gingen de 
groepen met een route door Glanerbrug op pad.  
Via de Vlinderbuurt, door het Beekveld naar Oikos om via langs de beek 
een groepsselfie te maken onder of bij het (beruchte) bruggetje.  
Van daaruit langs het pad langs het nieuwe IKC naar de post. Die door 
het weer achter het zwembad (tenminste waar het zwembad was) is gaan 
staan, uit de wind.  

Bij de post werd iedereen een drankje en broodje hete 
kip aangeboden dat iedereen zich lekker liet smaken.  
Hierna moesten de groepen twee opdrachten uitvoeren.  
Bij de eerste moest één iemand van de groep 
geblindeerd en rondgedraaid proberen om de pinata 
kapot te slaan. Dat ging de groepen wonderlijk goed af.  

De tweede opdracht hield in dat de groepen bekende liedjes moesten 
raden en dat deden de groepen goed en vol overgave.  
Daarna begon de terugweg naar het eindpunt 'De Kantine'. Tijdens de 
route waren er nog tal van vragen verborgen.  
In de kantine was er nog een derde opdracht, het letterspel. Vier leden 
van de groepen kregen twee letters om en met deze letters moesten 
zoveel mogelijk woorden worden gemaakt.  
Dit spel werd met veel hilariteit en fanatisme gespeeld.  
Nadat de prijzen waren uitgereikt werd de avond nog gezellig voortgezet 
met muziek en eindigde in de late uurtjes.  
 
De activiteiten commissie wil iedereen bedanken die heeft meegeholpen 
aan deze geslaagde avond.  
 
Hierbij de uitslag van de kaartavond op Goede Vrijdag, 30 maart 
2018:  
 
Kruisjassen: 1. Marius Leferink 2. Rob 
Stuivenberg 3. Joop Schuiling  
Poedel: Jan de Vries  
 
Hartenjagen: 1. Henry Schukkink 2. Hanny ter 
Riet 3. Eddy Poel     Poedel: Frits ter Riet  
 
Jokeren: 1. Thea  2. Ineke  3. Jan  
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2 april 2018 Paaseieren zoeken jeugd 

Op maandagochtend 2e 
paasdag was er voor de 

jongste 
jeugd en (klein)kinderen 
van leden tot en met 
acht jaar weer het 
paaseieren zoeken. 
Allereerst was er een 
paasontbijt dat om 10 
uur begon. Daarna kon 

er naar de eieren 
gezocht worden 
op het terrein 
van Eilermark en 
het bosperceel 
aan de overkant 
van de Ekersdijk. 
Dit gebeurde in 
twee groepen 
zodat ook de 
allerkleinsten 
hun geluk 
konden 
beproeven. Voor 
de winnaars en 
alle andere kinderen was er na afloop namens het jeugdbestuur nog iets 
lekkers voorhanden. Er waren circa 30 kinderen gekomen die zich goed 
vermaakt hebben, net als de meegekomen familie. 

 

10 mei Fietstocht hemelvaart 
Op 10 mei 2018, Hemelvaartsdag, was weer de jaarlijkse fietstocht bij 
Eilermark. 's Morgens tussen 10 uur en 10.30 uur kon er weer worden 
vertrokken vanuit kantine.  
Op verzoek is de route rondom Epe weer uit de kast gehaald. Een 
prachtige route die via het stadspark Gronau loopt naar Epe. In Epe is de 
post vlakbij het zwembad aan de Dinkel neergezet.  
Na de post ging de route verder door het park van Epe en onder de B54 
door weer terug naar Glanerbrug. In de kantine was er na afloop nog een 
heerlijk broodje met saté en werd de dag gezellig afgesloten.  
De activiteitencommissie wil iedereen bedanken die heeft meegeholpen 
en meegefietst deze dag. 
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Alpas sport Toernooiweekend 9 en 10 juni 
Het volle weekeinde begon met een JO11 toernooi op zaterdag om 
10:30uur met 20 teams verdeeld over 4 poules van 5 die 7 tegen 7 
speelden. Uiteindelijk kwam het team van Sparta JO11-4 als beste uit de 
bus en mocht de wisselbeker in ontvangst nemen. Opvallend was dat er 
geen Eilermark team meedeed. Dit omdat er dit seizoen alleen een JO10 
team was ingeschreven voor de competitie en geen team in de JO11 
klasse. 
De penaltybokaal was ook weer een succes, alle teams waren vol lof over 
de organisatie en voor ieder team was er een goody bag met een 
tegoedbon voor 3 mooie wedstrijdballen beschikbaar gesteld door 
hoofdsponsor Alpas www.alpas-sport.nl . Dit was echt een perfecte 
actie met dank aan Ralf die beide toernooidagen met een stand aanwezig 
was met een uitgebreide sportkleding en artikelen assortiment. 

 
 
De toernooien van de zondag waren door de gewijzigde spelregels van de 
verschillende leeftijdsgroepen anders dan anders, zo werd er bij de JO9  6 
tegen 6 gespeeld op een kwart veld. De spelers mochten bij een uitbal 
vanaf de zijlijn zelf indribbelen en konden het zonder scheidsrechter eens 
worden. Er was bij deze teams alleen een spelleider langs de kant. 
Verdeeld over 2 poules van 6 teams, met in elke poule een Eilermark 
team ging het toernooi van start. 
Spannende wedstrijden waarin de JO9-2 van leider Barry Wermer het 
goed deed en doorstoomde naar de finale tegen de Tubanters. Deze 
wedstrijd werd knap gewonnen door de Eilermarkers met enkele mooie 
afstandsschoten waar de keeper geen antwoord op had. 
Ook was er weer de spannende strijd om de penaltybokaal die afgewerkt 
werd na de gespeelde poulewedstrijden bij de JO9 teams. 
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Bij de JO7 speelde 10 teams in twee poules van 5 met de deelname van 
twee Eilermark teams. Op kleine doeltjes speelden ze 4 tegen 4 zonder 
keeper. Rigtersbleek pakte hier de eerste plaats. 
Bij de JO8 was er de 6 tegen 6 spelvorm met keeper net als bij de JO9. 
Hier waren 10 teams in twee poules met een Eilermark team in poule A. 
Het team van Rigtersbleek was het beste in vorm en nam de 1e prijs in 
ontvangst bij de prijsuitreiking. 

 
 
Namens alle deelnemende teams willen we iedereen bedanken die dit 
mogelijk gemaakt heeft. Met name toernooi directeur Bennie Krommendijk, 
maar ook alle sponsoren, scheidsrechters, vrijwilligers en jeugdbestuur die 
dit allemaal weer mogelijk gemaakt hebben. Vier geweldige toernooien, 
perfect georganiseerd met geen enkele wanklank. Top! 
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kampeerweekend 23 en 24 juni 
Voor de pupillenteams was er eind juni de afsluiting van een mooi seizoen, 
en door het jeugdbestuur was er wegens de voorgaande succesedities weer 
een tentenkamp opgezet. Met perfecte weersomstandigheden, twee grote 
legertenten en een mooie stormbaan waren alle ingrediënten aanwezig om 
het voor onze jeugd tot een mooi weekend te maken. Ook de inwendige 
mens werd goed verzorgd, de kinderen kwamen niets te kort. Op het 
hoofdveld waren er allerlei voetbalactiviteiten, niemand verveelde zich. 
 
Het jeugdbestuur was weer goed bezig en had het goed voor elkaar, ook 
alle vrijwilligers die een handje geholpen hebben worden weer bedankt! 
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Na de vorstperiode met twee afgelastingen op rij, beide thuis tegen 
Avanti W. en Saasveldia, pakte Eilermark de draad weer op, op 
zaterdagavond 10 maart in een uitwedstrijd tegen de directe concurrent 
DSVD uit Deurningen. De openingsfase was goed en voor Eilermark, 
Kenneth Cooper mocht na 10 minuten al aanleggen vanaf elf meter maar 
wist niet te scoren, de bal ging naast het doel. Wel bracht daarna 
Guilherme Prates do Vale de 0-1 op het scorebord na een half uur spelen 
nadat hij een diepe bal controleerde en goed afrondde. De thuisploeg 
kwam daarna via een van richting veranderde bal enigszins gelukkig 
langszij en wist nog voor de rust tegen de verhouding in ook op 
voorsprong te komen via een rake kopbal: 2-1. In de tweede helft was de 
wedstrijd meer in evenwicht en gaf DSVD de winst niet meer uit handen, 
het werd zelfs 3-1 via oud prof Patrick Gerritsen die alleen op de keeper 
af kon gaan. Door deze nederlaag komt Eilermark in de gevarenzone voor 
degradatie, en staat nu op een 12e plaats met 12 punten uit 15 
wedstrijden. Twee punten achter op DSVD en Oldenzaal. 
Op zondag 18 maart weer een afgelasting, de thuiswedstrijd tegen Losser 
ging niet door vanwege een nieuwe korte maar hevige vorstperiode. 
In de uitwedstrijd in Wierden tegen Juventa'12 op zondag 25 maart 
verzuimde Eilermark dichterbij de veilige 11e plaats te komen. Tegen de 
directe tegenstander op die positie was er een moeizame wedstrijd van 
beide kanten met weinig uitgespeelde kansen. tot de rust bleef het dan 
ook 0-0. De thuisclub nam circa 20 minuten voor tijd de leiding: 1-0, 
waardoor Eilermark gedwongen was tot een slotoffensief. Pas in de laatste 
minuut was er na een ouderwetse scrimmage voor het doel, twee keer 
schoot Kenneth Cooper op doel en redde de keeper, toch nog de 
gelijkmaker. Invaller Joffrey Vogelzang werkte met veel inzet tussen drie 
tegenstanders in, de bal over de lijn: 1-1. Hiermee blijft de achterstand 
drie punten maar wel heeft Eilermark nog twee wedstrijden minder 
gespeeld. Er is dus hoop, maar de laatste overwinning dateerde al weer 
van 12 november vorig jaar, toen was de tegenstander ook Juventa'12 
dat destijds met 4-1 opzij gezet werd. 
Op zondag 1 april, de eerste paasdag, pakte Eilermark eindelijk weer eens 
drie punten, won en kwam weer naast Reutum op de 11e plaats van de 
ranglijst en heeft nu drie ploegen onder zich. Op deze zege viel niets af te 
dingen, want voetballend was Eilermark de meerdere van Reutum. In de 
eerste helft waren er al goede kansen maar ontbrak het nog aan een 
goede eindpass en tot de rust bleef het 0-0. Maar na rust opende 
Guilherme Prates do Vale al snel de score na een fraaie actie en dito stift 
in de verre hoek: 1-0. Een wel erg gemakkelijk gegeven strafschop bracht 
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Reutum terug in de wedstrijd (1-1), maar binnen twee minuten herstelde 
Kerem Hayta de voorsprong: 2-1. De 3-1 viel in de slotfase en kwam op 
naam van Cagdas Agca die zijn eerste competitietreffer voor Eilermark 
maakte. 
Op een zonnige 8e april met ruim in de 20 graden, kwam ook de stand op 
de ranglijst er zonniger uit te zien. Dit dankzij een keurige 2-0 
overwinning op het team van KOSC uit Ootmarsum waardoor het team 
van Wesley Sanders voorlopig uit de gevarenzone is gekomen, met ook 
nog twee wedstrijden tegoed. Na ruim een half uur spelen scoorde 
clubtopscorer Kenneth Cooper zijn 9e competitietreffer. Een goede 
voorzet van Pascal Vormeer controleerde hij met de borst en schoot de 
bal onberispelijk en hoog in het doel: 1-0. Dit was ook de ruststand, na 
de thee verdubbelde Hassan Albou Mohamed de score met zijn eerste 
competitietreffer van dit seizoen nadat een afgeslagen hoekschop van 
Dayiem Hayta bij hem voor de voeten kwam: 2-0. Keeper Ken Berends 
hield met zijn verdedigers deze dag de nul en dat was ook al weer een 
tijdje geleden.. 
Na de 3e opeenvolgende overwinning heeft Eilermark het lek boven en 
ontworstelt het zich aan de degradatieposities. In Albergen werd het 
tegen de plaatselijke Tukkers op 15 april 1-2. Eilermark kwam op 
voorsprong via Guilerme Prates do Vale die zijn goede prestaties de 
laatste weken halverwege de 1e helft bekroonde met de 0-1 door attent 
te reageren en te scoren uit de rebound na een afgeslagen kopbal. 
Aanvoerder Dayiem Hayta verdubbelde na een half uur spelen score voor 
de Eilermarkers met een rake kopbal na een goede voorzet van de rechter 
kant: 0-2. Na de rust kwamen de Tukkers terug via een offensief tot 1-2 
maar verder lieten de Eilermarkers het niet komen en sleepten de drie 
punten binnen. Er waren zelfs nog uitstekende kansen maar de paal en lat 
stonden de 1-3 in de weg waardoor het tot het einde spannend bleef. 
In de maand april deed Eilermark wat het wil en dat is winnen..... ook in 
de inhaalwedstrijd thuis tegen Losser op donderdag 19 april behaalde de 
ploeg van Wesley Sanders weer 3 punten. Nadat Kerem Hayta na 20 
minuten gevloerd werd binnen de lijnen mocht Hassan Albou Mohamad 
aanleggen vanaf elf meter en faalde niet: 1-0. Losser kwam nog terug tot 
1-1 maar niet veel later was het al weer 2-1 nadat Dehly Narwold 
uithaalde en de bal om de keeper krulde: 2-1dit was tevens de ruststand. 
Nog voor de rust kwam Losser met 10 man te staan na een 2e gele kaart. 
Na de rust was het gelijk raak en scoorde Dayiem Hayta de 3-1. Hierna 
kwam de mooiste van de avond, Dayiem scoorde met een prachtige 
boogbal vanaf de middellijn over de keeper de 4-1. Tot slot scoorde ook 
Dehly nog zijn tweede treffer en bepaalde de eindstand op 5-1. Een mooie 
overwinning op een zomerse avond. 
De dag erna een mooi stukje in de TC tubantia over de naar zijn 
geboorteland vertrekkende spits Gui. 
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Eilermark heeft zijn eigen ‘Romario’ in strijd om lijfsbehoud 

GLANERBRUG - Guilherme Prates do Vale was de afgelopen weken voor 
derdeklasser Eilermark een belangrijk wapen in de strijd om lijfsbehoud. 
Maandag keert hij terug naar Brazilië. 

TC Tubantia, Timo Oving 27-04-18 

 

Eigenlijk zou hij 10 april al met het vliegtuig naar Brazilië terugkeren, maar de 
spelersgroep van Eilermark legde onlangs gezamenlijk 105 euro bij elkaar om 
hun spits Guilherme Prates Do Vale nog wat langer in Glanerbrug te houden. De 
26-jarige aanvaller werd geboren in Brazilië. Doordat zijn gescheiden moeder in 
Glanerbrug ging wonen, kwam Guilherme in aanraking met Nederland. 

Profvoetbal 
Guilherme begon op zijn zesde met voetbal en rook in Brazilië nog even aan het 
profvoetbal. Hij voetbalde de afgelopen jaren bij diverse clubs, zowel in de zaal 
als op het veld. In Glanerbrug kwam de spits via trainer Wesley Sanders terecht 
bij derdeklasser Eilermark. „Vorig seizoen speelde ik al twee wedstrijden mee, 
maar daarna moest ik al weer voor een half jaar terug”, vertelt hij. „Ik heb een 
bezoekersvisum, dus ik mag telkens maar drie maanden in Nederland blijven, 
daarna moet ik, zoals maandag weer, voor een half jaar terug naar Brazilië.” 

Journalist 
Guilherme is journalist in zijn land en volgt daarnaast nog een studie. Hij hoopt 
zijn opleiding binnenkort af te kunnen ronden om vervolgens in Nederland aan 
het werk te kunnen. „Dan zou ik voor langere tijd in Nederland mogen blijven. 
Dat hoop ik echt, want ik voel mij hier thuis.” 
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Guilherme, ook wel Gui genoemd, draagt bij Eilermark rugnummer 11. „Het 
nummer van Romario”, lacht hij. „Een goede voetballer was dat. Maar mijn grote 
voorbeeld is Ronaldo. Ja, hij is nu aardig dik, maar hij was vroeger echt een 
wereldspits.” 

Een boost 
Guilhermes eerste wedstrijd voor Eilermark dit seizoen was in maart, uit tegen 
DSVD. Guilherme scoorde bij zijn rentree meteen, maar Eilermark verloor wel 
(3-1). „Gui speelde zo goed en het team was zo lekker aan het voetballen, dat 
gaf ons zoveel hoop, dat we een boost kregen en steeds beter zijn gaan spelen”, 
vertelt Wesley Sanders. De coach ziet dat zijn elftal de laatste weken progressie 
boekt met de Braziliaan in het team.  

Belangrijke factor 
„Spelers als Dayiem Hayta, Dehly Nahrwold en Kenneth Cooper beginnen nu 
veel meer te voetballen. Zonder anderen tekort te doen, is Gui een belangrijke 
factor is ons team. Hij is de afgelopen weken heel belangrijk geweest in de reeks 
wedstrijden toen we vier keer op rij drie punten hebben gepakt. Daarnaast is hij 
een vrolijke jongen, echt een verrijking.” 

Handhaving 
Eilermark lijkt met 25 punten zeker te zijn van handhaving. Sanders houdt nog 
een slag om de arm. „We hebben nog drie punten nodig.”. Hij betreurt het dat 
‘Gui’ maandag weer op het vliegtuig stapt. „Hopelijk kunnen we volgend seizoen 
wel een jaar lang van hem genieten. Gelukkig is onze eerste spits, Saadi Fahad, 
weer bijna fit.” Zondag hoopt Guilherme in stijl af te kunnen sluiten bij 
Eilermark, thuis tegen Sportclub Enschede. „Minimaal drie punten en hopelijk 
nog een doelpunt”, zegt hij. „Ik wil het team met een goed gevoel achterlaten.” 
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Aan de mooie zegereeks kwam een einde op zondag 22 april. Na vier 
opeenvolgende overwinningen was er ook thuis tegen Oldenzaal een 
overwicht, maar in de eerste helft lukte het zelfs vanaf elf meter niet om 
te scoren. Hassan Albou Mohamad mocht net als afgelopen donderdag 
aanleggen maar schoot de bal op de paal. In de 2e helft opnieuw een 
beter Eilermark dat ook verdiend op voorsprong kwam via Dely 
Nahrwold:1-0 maar daar bleef het verder bij. Door individuele fouten 
profiteerde Oldenzaal twee keer en ging daardoor met de volle winst aan 
de haal. Een slechte generale voor de grensderby tegen Avanti W. 
derhalve, en dat zou ook blijken. 
In dit doordeweekse inhaalduel op woensdag 25 april, kon Eilermark de 
verwachtingen niet waarmaken. Na de goede serie van de laatste weken 
was noaber Avanti na een goed begin van Eilermark al voor de rust drie 
keer succesvol. Het derde doelpunt uit een rake vrije trap gooide de 
wedstrijd vroegtijdig in het slot. Na de rust gooide Eilermark de beuk er in 
maar was het alleen nog Avanti dat wist te scoren, eindstand 0-4. Snel 
vergeten dus. 
Tegen Sportclub Enschede speelde ons eerste vier dagen later, op zondag 
29 april, een moeizame wedstrijd en verloor opnieuw. De gasten namen 
in de eerste helft het voortouw en kregen de beste kansen. Dat het bij 0-
1 tot de rust bleef was te danken aan doelman Ken Berends die enkele 
uitstekende reddingen verrichte. Na de rust moest Ken toch voor de 
tweede keer buigen na een rake kopbal: 0-2. Echter kwam Eilermark 
direct terug via de 1-2 van Hassan Bako, maar ondanks een slotoffensief 
werd er niet meer gescoord door de Eilermarkers. Helaas weer een 
verlies: 1-2. Door de 11e nederlaag van dit seizoen moest ons eerste nog 
steeds naar beneden kijken en zijn waren er nog de nodige punten te 
vergaren in de laatste vier resterende wedstrijden van deze competitie 
ondanks de achtste plaats en 25 punten uit 22 wedstrijden. 

Dankzij de prima 3-0 winst tegen Saasveldia op zondag 6 mei kon 
Eilermark weer iets geruster zijn op een goede afloop van de competitie. 
Met deze driepunter kwam er weer meer afstand ten opzichte van de 
nacompetitieplaatsen en kon ons eerste zelfs nog in de 3e periode een rol 
van betekenis spelen. Grote man op deze dag was Hassan Bako. Deze 
grillige spits is de laatste tijd vaak invaller en leek het scoren verleerd, 
maar was deze dag weer eens ouderwets op dreef en stond drie keer aan 
het einde van een aanval. Vlak voor de rust scoorde hij zijn eerste 
doelpunt van de middag, en deed dit na de rust nog twee keer over. 
Hiermee kwam zijn totaal op vier doelpunten deze week, waar hij verder 
nog droog stond dit seizoen. Trainer Wesley Sanders was tevreden en zag 
dat zijn ploeg de overwinning na de voorsprong rustig uitspeelde tot aan 
het eindsignaal. 

Eilermark verloor met 2-0 van Sportclub Enschede in de 24e wedstrijd 
van het seizoen op moederdag: zondag 13 mei. Op slag van rust kon 
keeper Ken Berends van Eilermark douchen nadat hij een foutieve 



  

   

 

Pagina 18                  Opgericht 12 oktober 1920 

“ de Eilermarker” Clubblad van G.V.V. Eilermark te Glanerbrug 44e jaargang No.4, april - juni 2018 

terugspeelbal alleen nog kon redden door een forse tackle buiten het 
strafschopgebied te begaan. Vervolgens werd de invaller doelman Pim 
Wiehink gelijk gepasseerd vanuit de toegekende vrije trap: 1-0. In de 2e 
helft was het rommelig van beide kanten maar hield Eilermark zich met 
10 man goed staande en kreeg kansen op de gelijkmaker. Deze kwam er 
echter niet en in de laatste minuut scoorde Sportclub nog de 2-0 en was 
het over en uit. Ook van deze wedstrijd was er de volgende dag weer een 
uitgebreid verslag in de TC Tubantia; 

Sportclub blijft hopen op een toetje. 
TC Tubantia 14-05-2018, Jochem Vreeman 

  
Twee oude rotten in gevecht: Dave van der Molen (SC Enschede, links) en Jordi 
Holtkamp (Eilermark). (Foto Frans Nikkels)  
 
Dromen mag, ook bij Sportclub Enschede. De ploeg versloeg Eilermark (2-0) en 
kan, als alles meezit, nog een periodetitel pakken.  
 
Hij gelooft er zeker nog in, en waarom ook niet? Dave van der Molen maakte in 
zijn lange voetballoopbaan al van alles mee, maar de gedrevenheid bij de 
aanvaller van Sportclub Enschede spat er nog altijd vanaf. Zijn ploeg heeft na de 
winst op Eilermark nog altijd een kansje op een (vervangende) periodetitel in de 
derde klasse en dus geef Van der Molen nog steeds alles wat hij in zich heeft. "Ik 
ben niet het type om rustig achterover te leunen", zegt Van der Molen. Promotie 
of niet, hij plakt er zelf in ieder geval nog een seizoen aan vast. Van der Molen 
wordt dit jaar 35, maar denkt er nog niet over om te stoppen. "Ik heb vier 
zoontjes. De oudste wilde dat ik nog een jaartje door ging, dus dan doe ik dat 
maar, hè", zegt hij met een knipoog. Ook Arno Leppink, die volgend seizoen 
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voor de groep staat bij Sportclub, drong er bij Van der Molen op aan om een 
afscheid nog even uit te stellen.  
Topscorer  
Van der Molen laat tegen Eilermark nog maar eens zien waar hij ook dit seizoen 
in uitblinkt: scoren. In een duel dat niet al te veel kan boeien, is een moment op 
slag van rust beslissend. Eilermark verdediger Joffrey Vogelzang gaat in de fout 
met een te slappe terugspeelbal. Doelman Ken Berends trekt vervolgens op de 
rand van het strafschopgebied aan de noodrem door Van der Molen onderuit te 
halen. Berends kan vertrekken. Zijn vervanger Pim Janninck Wiehink is kansloos 
als Van der Molen vervolgens zelf de vrije trap in de hoek schiet. Het betekent 
zijn 25ste goal van het seizoen, evenveel als vorig jaar. 
 
Wie verwacht dat Sportclub na rust wel even doordrukt, heeft het mis. De 
thuisploeg slaagt er tactisch niet in om de tien Glanerbruggers zijn wil op te 
leggen. Sterker nog: het meeste gevaar komt van Eilermark. Sportclub, dat het 
derde duel in acht dagen speelt, heeft bovendien niet meer de energie om er 
nog iets moois van te maken. Het niveau daalt diep na rust en de wedstrijd 
hangt aan elkaar van missers en frustratie. De beslissende 2-0 valt alsnog als 
Maikel Boelema in de slotminuut op aangeven van Van der Molen vrij kan 
intikken. 
 
Sportclub mag dus nog altijd dromen van de tweede klasse, maar tegelijkertijd 
is er, net als ieder jaar, nog veel onzeker bij de club. In de praktijk zal pas op 15 
juni, de dag na de overschrijvingsdatum, blijken hoe de selectie er komend 
seizoen uitziet. Net als bij zo'n beetje elke club in Enschede is clubliefde ook bij 
Sportclub een raar woord en dus wordt het weer een komen en gaan van 
spelers. Van de basisspelers tegen Eilermark staat al vast dat Berke Bozkir, 
Carlos Jonkers, Mohamed Iallouchen en Maikel Boelema vertrekken. De 
momenteel geblesseerde doelman Daylan Kuipers gaat naar Rigtersbleek. Ook 
de ervaren trainer Paul Krabbe houdt het voor gezien. Van der Molen: "Ik heb 
nog nooit zo'n geweldige trainer meegemaakt. Krabbe bedenkt oefenvormen 
waar je versteld van staat. Ontzettend jammer dat hij vertrekt. Maar met de 
jongens die blijven heeft hij een mooie basis gelegd waarmee we hoe dan ook 
verder kunnen."  
Basis  
Eilermark is nagenoeg veilig en dus uitgespeeld. Hoewel de selectie van de 
Glanerbruggers ook elk jaar een waslijst aan mutaties kent, blijft de basis 
grotendeels intact. "Verdediger Angelo Sjardijn vertrekt, de rest blijft", zegt 
trainer Wesley Sanders, die zelf voor liefst drie jaar bijtekende bij Eilermark. Hij 
maakt diezelfde basis een groot compliment voor het duel tegen Sportclub. "We 
gaven zoals vaker een cadeautje weg, maar als je ziet wat we met tien man 
kunnen tegen Sportclub, dan heb ik zeker vertrouwen in de toekomst." 
 
SC ENSCHEDE - EILERMARK 2-0 
Zondag, derde klasse A. Score 45. Van der Molen 1-0, 90. Boelema 2-0. 
SC Enschede: Best, Ercan, Nijkrake, Kaldenbach, Boelema, Bozkir, Jonkers (69. 
Wolters), A. Akova, Van der Molen, Iallouchen (84. F. Akova), Rietman (67. Van 
Eiken). 
Eilermark: Berends, Sjardijn, Holtkamp, Vogelzang (45. Janninck Wiehink), De 
Jong, Mourad Chamoun, Vormeer, Cooper, Hayta(Barkey), Nahrwold-Duinkerk, 
Bako. 
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Arbiter: B. Dordievski. 
Gele kaart: Vormeer (Eilermark). 
Rode kaart: 44. Berends (Eilermark). 
Toeschouwers: 100.  

Debuut van Yestin Barkey die in het veld kwam voor Dayiem Hayta en 
zijn eerste minuten maakte voor ons eerste….. wel met nummer 13. 

Voor Sportclub kreeg het seizoen toch een onverwacht toetje, door een 
gebrek aan spelers moest deze roemruchte club zijn eerste elftal voor 
volgend seizoen terugtrekken uit de competitie. 

In de laatste thuiswedstrijd van het seizoen behaalde Eilermark, op een 
zonnige 1e pinksterdag 20 mei, een goede overwinning van 3-0 op NEO 
uit Borne. Deze thuiszege kwam pas na de rust tot stand nadat beide 
ploegen met 0-0 gingen rusten. Ondanks enkele goede kansen over en 
weer, onder andere een vrije trap van Jordy de Jong op de kruising. 
Direct na de rust was er een enorme kopkans voor Angelo Sjardijn maar 
de bal ging er niet in, tien minuten later was het wel raak en was Hassan 
Bako succesvol met de openingstreffer nadat hij goed doorzette: 1-0. 
Hierna was het Dehly Nahrwold die zijn goede optreden bekroonde met 
twee treffers. Met de 2-0, een doelpunt dat in 2e instantie verzilverd werd 
gooide hij tien minuten voor tijd de wedstrijd op slot en daarna bepaalde 
hij de eindstand op 3-0. Met nog één wedstrijd te gaan, uit tegen Avanti 
W. was er zelfs nog een kleine kans op nacompetitie maar daarbij waren 
we mede afhankelijk van andere ploegen die meestreden om de 3e 
periode. Eilermark stond op dat moment op een 7e plaats op de ranglijst. 

Eilermark sloot het seizoen af op een broeierig warme zondag 27 mei op 
het kunstgras van noaber Avanti W. De wedstrijd verliep niet zoals 
gewenst, terwijl Reutum op een ander veld wel overtuigde en de 3e 
periode veroverde. Na een ruststand van 0-0 scoorde Avanti na de thee 
de winnende treffer en daar bleef het verder bij. In de TC Tubantia het 
verhaal over de wedstrijd hoofdzakelijk over de trainer van Avanti. 

Hierdoor eindigde Eilermark dit seizoen op een 8e plaats met 31 punten 
uit 26 wedstrijden. Het kampioenschap in de 3e klasse A ging naar 
Barbaros dat hierdoor met twee kampioenschappen op rij doorstoomt 
naar de 2e klasse. Eilermark blijft in de 3e klasse, het gebrek aan een 
echte topscorer speelde de ploeg vaak parten waardoor een wedstrijd 
vaak net de verkeerde kant op kantelde. Na een zeer matige start van het 
seizoen herstelde ons eerste zich door een goede laatste periode en hierin 
de benodigde punten te halen. Kenneth Cooper werd topscorer met 9 
doelpunten van de in totaal 42 gemaakte goals. Keeper Ken Berends was 
dit jaar de vaste keeper, en met zijn secondanten moest hij in totaal .. 
keer de bal uit het net halen. 
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Een afscheid met opgeheven hoofd 
Avanti wint van Eilermark en is de beste van Glanerbrug. 
TC Tubantia maandag 28 mei 2018 (Jochem Vreeman) Foto Annina Romita 

   

 
Doelpuntenmaker Mert Devici (Avanti) rukt op, Dayiem Hayta kijkt van afstand toe. 
 
Er stond nog wat op het spel in de burenruzie tussen Avanti en Eilermark. De 
bezoekers hadden in theorie nog kans op de derde periodetitel, maar Eilermark 
moest dan zelf winnen en was afhankelijk van de resultaten van concurrenten 
Reutum en De Tukkers. Eilermark probeerde er aanvankelijk het beste van te 
maken en drong aan, maar al snel werd duidelijk dat Reutum flink gas gaf 
(uiteindelijk 7-0 winst op Juventa). 
In Glanerbrug stond dus alleen nog de eer op het spel: wie mag zich voor even 
tot de beste van het grensdorp kronen? Avanti ging dankzij een goal van Mert 
Devici met die eer aan de haal. Devici gleed de rebound binnen nadat Eilermark-
doelman Pim Jannick Wiehink eerst nog schade kon voorkomen. Aan de goal 
ging prima werk van Luc Ungerer vooraf. 
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Eilermark kon in de eerste helft bij vlagen imponeren. Twee keer raakte de ploeg 
de lat. Avanti kreeg na de pauze de betere kansen, al moest doelman Diego 
Scholtens in de slotfase nog een paar keer optreden. 
Bij Eilermark werd zeker niet al te heftig getreurd om het mislopen van de 
periodetitel. De ploeg van trainer Wesley Sanders, waarvan al bekend is dat er 
weer flink wat mutaties in de selectie gaan plaatsvinden, heeft in de derde 
klasse een mooie competitie, met een aantal derby's. Ook de derde club uit 
Glanerbrug, Sportlust, is na het recente kampioenschap volgend seizoen 
derdeklasser.  
Tijdperk  
Terwijl Eilermark-trainer Sanders voor liefst drie seizoenen bijtekende, zit het 
tijdperk Avanti er voor trainer Lars Weustink voorlopig op. Weustink, die als 
speler van Avanti de opmars van de vierde naar de eerste klasse meemaakte, 
heeft niet de benodigde papieren om op dit niveau trainer te zijn en kreeg dit 
seizoen dispensatie. "Ja, het zit erop, en dat is toch wel even slikken", vertelt 
Weustink. 
Avanti sluit het seizoen af als nummer 6 in de derde klasse A, twee plekjes 
boven Eilermark. De club legt de lat voor de toekomst hoger en waarom ook 
niet. Als één van de grootste verenigingen in de gemeente Enschede is Avanti 
ambitieus. "Ons beleid is erop gericht in de toekomst stappen te blijven maken", 
zegt Eddy Temmer, voorzitter van Avanti.  
 
AVANTI W. - EILERMARK 1-0 (0-0), Zondag derde klasse A.  
Score: 60. Devici 1-0.  
Avanti: D. Scholtens, Theusink, Weustink, Kruse, Landewe, Schenning, 
Bolkesteijn (62. C. Scholtens), Devici, Ungerer, Nijland (73. Drenth), Huuskes 
(88. Beune).  
Eilermark: Wiehink, Bodde, Holtkamp, Sjardijn, Vormeer, Vogelzang (46. K. 
Hayta), Mourad Chamoun (46. Meziani), Cooper, D. Hayta, Nahrwold-Duinkerk 
(80. Naafs), De Jong.  
Scheidsrechter: M. Harmsen.  
Gele kaart: Bolkesteijn (Avanti), Bodde (Eilermark).  
Toeschouwers: 150.  
 
Eindstand 3e klasse A, seizoen 2017/2018 
Positie Team Wed. Gew. Gel. Verl. Punten Voor Tegen 
1 Barbaros 1 26 22 2 2 68 76 32  
2 FC Suryoye-Medi 1 26 21 3 2 66 96 43  
3 NEO 1 26 13 10 3 49 59 30  
4 SC Enschede 1 26 13 5 8 44 57 47  
5 De Tukkers 1 26 10 8 8 38 50 40  
6 Avanti W. 1 26 10 5 11 35 50 53  
7 Reutum 1 26 10 2 14 32 53 47  
8 GVV Eilermark 1 26 9 4 13 31 42 48  
9 DSVD 1 26 8 5 13 29 34 43  
10 Saasveldia 1 26 8 4 14 28 53 70  
11 Losser 1 26 8 3 15 27 41 54  
12 Oldenzaal 1 26 8 3 15 27 47 70  
13 Juventa '12 1 26 5 7 14 22 35 76  
14 KOSC 1 26 4 5 17 17 28 68  
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Bij de seniorenteams werden de dames VR1 kampioen waarover verderop 
meer. Het 4e elftal deed lang mee om het kampioenschap maar kwam 
uiteindelijk toch nog 5 punten tekort. Ook het 35+ team eindigde als 2e  
Het 2e elftal (zondag) kende de gebruikelijke personele problemen van de 
laatste jaren, maar is op dit moment bezig om een eigen selectie 
compleet te maken en de omstandigheden te verbeteren zodat er volgend 
seizoen mee kan worden gedaan in de top van de 4e klasse. 
          
2e, 4e klasse zondag         
1 Avanti W. 3 18 14 1 3 43 81 37  
2 Vogido 4 18 13 3 2 42 73 34  
3 Victoria '28 3 18 13 2 3 41 77 44  
4 De Tubanters 1897 4 18 8 1 9 25 47 63  
5 Phenix 2 18 7 3 8 24 57 52  
6 SC Enschede 3 17 7 1 9 21 61 50 -1 
7 GVV Eilermark 2 17 7 0 10 21 52 56  
8 Tubantia 4 18 6 1 11 19 53 77  
9 Barbaros 2 18 6 1 11 19 46 75  
10 SVV '91 2 18 1 1 16 4 30 89  
          
4e, 7e klasse         
1 Rigtersbleek 6 22 19 2 1 58 129 34 -1 
2 GVV Eilermark 4 22 17 2 3 53 115 50  
3 Vogido 5 21 16 2 3 50 84 32  
4 Vosta 5 22 15 1 6 46 103 49  
5 BSC Unisson 5 22 11 1 10 34 67 79  
6 SVV '91 4 20 10 3 7 33 76 72  
7 EFC PW 1885 2 21 7 2 12 23 62 80  
8 LSV 4 21 7 1 13 22 55 81  
9 EMOS 4 22 5 3 14 18 67 84  
10 FC 't Centrum 3 21 4 1 16 13 34 106  
11 De Tubanters 1897 7 22 4 1 17 13 44 99  
12 EMOS 6 22 4 1 17 13 34 104  
 
35+1, vrijdag         
1 SC Enschede 35+2 9 7 0 2 21 23 15  
2 GVV Eilermark 35+1 9 6 1 2 19 16 9  
3 Rigtersbleek 35+1 9 2 2 5 8 14 22  
4 Vosta 35+2 9 1 1 7 4 11 18  
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Zaterdag 2 sloot het seizoen af met een gezamenlijke barbecue met het team 
van Sportlust. 
 
2e, 5e klasse zaterdag         
1 AJC '96 2 22 19 1 2 58 88 28  
2 SDC '12 5 22 19 0 3 57 84 29  
3 De Esch 4 22 13 2 7 41 66 51  
4 Quick '20 5 22 12 2 8 38 71 57  
5 Vogido 2 22 12 2 8 38 55 55  
6 Quick '20 6 22 9 4 9 31 77 54  
7 Sportlust Gl. 3 22 9 4 9 31 33 51  
8 SDC '12 4 22 7 4 11 25 47 53  
9 Sparta E. 5 22 7 4 11 25 27 42  
10 Drienerlo 3 22 3 4 15 13 36 74  
11 Avanti W. 3 22 4 1 17 13 18 58  
12 GVV Eilermark 2 22 4 0 18 12 22 72  
          
Zaal 1, 3e klasse         
1 EZV 5 20 14 3 3 45 126 88  
2 DZVV/Fabri.nl 1 20 14 0 6 42 127 86  
3 DZVV/Fabri.nl 2 20 10 1 9 31 106 114  
4 GVV Eilermark 1 19 9 3 7 30 118 100  
5 FC 't Hoekje/Toyota Old.4 20 9 2 9 29 96 87  
6 SVVN 1 20 9 1 10 28 106 103  
7 RSC 2 18 8 2 8 26 96 106  
8 EFC PW 1885 1 19 8 2 9 26 91 95  
9 FC 't Hoekje/Toyota Old.5 19 7 1 11 22 87 104  
10 Excelsior '31 7 18 5 1 12 16 71 106  
11 EZV 2 19 4 2 13 14 94 129  
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Zaal 2, 4e klasse         
1 HSC '21 2 22 20 1 1 61 179 48  
2 HSC '21 1 22 18 1 3 55 142 58  
3 Achilles E 1 21 16 2 3 50 151 70  
4 Bon Boys 1 22 16 0 6 48 140 65  
5 GVV Eilermark 2 21 10 2 9 32 105 132  
6 Almelo Futsal Comb. 18 22 9 3 10 30 88 85  
7 Sportlust Glanerbrug 1 22 7 3 12 24 77 117  
8 DSVD 3 21 6 3 12 21 66 110  
9 Almelo Futsal Comb. 20 22 5 3 14 18 92 151  
10 DSVD 2 22 5 1 16 16 88 139  
11 Sparta E. 7 21 4 0 17 12 79 141  
12 AJC '96 1 22 3 3 16 12 72 163  
 
VR25+, vrijdag         
1 Hoeve Vooruit VR25+1 6 5 1 0 16 26 12  
2 Almelo VR25+1 6 5 0 1 15 28 6  
3 SVO Twickel VR25+1 6 3 0 3 9 25 20  
4 UD W. VR25+2 4 2 0 2 6 13 13  
5 Rigtersbleek VR25+1 5 2 0 3 6 17 24  
6 GVV Eilermark VR25+1 5 1 1 3 4 9 18  
7 FC Berghuizen VR25+1 6 0 0 6 0 12 37  
 

 
VR1, 4e klasse         
1 GVV Eilermark VR1 18 15 2 1 47 96 13  
2 ATC '65 VR1 20 13 3 4 42 74 25  
3 Avanti W. VR1 19 13 1 5 40 81 45  
4 Quick '20 VR1 20 12 2 6 38 79 41  
5 LSV VR1 20 10 1 9 31 44 66  
6 Wilhelminaschool VR1 19 9 2 8 29 57 50  
7 Bon Boys VR1 20 6 2 12 20 38 75  
8 Hengelo VR1 19 6 1 12 19 30 57  
9 ST: Emos/Achilles E. VR2 20 5 3 12 18 43 84  
10 FC Berghuizen VR2 19 4 2 13 14 36 58  
11 RSC VR1 20 4 1 15 13 34 98  
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Eilermark dames kampioen van de 4e klasse! 

Op zondag 28 mei 2018 werden de dames van Eilermark VR1 verdiend 
kampioen van de 4e klasse KNVB dankzij een ruime 9-0 overwinning op de 
dames van Berghuizen 2. Dit kampioenschap dat behaald werd met een 
vrijwel nieuw team onder leiding van trainer Coen Eleveld, die halverwege 
het seizoen het stokje overnam van Arno van den Heuvel. Na 18 gespeelde 
wedstrijden waarvan er 15 gewonnen werden is dit team onbereikbaar 
geworden voor de naaste concurrentie ATC en Avanti W. VR1 en zijn de 
twee resterende wedstrijden eigenlijk niet meer van belang. Het enorme 
doelsaldo van 96-13 kan nog wel opgevijzeld worden tot boven de 100 
gescoorde doelpunten. Na de overwinning op Berghuizen kreeg aanvoerster 

Lotte van Dopperen de 
kampioensschaal 

uitgereikt van het 
bestuur en kon het feest 
beginnen met een 
rondrit met een huifkar 
door Glanerbrug waarbij 
de andere clubs zeker 
niet vergeten werden. 
Namens alle 
Eilermarkers willen we 
het team en leiding van 
harte feliciteren met dit 
prachtige resultaat. Op 
naar de 3e klasse! 
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 Het seizoen 2017/2018 er al weer op zit? 
 Er een nieuwe pafpaal voor de rokers is geplaatst bij de kantine? 
 Dat deze tot de teleurstelling van de rokers niet binnen staat? 
 Het 4e elftal het kampioenschap (net) niet kon behalen? 
 Ondanks dat Rob Stuivenberg ruim 25 spelers verbruikte? 
 Hij al weer bezig is om (nog meer) versterkingen te krijgen? 
 Het seniorentoernooi op zaterdag 9 juni gespeeld werd? 
 Met 6 teams gestreden werd in dit voetbaltoernooi? 
 En dat zoals zo vaak de korfballers van ons clubje weer wonnen? 
 En dat ze ook na afloop weer goed meededen in de kantine? 
 Hoewel door het mooie weer iedereen buiten op het terras was? 
 Onderstaande bord ook voor Eilermark van toepassing is? 
 

 
 
• We iedereen weer een prettige vakantie toewensen? 
• En hopen dat we iedereen weer fit terug zien volgend seizoen? 
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Opgericht: 12 oktober 1920    -  GVV EILERMARK  -Koninklijk goedgekeurd:  28 april 1953 
 Hoofdbestuur:  info@eilermark.nl  
    leden-administratie@gvveilermark.nl  /  secretariaat@eilermark.nl  /  contributie@eilermark.nl  
 
Voorzitter Eddy Bodde   Gronausestraat 1022   0639336567 
Ledenadmin. Joop Schuiling  Schoolstraat 50    0534614112 
Algemeen lid Marcel Naafs   Citroenvlinder 98   0614124563 

Rob Stuivenberg Toccatastraat 12   0653412351 
Alberto Ensink  Toccatastraat 3    0612160164 
 

Jeugdbestuur:  jeugdbestuur@gvveilermark.nl  
   

Sjonnie Scholten Operastraat 147   0620802821 
  Bea Damhuis   Fugastraat 21    0534617716 
  Moniek Groeneveld Bultsbeekweg  62   0611119459 
  Katja Hendriks  Ekersdijk  49    0623834815 
T. Coördinator Roy Moespot       0642973271 
Wedstrijdzaken:  wedstrijden@gvveilermark.nl  
Wedstr.secr Johnny Stübener Willem Bontekoestraat 5  0623296226 
Scheidsr.Coör. Lennart ten Brinke Kolibrievlinder 37   0618534674 
Vriends./Toern. Bennie Krommendijk Slotzichtweg 8    0623776865 
 
Lagere Elftallen Commissie 

Hans ter Steege  Hesselinklanden 103   0534762548 
Hans de Jong  J. Rossstraat 3    0534614360 
 

Activiteitencommissie 
 
Edo vom Bruch  Toccatastraat 30   0534616304 
Ans Diepeveen  Schoolstraat 50    0534614112 
Minke van der Veen P. Nuytsstraat 4    0534615199 

  Jan Otten  Adm. Byrdstraat    0652838532 
Marius Leferink  Eekmaatlaan 39   0534614943 
Hennie Diepeveen Operastraat 174   0534614970 
 

 Sponsorcommissie: sponsoren@gvveilermark.nl 
 
Willem Schutten  Avondroodvlinder 33   0534614679 
Rob Stuivenberg Toccatastraat 12   0653412351 
Henrie Winters  Waterlelielaan 7    0534618492 
  

Kantinecommissie:  kantine@gvveilermark.nl 
 
Inkoop  Eddie Poel  Schipholtstraat 120   0534614191 
Contact  Eddy Bodde   Gronausestraat 1022   0653211169 
Sleuteladres Frank Velner  Ekersdijk 105    0652734808 

 
Terreinen en Clubhuis:   
Kantine  “De Eker”  Ekersdijk 220    0534611590 
Terreinmeester André Veenendaal      0616026521  
Consul  Koos Sievers  Keppelerdijk 344   0644944144 
 
Clubblad :   clubblad@gvveilermark.nl   /   website  www.gvveilermark.nl :  website@gvveilermark.nl  
Redactie Johnny Stübener Willem Bontekoestraat 5  0623296226 
 

Bank : Rabobank – IBAN rekeningnummer: NL68 RABO 0130376337 

 


