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2020, rampjaar in plaats van jubileum. 
Het jaar 2020 begon met het verlies van een aantal oudere leden die zich 
stuk voor stuk verdienstelijk gemaakt hebben voor Eilermark. Aan deze 
leden hebben we veel te danken en we houden hun herinnering in ere.  
Daarna was het voetbalseizoen 2019/2020 goed en wel weer begonnen 
met de eerste wedstrijden na de winterstop. Hoewel het coronavirus zich 
langzaamaan begon te verspreiden vanuit China had geen mens de 
gevolgen kunnen voorspellen voor onze samenleving, waarbij iedereen in 
meer of mindere mate getroffen zou worden. 
We beperken ons hierbij tot onze eigen club Eilermark, waar na het 
‘normale’ weekend van 7/8 maart plotseling de stekker er uit ging nadat 
premier Mark Rutte de eerste maatregelen van het nieuwe normaal 
bekend maakte op vrijdag 13 maart. Dit nieuwe normaal hield in dat alle 
competities per direct stopgezet werden en ook alle trainingen niet meer 
mochten plaatsvinden. Onze voetballers van klein tot groot vielen in een 
zwart gat wat gezien de verdere ontwikkelingen van het virus achteraf 
een goede beslissing geweest is. Maar een domper was het wel. 
Ook voor de club waren de afgelopen drie maanden er een van stilzitten 
en afwachten. De kantine bleef dicht, de inkomsten liepen hierdoor sterk 
terug. Gelukkig bleven de Eilermarkers hun club trouw en was er 
nauwelijks verloop bij de leden wat voor het bestuur een opsteker was. 
Het geplande jubileumfeest voor oktober moest net als alle overige 
activiteiten verplaatst worden omdat onbekend was wanneer en hoe het 
gewone leven weer op gang zou komen bij onze club. 
Zodra er meer bekend is wordt dit tijdig bekend gemaakt via de media. 
Inmiddels is bekend dat de trainingen weer voor iedereen al weer plaats 
kunnen vinden, en het komende voetbalseizoen zoals het er nu voor staat 
vanaf september weer zijn doorgang kan vinden. Zij het dat we voorlopig 
nog met de 1,5 meter samenleving door zullen moeten zolang er geen 
vaccin gevonden is voor het virus. 
Verder heeft ondergetekende besloten om, in overleg met het bestuur, na 
17 jaar de Eilermarker samengesteld te hebben deze voort te zetten als 
digitale nieuwsbrief per e-mail. Hiervoor kan men zich aanmelden via de 
link op de website of door een mail te sturen naar: eilermarker@home.nl 
We gaan hiermee een nieuw seizoen tegemoet met dank aan alle 
Eilermarkers en bezorgers die altijd hun medewerking verleend hebben. 
      De redactie, Johnny Stübener. 
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We hebben nog drie maand te gaan 
voordat we onze club een eeuw oud 
kunnen noemen en het 100 jarig 
jubileum genoteerd kan worden. 
Er was reeds een start gemaakt met de 
jubileum voorbereidingen, een commissie 
van diverse leden was begonnen met het 
inventariseren van de jubileumactiviteiten 
welke in 2020 plaats zouden vinden maar 
door de coronacrisis zijn deze verplaatst 
naar medio 2021. Zodra er meer 
bekend is worden de leden hierover 
geïnformeerd. Om het feest te vieren met 

onze leden en gezien de kosten voor deze feestweek is er opgericht de: 

Eilermark club van 100. 
Via een éénmalige 
donatie kunnen alle 
leden, supporters en 
sponsoren onze club 
hierbij steunen. Door 
middel van een bijdrage 
van 50€ (Brons), 100€ 
(Zilver) of 150€ of meer 
(Goud) kunnen ze 
hiermee de club de 
broodnodige financiële 
impuls geven. Hiervoor 
komt er dan een 
naamsvermelding op het 
club van 100 bord in de 
kantine en in het uit te 
brengen jubileumboek dat volgend jaar zal verschijnen. 
Inmiddels zijn er al bijna vijftig deelnemers voor de club van honderd. 
Wilt U ook een bordje voor de club van 100 en onze club steunen?  
Wie volgt??  

Neem dan contact op met:    Johnny Stübener 0623296226 
Of stuur een e-mail naar: 100jaar@gvveilermark.nl 

Rondom het jubileum is er al een Facebook pagina opgestart waarin tot 
en met het jubileum iedereen op de hoogte gehouden zal worden. 
Verder is er een speciaal e-mail adres: 100jaar@gvveilermark.nl 
Hiernaar kunnen alle opmerkingen, ideeën en aanmeldingen gemaild 
worden. Ook uw verhalen of foto’s voor het jubileumboek zijn welkom. 
Kortom, er wordt gewerkt aan het jubileum….. 
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Voor onze club was er eind 2019 en begin van het jaar 2020 het verlies van zes zeer trouwe 
en gewaardeerde leden. Stuk voor stuk hebben ze een belangrijke bijdrage geleverd aan het 
welzijn en voortbestaan van Eilermark, zonder hen was Eilermark niet geweest wat het nu is. 

 

We zullen hun herinnering in ere houden en wensen de familie en vrienden (alsnog) veel 
sterkte met het verlies van hun dierbaren. 

 

 

 

 

Namens de families willen we iedereen bedanken voor het medeleven. 

Op 25 december 2019 is overleden; 

Gerard Diepeveen (89) 
Eilermarker die vooral bestuurlijk gezien onze club belangrijk vertegenwoordigde. 

Op 28 december 2019 is overleden; 

Bennie Wermer (80) 
Een liefhebber op het veld, jarenlang trainer van jong tot oud bij Eilermark. 

Op 18 januari 2020 is overleden; 

Wolter Kelder (88) 
Speler 1e elftal jaren 50, jarenlang leider bij jeugd en senioren, clubfotograaf. 

Op 20 januari 2020 is overleden; 

Jan de Jong (91) 
Oudste lid, Eilermarker vanaf het begin, vele functies in commissies en activiteiten. 

Op 6 maart 2020 is overleden; 

Ruud Bodde (80) 
Van alle markten thuis, altijd en overal inzetbaar voor Eilermark. 

Op 12 juni 2020 is overleden; 

Pietje de Jong (93) 
Jarenlang hulp achter de schermen in de kantine en keuken. 
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Als enige persoon in de redactie heb ik helaas moeten besluiten om, in 
overleg met het bestuur, na 17 jaar de Eilermarker samengesteld te hebben 
deze voort te zetten als digitale nieuwsbrief per e-mail. 
Hiervoor zijn er diverse redenen, naast een 
steeds kleiner wordende oplage blijft de 
hoeveelheid werk hetzelfde. De aanvoer van 
kopie was minimaal en gezien ikzelf minder dan 
voorheen op de club aanwezig ben is het lastig 
om een actueel clubblad af te leveren. 
Bovendien was de inhoud al vaak achterhaald 
op het moment van verschijnen doordat 
geplande activiteiten niet doorgaan of 
verschoven worden. We gaan er van uit dat 
vrijwel iedereen een e-mail adres heeft. 
Met het introduceren van een digitale 
nieuwsbrief per e-mail naar leden en 
belangstellenden kunnen we actueler reageren 
en veel meer mensen/leden bereiken. 
 
Voor de nieuwsbrief kan men zich aanmelden 
via de link op de website of door een mail te 
sturen naar: eilermarker@home.nl 
In de nieuwsbrief zullen we de komende 
activiteiten en bestuursbesluiten vermelden. 
 
U kunt uw kopie of familieberichten blijven stoppen in de witte brievenbus 
bij het mededelingenbord in de kantine, of per e-mail sturen naar: 
clubblad@gvveilermark.nl  
 

 
 



                                                                                                                                          

 

Pagina 5                                             Opgericht 12 oktober 1920 

“ de Eilermarker” Clubblad van G.V.V. Eilermark te Glanerbrug 46e jaargang No.3, juni –  2020 

 
Voor de jeugdteams was het na enkele wedstrijden afgelopen met 
voetballen na de winterstop, voor de goede orde hierbij de resultaten:  
12e GVV Eilermark JO15-1 4 0 0 4 0 7 17 
3e GVV Eilermark JO15-2 3 2 0 1 6 14 5 
11e GVV Eilermark JO13-1 3 1 0 2 3 7 11 
1e GVV Eilermark JO11-1 4 4 0 0 12 26 8 
8e GVV Eilermark JO11-2 3 1 0 2 3 16 15 
Van de JO10-1, JO8-1 en JO8-2 wordt geen stand bijgehouden.  
  

‼ KABOUTERVOETBAL bij Eilermark ‼ 
Kinderen (meisjes en jongens) van 4,5 en 6 jaar zijn officieel nog niet 
speelgerechtigd om bij de KNVB wedstrijden te voetballen maar kunnen 
wel bij onze vereniging terecht om leuke en gerichte voetbaltrainingen te 
volgen, welke passen bij deze leeftijdscategorie. 
De beginnende kneepjes van het voetbalspel zullen stap voor stap worden 
bijgebracht. Niet alleen spelenderwijs leren omgaan met de bal, maar ook 
goed omgaan met elkaar zoals dat in een teamsport hoort.  
Tijdens de trainingen, die ongeveer een 3 kwartier tot een uur duren, 
leren de kinderen op een speelse wijze “een te worden met de bal”. 

We trainen elke Dinsdag van 18:00 tot +/- 19:00 uur. 
Kaboutervoetbal is voor iedereen die spelende wijs wil starten met 
voetbal⚽ ZIEN WE JOU OOK OP DINSDAG❓❓❓ 
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Hoewel het seizoen abrupt eindigde door de coronacrisis willen we toch 
nog een klein overzicht geven van de prestaties tot 13 maart en enkele 
artikelen uit de krant om te beginnen met de laatste gespeelde wedstrijd 
van onze zondag 1 tegen BWO op zondag 8 maart waarbij er een groot 
artikel in de TC Tubantia verscheen in het maandag sportkatern. 

Eilermark 1 Zondag in de 2e klasse J….. 

Met 10 punten uit 10 wedstrijden staat onze zondag 1 onderin de 
middenmoot op een 12e plaats en heeft een gaatje van 6 punten op de 
beide onderste clubs Vogido en BWO die resp. 4 en 3 punten hebben. 
 

 
 
Eilermark haalde geenpunten uit de laatste vijf duels. Na opnieuw een 
nederlaag, tegen BWO, lijkt de kans op het spelen van nacompetitie zeer 
groot.  
 TC Tubantia van maandag 10 maart, door Ruben Gemser  
   
De laatste overwinning dateert alweer van 15 december. Toen versloeg 
de ploeg van trainer Wesley Sanders het Haaksbergse Bon Boys. 
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Sindsdien behaalde de ploeg geen overwinning meer. Yannik de Vries 
keerde terug na zijn mislukte overstap naar Excelsior'31 en maakt 
sindsdien een zwaar seizoen mee.  
   
Met slechts 'anderhalve wissel' op het wedstrijdformulier werd de 
wedstrijd tegen BWO afgetrapt. "We hebben een selectie van dertien 
man. Van de twee wissels is één niet helemaal fit en de ander was te laat 
aanwezig. Dan heb je als trainer ook weinig keus."  
   
Gestopte spelers  
Sanders zag meerdere spelers vertrekken nadat zij het oneens waren 
met hun plek binnen de selectie. "Drie á vier jongens vonden dat ze 
basisspeler moesten zijn en stopten er per direct mee", aldus De Vries.  
Eilermark kwam in Hengelo na ruim een kwartier spelen nog wel op 
voorsprong. "We hadden het betere van het spel, maar misten te veel 
grote kansen. Het is een bekende voetbalwet dat je dan wel een 
tegengoal kan verwachten."  
Tien minuten kon de ploeg genieten van de voorsprong, alvorens de 
gelijkmaker werd gemaakt. "We hebben veel kwaliteit, maar je merkt dat 
we het lastig vinden om met een tegenslag om te gaan."  
   
In het verloop van de wedstrijd wisten De Vries en zijn ploeggenoten het 
dan ook niet meer om te draaien. Tweemaal zette middenvelder Qays 
Shayesteh een ploeggenoot voor leeg goal, maar werd er niet gescoord. 
Toch lijkt er meer aan de hand bij de ploeg uit Enschede. Scheidsrechter 
Van Zuijlen overwoog om een speler van Eilermark geel te geven voor 
het beledigen van zijn eigen ploeggenoot. "Er leven veel frustraties 
onderling", weet ook middenvelder Shayesteh. "We hebben een jonge 
ploeg, ik ben de enige boven de dertig. Met een aantal ervaren jongens 
erbij konden we het heel anders aanpakken."  
   
Mentaal  
Beide spelers weten ook dat het ontlopen van de nacompetitie een taaie 
klus gaat worden. "We willen wel 100 procent geven, maar mentaal is 
dat nog niet zo gemakkelijk", vertelt Shayesteh. "In een wedstrijd als 
deze heb je bij een achterstand een frisse wind nodig in de ploeg, die 
hebben we niet. Mentaal speel je dan toch op een bepaalde manier 
geremd."  
   
Geen invloed  
Het ontlopen van de nacompetitie ligt dan ook op de schouders van De 
Vries en Shayesteh.  
"Tuurlijk vind ik van mezelf dat ik mijn niveau moet kunnen halen. 
Tegelijkertijd hebben we met zoveel te maken waar je als speler geen 
invloed op hebt", vertelt Shayesteh.  
Ploeggenoot De Vries voelt desondanks geen extra druk. "Tuurlijk is het 
leuk om zelf te scoren, maar dat staat nu niet voorop. Ik wil Eilermark 
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niet verlaten op deze manier", aldus de aanvaller, die na dit seizoen 
overstapt naar HSC'21.  
De Vries wil de handdoek dan ook nog niet in de ring gooien. "Er kan nog 
van alles gebeuren in de komende tien wedstrijden, maar dan moet er 
wel wat gaan veranderen bij ons. Ik denk dat het tijd is om maar eens 
goed met elkaar te gaan praten komende weken."  
   
BWO 3-1 EILERMARK  
Zondag, tweede klasse J.  
Score: 18. 0-1 Vargass, 26. De Graaf 1-1, 68. Van der Wal-1, 89. Voss 3-1 
(strafschop).  
EIlermark: Kuipers, Jonkers, De Jong, Giamblanco, Nicolaas, Shayesteh, Hayta, 
Vents, Meziani, De Vries, Vargass.  
Scheidsrechter: Van Zuijlen  
Geel: De Jong, De Vries (Eilermark)  
Toeschouwers: 150 
 
De ‘eindstand’ na 16/17 wedstrijden;   zondag 1 - 2e kl J  
        
1 Columbia 1 16 15 0 1 45 56 14 0  2e p. 
2 FC Suryoye-Medi 1 16 11 3 2 36 35 14 0  1e p. 
3 Achilles '12 1 17 10 2 5 32 46 30 0  
4 NEO 1 17 7 7 3 28 29 21 0  
5 SDC '12 1 17 8 3 6 27 34 30 0  
6 WSV 1 17 8 3 6 27 29 25 0  
7 Schalkhaar 1 17 8 2 7 26 26 27 0  
8 Wijhe '92 1 17 7 2 8 23 30 36 0  
9 ATC '65 1 17 7 1 9 22 27 38 0  
10 Bon Boys 1 17 5 4 8 19 28 38 0  
11 Barbaros 1 17 5 1 11 14 27 39 2  
12 Vogido 1 17 4 2 11 14 19 40 0  
13 GVV Eilermark 1 16 4 1 11 13 36 44 0  
14 BWO 1 16 2 1 13 7 16 42 0  
 
Topscorers: Comp Beker 
Yannik de Vries 13  1 
Dayiem Hayta   4  0 
Adnan Meziani   3  2 
Reangelo Nicolaas  3  1 
Julio Vargass   3  1  
Antonino Giamblanco   3  0 
Jordy de Jong   3  0 
Naim Karamaoui  1  0 
Carlos Jonkers   1  0 
Nick Wolters   1  0 
Jorn Bron  0  1 
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Eilermark: bijna elk jaar aan de slag met geheel nieuw elftal. 
Amateurvoetbal Duiventil, Robin Campmans, TC Tubantia 25 juni 2020 
 
'Volop nieuwkomers bij Eilermark', kopte deze krant nadat de 
overschrijvingstermijn in het amateurvoetbal was verstreken. Al vele 
jaren is het een komen en gaan van spelers bij de ploeg uit Glanerbrug. 

"Niet alleen bij ons. Dit is 
inherent aan een club uit 
of bij de stad." 
Wesley Sanders begint na 
de zomer aan z'n vijfde 
jaar als coach van het 
zondagteam bij Eilermark. 
Bij z'n debuut in 2016 
stonden er, ten opzichte 
van een seizoen eerder, 
zeventien (!) nieuwe 
spelers op het veld en 
waren er acht vertrokken. 
De jaren erna? Elke keer 

pakweg een elftal nieuwkomers en afscheid van tussen de acht en vijftien 
voetballers. "Maar nu zijn er slechts twee spelers vertrokken, zo weinig 
waren het er de laatste vijftien jaar bij Eilermark nog nooit. Daarvan ging 
er ook nog eentje echt omhoog naar HSC'21 (Yannik de Vries, red.)", 
reageert Sanders. "Dat betekent dat ik eindelijk kan doorbouwen in 
plaats van weer helemaal opnieuw te moeten beginnen." 
 
Clubliefde 
De trektocht van spelers in (met name) de stad zorgt bij volgers van het 
amateurvoetbal elk jaar weer voor gefronste wenkbrauwen. Clubliefde? 
Het lijkt in de grote steden bijna niet meer te bestaan. "In het verleden 
waren Vogido en Avanti Wilskracht de enige clubs in Enschede waar bijna 
niets gebeurde", zegt Sanders. "Maar ook daar zie je steeds meer 
verloop. Niet alleen bij ons zijn er veel transfers, dit is inherent aan een 
club uit of bij de stad. Bij De Tubanters verdween drie jaar geleden het 
complete elftal. Dan moet je wel spelers halen." 
 
Sanders zag sinds 2016 heel veel spelers komen en gaan. "En regelmatig 
ook weer terugkomen. Dan vertrekt iemand eerst omdat hij bijvoorbeeld 
ontevreden is, maar blijkt het ergens anders niet beter. Van de groep uit 
2016 zijn er nog twee spelers over." 
 
Bijverdienen 
Sanders doet geen uitspraken over clubs waar spelers iets zouden 
kunnen bijverdienen. "Niemand weet echt hoe het zit. De een zegt dit 
over een bepaalde club, de ander over dezelfde club weer heel wat 
anders." 
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Maar Eilermark? "We werken met puntengeld en faciliteren goed, denk 
daarbij aan kleding en samen eten/drinken na een wedstrijd. Ik heb als 
jeugdtrainer gewerkt bij SC Enschede, daardoor ken ik heel veel jongens. 
Dat helpt als je spelers wil overhalen om voor Eilermark te kiezen. En we 
zitten inmiddels in de tweede klasse. Uiteindelijk wil je als speler zo hoog 
mogelijk voetballen, toch? Ik snap er niets van als iemand van een 
tweedeklasser naar bijvoorbeeld een vierdeklasser gaat. Maar het komt 
regelmatig voor." 
 
Soms vraagt Sanders zich af hoe het zou zijn om voor de groep te staan 
bij een dorpsclub. Bij een vereniging waar nauwelijks verloop is, waar 
spelers uit de jeugd doorschuiven en waar iemand stopt vanwege z'n 
leeftijd. "Dat zou voor mij een nieuwe ervaring zijn. Ik ben eigenlijk elk 
jaar de eerste maanden bezig met automatismen creëren. Bij veel 
dorpsclubs is de kern vele jaren hetzelfde, daar weten de spelers precies 
wat ze van elkaar kunnen verwachten en wanneer." 
 
Krap 
Niet meedoen aan het getouwtrek om spelers, is volgens Sanders geen 
optie. "Dan zou ik namelijk geen selectie hebben. De groep voor het 
afgelopen seizoen was krap, daarom moesten er wel aardig wat spelers 
bijkomen. De breedte van je selectie is bepalend voor wat er mogelijk is." 
Sanders verwacht dat ook de komende jaren er volop transfergeweld 
blijft in de stad. "Als je kijkt naar Enschede, daar zijn veel te veel clubs. 
En dus is er volop keuze. Zelfs in de jeugd zie je spelers al verkassen." 
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Tijdens de winterstop trainde de selectie weer traditioneel een avond bij 
sportschool Body Perfection. 

 
 
Na de overschrijvingsperiode die liep tot en met 15 juni zijn er de 
volgende mutaties gemeld voor de zondag 1 bij Eilermark: 
Nieuw: 
Kerem Hayta, Adrovic (beiden SVV’91), Ricardo Van Eijken (De 
Tubanters), Belfassi, El Hnini (beiden Rigtersbleek), Arends (Vogido), 
Singh (FC Suryoye), Ben-Kaddour (FC Lienden), Bassa (Sparta 
Enschede), Gortemaker (Sportlust Glanerbrug), Nahrwold (DETO). 
Vertrokken:  
Yannik De Vries (HSC’21), Daylan Kuipers (Sportlust Glanerbrug). 
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Eilermark 1 Zaterdag debutant sluit af in stijl. 
 
Ons ‘nieuwe’ zaterdag 1 team is de eerste en achteraf enige ploeg die het 
afgelopen niet afgemaakte seizoen van Sportlust Glanerbrug heeft weten 
te winnen. Dat gebeurde op de laatste speeldag zaterdag 7 maart. 
In een spannende wedstrijd boog de thuisclub in de slotfase nog een 2-4 
achterstand om in een 5-4 overwinning. 
Sportlust leek aanvankelijk simpel te winnen en beide teams gingen na 
een 0-2 tussenstand met 1-3 de rust in. Na de thee scoorde Eilermark de 
aansluittreffer maar Boy Strijker maakte daarop de 2-4 met zijn 2e 
treffer. Een cruciaal moment daarna was een terechte penalty in de 
slotfase na opzichtig hands op de doellijn van een Sportlust speler, met 
daaruit volgend een terechte rode kaart. In het tumult hierbij kreeg ook 
Eilermarker Kilian Verkerk rood wegens buitensporig protesteren. Dailey 
Jongedijk benutte vanaf 11 meter tot 3-4, waarna in de laatste 10 
minuten Mert Devici vervolgens de gelijkmaker en de winnende treffer 
maakte. Een heuse thriller op de Eker waarbij de toeschouwers met 9 
gescoorde doelpunten naast Eilermark de grote winnaars waren. 
 
Eilermark - Sportlust Glanerbrug 5-4 (1-3) 
De Leeuw 0-1, Droste 0-2, Jongedijk 1-2, Strijker 1-3, Jongedijk 2-3, Strijker 2-
4, Jongedijk 3-4, Devici 4-4 en 5-4. 
 

 
 
Waar het seizoen zou eindigen voor het team van trainer Tim Schepers 
zullen we nooit weten, wellicht had promotie er op welke manier dan ook 
nog in gezeten. Maar de corona crisis maakte een einde aan die illusie. 
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De ‘eindstand’ na 16/17 wedstrijden; 
 
1 Sportlust Gl. 1 17 13 3 1 42 84 23 0  2e p. 
2 GVV Eilermark 1 16 12 1 3 37 63 27 0  
3 FC Berghuizen 1 17 11 2 4 35 47 34 0  1e p. 
4 Juliana '32 1 17 10 1 6 31 44 31 0  
5 Tubantia 1 17 9 3 5 30 33 23 0  
6 Drienerlo 1 17 9 2 6 29 62 42 0  
7 Rigtersbleek 1 16 9 0 7 24 37 34 3  
8 Achilles '12 1 17 6 5 6 23 43 30 0  
9 Achilles E 1 17 6 4 7 22 36 36 0  
10 EFC PW 1885 1 16 5 4 7 19 28 32 0  
11 SC Enschede 1 17 4 1 12 13 24 64 0  
12 FC Aramea 1 17 2 4 11 10 19 55 0  
13 SVV '91 1 16 2 2 12 8 20 58 0  
14 FC Winterswijk 1 17 2 2 13 8 24 75 0  
 
 
Naam  Comp Beker 
Dailey Jongedijk 23  1   
Mert Devici 10    
Lars Smits   8    
Rick Battels   5    
Tom Hardick   5    
Kenneth Cooper   4  1 
Tom de Vos   3    
Job Mulder   1    
Remco Roolvink   1   
Kilian Verkerk   1    
Nick Witzel   1  
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Dames VR1 Eilermark 
De dames van Eilermark speelden dit seizoen in de 2e klasse H, het team 
van Judith Bos deed het prima, en stond op het moment dat de 
competitie stopgezet werd op een gedeelde eerste plaats met 30 punten 
uit 13 wedstrijden, met Varsseveld boven zich dat een beter doelsaldo 
had. De eerste periode is was gewonnen, maar helaas het eindigde 
abrupt en ze zullen volgend seizoen opnieuw een gooi moeten doen naar 
de titel. 
Hieronder de dames 25+ die slechts één wedstrijd speelden na de 
winterstop.  

 
 
Bij de heren senioren was er voor de zaterdag 2 en 3 een domper, de 
beide zaterdagteams stonden trots bovenaan in de 6e klasse na 14 
gespeelde wedstrijden.        
1e GVV Eilermark 2 14 13 1 0 40 51 8   
1e GVV Eilermark 3 14 11 0 3 33 70 31 
         
Het zondag 4 elftal, na het kampioenschap vorig seizoen ingedeeld in de 
6e klasse had het moeilijk. Drie van de elf wedstrijden werden 
gewonnen. Volgend seizoen gaan ze weer naar de 7e klasse.  
      
10 GVV Eilermark 4 11 3 1 7 10 26 44 
 
Het 35+ team heeft geen competitie gespeeld na de winter.  
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Vanwege de intrede van de 
coronacrisis is het maart nummer van 
de Eilermarker vervallen. We willen 
toch even laten zien dat er 
voorafgaand nog het een en ander 
georganiseerd was. 
Onderstaand enkele foto’s van 
gehouden activiteiten dit jaar. 

21 december 2019  Kerst- en Wildverloting. 
De oudste verloting van Glanerbrug, huis aan huis was 
weer een succes en leverde de club weer een mooi 
bedrag op voor de accommodatieverbetering. De 
verschillende groepen waren op tijd terug in de kantine 
en hadden alle loten aan de man gebracht. 

Namens de AC alle medewerkers bedankt! 

Zondag 5 januari 2020 10.30 uur Boerenkooltoernooi 

De opkomst en de sfeer was perfect, dit jaar was Jan de Vries de 
regelateur op de zondagochtend. Met zes teams was er een grote 
opkomst, alle teams speelden 5 wedstrijden en na de 
nieuwjaarstoespraak kon men aanvallen aan het buffet. 

De uitslag van het toernooi is: 6e dynamo Moskou, 5e Bayern München, 
4e Chelsea, 3e Barcelona, 2e Juventus, 1e Arsenal (de oudjes). 
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Nieuwjaarsreceptie 2020. 

De receptie begon met een moment stilte voor de overleden Bennie 
Wermer en Gerard Diepenveen.  

Positief begon voorzitter Eddy Bodde 
over het jaar waarin we 100 jaar 
bestaan, na een goed 2019 en een 
groeiende kaboutertak. Onder trainer 
Wesley Sanders en Lotte van 
Dopperen groeit deze groep steeds 
verder en dat is goed voor de 
toekomst van onze club.  

Maar wel moeten we oppassen voor 
de toekomst. Het grootste probleem 
is natuurlijk de vrijwilligers, zoals bij 
iedere vereniging hebben wij ook een 
terugloop van deze mensen. Men 
wordt lid van de vereniging, doet 
mee aan een dropping, sinterklaasfeest, fietstocht, playbackshow, 
kaartavond, en natuurlijk ieder je eigen potje voetbal. Maar achter deze 
bezigheden zit natuurlijk een persoon die dat even regelt. En deze 
personen worden steeds schaarser bij ons, je moet te veel doen met te 
weinig mensen en als dit niet veranderd de komende jaren heeft iedereen 
een zeer groot probleem, en dat is een kant die wij niet op willen. 

Bijvoorbeeld het hoofdbestuur zit met een onderbezetting, 1x in de week 
vergaderen ze ongeveer anderhalf uur. 

Het jeugdbestuur wordt nu weer opgepakt door enkele nieuwe mensen 
maar ook hier nog steeds te weinig. 

De activiteitencommissie kan mensen gebruiken, 1x per maand 
vergaderen ze. Ook de kantinecommissie zit te springen, indeling 
diensten 2x per jaar lijsten maken en mensen regelen voor de diensten. 

De sponsorcommissie kan ook mensen gebruiken, bv binnenhalen van 
sponsors, borden wisselen cq ophangen, vergaderen ook 1x per mnd. 

Dus al met al valt het wat tijd betreft wel mee wil men iets doen voor 
"zijn" vereniging. Vele handen maken licht werk. 

Daarom moeten we allemaal ons uiterste best doen om weer mensen 
zover te krijgen iets te doen, en niet op afstand morren en klagen. 

Kortom laten we samen de schouders eronder zetten! 
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Kunstgrasveld Eilermark zwaar beschadigd door brandstichting 

TC Tubantia, Maurice Mazenier 10-01-20 

GLANERBRUG - Het kunstgrasveld van voetbalvereniging GVV Eilermark is 
donderdagavond zwaar beschadigd geraakt nadat een jeugdige groep 
besloot om kerstbomen erop in brand te steken. “De parkeerplaats was 
gisteren een groot paasvuur.” 

De voetbalvereniging voelt zich genoodzaakt dit kenbaar te maken via 
social media, nadat meerdere pogingen dit op te lossen met de politie 
Enschede niet tot een oplossing heeft geleid. Volgens GVV Eilermark geeft 
de politie ‘in geen geval thuis’. 

 

Cameratoezicht 

Van MANDY DE JONG 

Een andere stap die gezet wordt door de voetbalclub is het plaatsen van 
zichtbare en onzichtbare camera's op het sportpark en bij de 
parkeerplaatsen. Op deze manier hoopt GVV Eilermark de veiligheid op 
het sportpark verder aan te scherpen. 

Sinds GVV Eilermark heeft gedreigd met het plaatsen van beelden van 
daders op sociale media, is het rustig op het voetbalterrein. Onderzoek 
naar de groep van twintig tot dertig jongeren die sinds de kerstvakantie 
vernielingen aanricht, loopt. 

Het kunstgrasveld is vandaag hersteld, zegt bestuurslid Joop Schuiling 
van GVV Eilermark. Kosten? 2.000 euro, exclusief btw. Maandag belde 
Schuiling met de wijkregisseur en vanavond vindt er een gesprek plaats 
met de wijkagent en wethouder. Het probleem van de voetbalvereniging 
in Glanerbrug wordt nu serieus opgepakt. 

Sinds de kerstvakantie vernielt een groep van twintig tot dertig jongeren 
stelselmatig het terrein van GVV Eilermark. De jongeren kwamen volgens 
Joop Schuiling meerdere keren op scooters aangereden, sleepten 



                                                                                                                                          

 

Pagina 18                                             Opgericht 12 oktober 1920 

“ de Eilermarker” Clubblad van G.V.V. Eilermark te Glanerbrug 46e jaargang No.3, juni –  2020 

kerstbomen mee en staken die vervolgens op het terrein aan. Donderdag 
ging het weer mis. De voetbalclub was het spuugzat en dreigde vrijdag 
met het plaatsen van camerabeelden op sociale media. "Sinds het 
weekend is het rustig", zegt Schuiling. 

Naast de dreiging met het plaatsen van beelden, hebben ook de 
gemeente en politie het toezicht bij 
het sportterrein verscherpt. 
"Iedereen lijkt nu te weten wie het 
gedaan heeft. Er worden online 
allerlei namen genoemd, maar 
betrouwbaar is het niet." 

Wie heeft het kunstgras vernield? 
Schuiling zegt dat het antwoord op 
die vraag voor de club erg belangrijk 
is. "We zijn verzekerd, maar we 
zouden erg graag met de daders 
rond de tafel willen. Ook om te laten 
zien wat de impact van zo'n actie 
is." Het gesprek van vanavond zal 
onder meer gaan over het 
onderzoek naar de groep jongeren 
en waarom het zo lang heeft 
geduurd voordat er actie werd 
ondernomen. 

Ook in april werden er weer vernielingen aangericht bij de oude 
kleedkamers. De omroepcabine raakte zwaar beschadigd en ruiten 
werden ingegooid. Materialen gestolen, het houd niet op helaas. 

 

WEEKEND 14/15/16 FEBRUARI CARNAVALSWEEKEND 

Vrijdag 14 februari was de carnavalsavond bij Eilermark die dit jaar goed 
bezocht werd in de gezellig versierde kantine met Prins Raymond de 1e. 

Helaas ging de geplande optocht vanwege de storm 
Dennis niet door, de Eilermennekes besloten als 

enige een eigen optocht door Gronau te 
organiseren. Hilariteit alom, maar wel jammer van 
de gedane moeite bij het bouwen van de wagen. 

Prins Raymond mag volgend jaar nog eens op 
herhaling, dus dan als Raymond de 2e ! 
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Vrijdag 17 januari 2020 19.30 uur PLAYBACKSHOW 

Opnieuw was de aantrekkingskracht van de playbackshow onveranderd, 
spreekstalmeester Eddy Bodde presenteerde weer een rij aan artiesten. 

De dames van de 25+ werden na 
een spannend beraad van de jury 
verkozen tot de 1e plaats met hun 
vertolking van Queen: I want to 
break free. Inclusief een komisch 
uitziende valpartij van de gitarist. 
Maar de juryvoorzitter Pascal 
Vormeer zag dit door de vingers. 
De 2e plaats was ook niet mis, 
Vieze Jack van Kelsey Diepeveen. 
De 3e plaats was voor de 
Alpenzusjes maar ook de andere 7 
optredens waren stuk voor stuk de 
moeite waard en topamusement. 
Het extra optreden van Kilian 
Verkerk met een ode aan zijn opa 
met Wim Zonneveld’s het dorp 
ontroerde de aanwezigen in de 
zaal. Topamusement bij 
Eilermark! 

 
 

 Eilermark op 12 oktober zijn 100 jarig jubileum heeft? 
 Maar dat door corona de festiviteiten in 2021 plaatsvinden? 
 We u hierover gaan informeren via Facebook en de nieuwsbrief? 
 Aan alles een eind komt, ook (voorlopig) aan de Eilermarker? 
 We deze beslissing wel in goed overleg hebben genomen? 
 We er van uit gaan dat iedereen zich aanmeld voor de nieuwsbrief? 
 Er voor de mensen zonder computer en email nog hoop is? 
 We een papieren versie van de nieuwsbrief gaan uitbrengen? 
 Hierin ook alle activiteiten en nieuwtjes komen? 
 We met de nieuwsbrief meer mensen kunnen bereiken? 
 En met deze nieuwsbrief actueler kunnen reageren? 
 We iedereen alvast een prettige vakantie wensen? 
 Iedereen weer gezond hopen aan te treffen in september? 

Tot ziens bij onze club, GVV Eilermark. 
 
 



                                                                                                                                          

 

Pagina 20                                             Opgericht 12 oktober 1920 

“ de Eilermarker” Clubblad van G.V.V. Eilermark te Glanerbrug 46e jaargang No.3, juni –  2020 

 
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   0653845116 

  Katja Hendriks  Ekersdijk  49    0623834815 
T. Coördinator René Wermer  J. Roggeveenstraat 31  0620437662 
 
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 

 
Activiteitencommissie 

Edo vom Bruch Toccatastraat 30   0534616304 
Ans Diepeveen Schoolstraat 50   0534614112 
Minke van der Veen Koliebrievlinder 56   0534615199 

  Jan Otten  Rietven 35    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 
Sleuteladres Frank Velner  Ekersdijk 105    0652734808 

 
Terreinen en Clubhuis:   
Kantine  “De Eker”  Ekersdijk 220   0534611590 
Terreinmeester André Veenendaal     0682492621  
Consul   Koos Sievers  Redemptoristenpark 53 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 
 


