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Aansluitend aan het boerenkoolvoetbal op zondag 7 januari was de 
nieuwjaarsreceptie van GVV Eilermark. Voorzitter Eddy Bodde liet nog 
eens de belangrijkste punten van de algemene ledenvergadering horen. 
Het positieve nieuws omtrent het kunstgrasplan en de verlenging van het 
contract met hoofdtrainer Wesley Sanders voor nog eens drie jaar. 
Verder het terugkerende verhaal over de benodigde vrijwilligers, vooral 
de functie van secretaris welke tijdelijk en noodgedwongen door Joop 
Schuiling ingevuld wordt, blijft een probleem. Deze belangrijke functie 
waarvoor enige administratieve kennis nodig is zou hoognodig ingevuld 
moeten worden. Beschikt U over de motivatie hiervoor en heeft U enkele 
uren per week beschikbaar meld U zich dan aan bij het bestuur. 
Uiteraard is dit ook een functie die door een dame ingevuld kan worden. 
Daarna deed een vorstperiode zijn intrede waardoor er na het carnaval 
weer diverse weekenden zonder voetbal voorbij gingen. Veel trainingen 
konden geen doorgang vinden omdat het te gevaarlijk was om op de 
harde velden te spelen. Gelukkig konden de dames en ons eerste 
regelmatig uitwijken naar het kunstgras van Avanti.  Opnieuw een bewijs 
dat een kunstgrasveld zeer gewenst is, maar het gaat de goede kant op 
voor Eilermark. De verkoop van de grond bij de entree is zo goed als 
rond. Een eerste stap in de samenwerking onder de naam ‘Noabersport’ 
het initiatief dat steeds meer serieus vorm krijgt en de goede kant op 

gaat. We hebben 
positieve reacties 
ontvangen van 
buitenaf, een groot 
artikel hierover 
stond eind februari 
in de TC Tubantia 
en is een goede 
insteek om hieraan 
uw medewerking 
te verlenen. We 
kunnen hiermee 
positief naar de 
toekomst kijken.  

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 derde 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: 
                 15 juni 2017. 
 
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 onze verzorger van de selectie. 
 

1. Naam: Cees Stuut   
2. Roepnaam: Cees 
3. Geboren: 14-03-1941 
4. Woonplaats: Enschede 
5. Lengte:  178 cm 
6. Gewicht: 90 kg 
7. Broers/zussen: 1 zus & 2 overleden 

broers 
8. Opleiding/werk: pensioen 
9. Partner: Tiny Stuut 
10.Kinderen: 2 kinderen 
11.Bij Eilermark sinds: 2016 
12.Vorige clubs: dos 19, fc twente, 

sportclub Enschede, juliana, eintracht 
nordhorn, kosc, sportclub Glanerbrug 

13.Voetbalt in het: Vroeger tot aan de 
militaire dienst bij VV PJC in Nieuwe 
Pekela, Groningen (1e klasse), daarna in 
Enschede o.a. bij VSV (Vredestein Sport 
Vereniging). 

 
 
 

Op 3 maart 2018 is overleden: 

Andries de Vries (72) 
 

Andries was ruim 50 jaar lid van Eilermark. 

We wensen zijn familie en vrienden veel sterkte toe met dit verlies. 
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14.Hoogtepunt: Eintracht nordhorn 
15.Dieptepunt: faillissement Glanerbrug, heb mijn geld niet gekregen. 
16.Wat mag er nooit meer gebeuren: doping in de sport 
17.Favoriete voetbalclubs: Feyenoord 
18.                 Buitenland: fc barcelona 
19.Mooiste stadion: de kuip 
20.Favoriete speler: Willem van Hanegem 
21.Favoriete Trainer: Toon Valks 
22.FC Twente: - 
23.Wat vind je van Eilermark: gezellige vereniging 
24.Wat kan er beter: opkomst van spelers tijdens de training  
25.Visie op het eerste dit seizoen: middenmoot  
26.“Fusie“: goed 
27.Damesvoetbal: is in opbouw 
28.Nederlands elftal: klote 
29.Vrije tijd: chauffeur voor verstandelijk gehandicapten 
30.Vakantie: geen vakantie meer 
31.Tijdschriften of boeken: Voetbal international 
32.Kranten: Tubantia 
33.Verlanglijstje: kampioen worden met Eilermark  
34.Jaloers op:- 
35.kruipen in de huid van: - 
36.Graag ontmoeten: Lionel Messi 
37.Film: Oorlogsfilms 
38.Tv: Natuurfilms/series 
39.Internet/website: - 
40.Muziek: 
41.Eten: erwtensoep en stamppot boerenkool met speklap  
42.Drinken: whisky 
43.Hekel aan: liegen of afspraak niet nakomen 
44.Opwindend: - 
45.Geloof: nee 
46.Bijgeloof: nee 
47.Moeite met: 
48.Politiek: geen interesse in 
49.Auto: Ford 
50.Trots op: mijn vrouw en kinderen 
51.Spijt van: nee 
52.Bedtijd: rond 23;00 
53.Wakker maken voor: lekker eten  
54.Slechtste eigenschap: niet tegen mijn verlies kunnen 
55.Beste eigenschap: altijd voor een ander klaarstaan 
56.Afschaffen: - 
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De winterstop doet zijn naam eer aan, veel afgelastingen bij het begin 
van de voorjaarscompetitie. Hierin komen de JO7 mini’s niet meer in 
competitieverband uit, maar ze spelen nog wel onderlinge wedstrijdjes. 
Ook zijn ze nog op zoek naar versterking, heeft U een zoon/dochter van 
jonger dan 7 jaar die graag eens wil voetballen of meetrainen dan kan dat 
bij iemand van het jeugdbestuur of bij Kim Markerink 06-29826308. 
Ook was er voor de allerkleinsten een voetbalclinic in de wintermaanden 
tijdens de trainingen in zaal ‘de Brug’ waarbij ook andere 
belangstellenden uitgenodigd waren in de maanden dec. Tm februari. 
Alle Onder 7 t/m Onder 11 teams stappen op 1 februari 2018 over op het 
invoeren van uitslagen via de Wedstrijdzaken-app. Vanaf dan is het niet 
meer mogelijk om uitslagen in te voeren via Sportlink Club.  
Deze aanpassing is een logisch gevolg van de invoering van het mobiel 
digitaal wedstrijdformulier (mDWF) aan de start van dit seizoen. Nu veel 
teams de voordelen ervaren van het ‘mobiel’ verwerken van uitslagen 
wordt dit mobiele gemak ook uitgebreid naar de lagere 
leeftijdscategorieën. Bovendien wordt hiermee ingespeeld op de vraag 
van veel clubs om alle wedstrijdadministratie te verwerken in één 
systeem. 
 
Voor wat betreft de jeugdteams in de voorjaarscompetitie waren er weer 
een paar mutaties voor wat betreft de leiders/trainers. Onze eigen Lute 
Bruineberg moet tijdelijk een stapje terugdoen en heeft enkele goede 
vervangers gevonden voor de JO9-2 en de JO13-2: 
JO19-1 trainer Roy Moespot   06-42973271 

Leider Jimmy Griemink   06-26596306 
JO17-1 trainer Anthony Pariente  06-13205952 

Leider Silvio Hendriks                 06-41687597 
JO13-1 trainer Demyan Knol   06-42589466 
JO13-2 trainer Myron Kolkman   06-51666923 
JO10-1 trainer Barry Wermer   06-19937492 
JO9-1  trainer Silvio Dunhoft   06-29582173 
JO9-2 trainer Niek Wilmink   06-57555295 
JO7-1  trainer Kay Wermer   06-42093981 
Mini’s  trainer Kim Markerink   06-29826308 
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Hierbij een terugblik op de najaarscompetitie van de Jo9-2 en de 
Jo13-2 van de leider van deze teams; 
 
Ten eerste de Jo9-2 (voorheen de F2). 
Als trainer ben ik dit jaar begonnen met 7 heel talentvolle spelers die in 
het begin van de competitie nog veel moesten leren. 
Daarom waren de resultaten ook niet altijd positief maar het plezier en de 
leergierigheid droop eraf. 
Bijna alle spelers zijn voetballer die voor het eerst in teamverband en in 
de competitie voetballen. 
Maar na een moeilijk begin kwamen de resultaten ook door de coach Niek 
Wilmink deze wist de spelers tijdens de wedstrijden op het juiste spoor te 
brengen. 
Wat dit jaar positief uitpakt is dat er geen stand tussentijds bekent wordt 
gemaakt zo kom je niet snel tegenover super fanatieke spelers (lees 
ouders) te staan. 
De laatste wedstrijden werden met grote overwinningen en dan te 
bedenken dat deze heren nog maar 3 maand voetballen in teamverband 
zie ik de toekomst van deze toppers zonnig tegemoet.  
 
Ook waren er geregeld gastspelers i.v.m. ziekte.  
Ook op de training zijn deze heren altijd present en wordt er super hard 
en met veel plezier getraind. 
en wie zijn deze Toppers, hieronder even een kort en bondige voorstel 
ronde: 
 
Nigel Hendriks       "de nieuwe Manuel Neuer van Eilermark" 
Bartu Garip            "de Mesut Ozil van het de Jo9-2" 
Denzel Huisman     "de Nieuwe Dirk Kuyt" 
Liam Milewesky      "de Topverdediger Ramos" 
Quin Hertong          "de geweldige nieuwe Pique" 
Jayden Aalders      "de Ronaldo van Eilermark" 
Sander Belt           "de nieuwe Ziyech"  
 
de 2 gastspelers waren  
Nedim Uysal          "de Neymar van de Jo9-1 
Mauro Sievers        "de Suarez van de Jo9-1 
 
Nogmaals een geweldige groep leergierige spelers waar het plezier van 
afdruipt en altijd 100& trainingsopkomst. 
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Dan een terugblik met de Jo13-2. 
Dit team was vorig jaar als kampioen geëindigd in de E. 
Toch moet je je begeven op de transfermarkt er werden  5 nieuwe spelers 
aangetrokken daar later meer over. 
We zijn begonnen als Jo12-1 een competitie tegen leeftijdsgenoten de 
competitie werd gestart met 12 clubs. 
de eerste wedstrijden werden 2 overwinningen maar kijkende na de stand 
waren er nog 5 teams, de zaterdag erop werd er verloren van 
Rigtersbleek met 3-5. 
kijkende na de stand zaten we nog met 3 teams in de competitie, we 
werden in gedeeld in de jo13 en werden Jo13-2. 
de eerste wedstrijd zagen we al dat de tegenstander fysiek sterker was 
maar toch werd het een zege. 
De wedstrijd erop kwamen we sterkere en oudere spelers tegen waarvoor 
redelijk ontzag voor werd getoond. 
Voetballend komen we goed mee maar wanneer de grotere en oudere 
spelers de beuk erin gooien delven we het onderspit. 
Ook voor het eerst op het grote veld heeft de nodige aanpassingen,  
De resultaten waren niet heel goed maar het ging steeds beter tot de 
winter in viel en we tegen gelijkwaardige tegenstanders kwamen te 
spelen. 
  
Ook bij deze groep spelers druipt het plezier eraf en is er elke keer 100% 
trainingsopkomst. 
Ook deze spelers stellen we even aan u voor. 
Sydney Zeen    Een topkeeper met kwaliteiten waar De Gea jaloers op 
word. 
Wessel ten Bruggencate  Een verdediger als Mats Hummels 
Nykai Heinhuis Een laatste man met kwaliteiten als David Luiz 
Vatan Beyaz  Een verdediger als Marcherano 
Boray Garip de Emre Can van Eilermark 
Sam Groot Ulen  Een rechterbeen als Suarez 
Damian Kiel Een spit met kwaliteiten als Ibrahimovic 
Alessio Wijering een speler met een linkerbeen als Ronaldo 
Mika Zegeren een verdediger zo hard als Jaap Stam met een verwoestend 
linkerbeen 
Twan van Aart een speler alias de Pogba van Eilermark 
Joe Lute Bruinenberg het stofzuigertje als Mata 
 
en dan onze "aankopen" 
Levi Cakir  een spits met kwaliteiten als Kaspar Dolberg 
Kyran van Seijen  een speler alias Arjen Robben 
Niek Egberts  de nieuwe Rakitic 
Wessel Jagt alias de Tank te vergelijken met Marcelo. 
 
 



  

   

 

Pagina 8                  Opgericht 12 oktober 1920 

“ de Eilermarker” Clubblad van G.V.V. Eilermark te Glanerbrug 44e jaargang No.3, januari - maart 2018 

NA de kerst, in de transfer window komt er nog een geweldige speler 
terug op zijn thuis basis: 
Quinten de Bruin de nieuwe De Vrij. 
 
In de competitie spelen we met 11 1e jaars D spelers en 5 E spelers in 
een competitie tegen allemaal 2e jaars D spelers. 
Hoe de spelers zich staande houden verdiend een compliment. 
 
Al met al is het een GROTE EER om trainer te mogen zijn van 2 geweldige 
groepen spelers. 
Ook moet er een compliment aan ouders uitgedeeld worden deze zijn 
altijd positief en nooit negatief aanwezig 
en voor vele ouders zijn de ouders van de Jo9-2 en de Jo13-2 
voorbeelden hoe men zich moet gedragen langs de kant. 
Daarvoor mijn dank. 
 
Ik wens een ieder veel geluk, gezondheid en saamhorigheid in 2018. 
 
en sluit af met de enigste opdracht die ik de spelers elke training en 
wedstrijd meegeef: 
HEREN ZORG DAT JE PLEZIER MAAKT WANT DAT IS HET BELANGRIJKSTE. 

 
Groetjes Lute 
Bruinenberg 
 
 
Ook voetbalplezier was 
er bij het zogenaamde 
watervoetbal, het 
hiernaast staande team 
met Eilermarkers 
speelde zelfs mee in de 
finales in Apeldoorn. 
 
Het leverde ze een fraaie 
beker op. Jongens klasse 
gedaan! 
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Wildverloting Eilermark op zaterdag 16 december 
Na vele 
voorbereidingen en 
het versieren van de 
aanhangers op 
vrijdagavond 15 
december 2017 
gingen we 16 
december vol goede 
moed weer op pad om 
de loten weer te gaan 
verkopen. Al ruim 40 
jaar wordt de 
wildverloting al 
georganiseerd door 
onze club. 
De 
weersomstandigheden 
waren goed ondanks 

alle voorspellingen. 
's Morgens waren er nog een paar probleemgevalletjes maar die zijn door 
Jan goed opgelost. En toen op pad, met 3 groepen en een kraampje bij 
Damhuis Rijwielen aan ‘de stroat’. 
Onderweg werd er weer goed verkocht en de sfeer was gezellig. Tijdens 
de lunchstops zijn de groepen weer geweldig goed verzorgd, waarvoor 
namens de activiteitencommissie hartelijk dank. 
Na terugkomst in de kantine waren er op een klein aantal na alle loten 
verkocht. Wederom een uitstekende prestatie waar wij als organisatie erg 
blij mee waren. Er werd nog gezellig wat gedronken, belegde broodjes 
gegeten en nagepraat zodat deze dag goed eindigde.  
Namens de activiteitencommissie willen wij alle personen bedanken die 
hebben meegelopen, versierd, ingepakt, de lunch hebben verzorgd en die 
nog niet genoemd zijn. Bedankt en tot de volgende Kerst-, Wildverloting. 
  
De Activiteitencommissie. 
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Boerenkoolvoetbal Eilermark op zondag 7 januari 
Op deze zonnige maar frisse ochtend konden de echte voetballiefhebbers 
zich weer melden voor een ouderwets potje boerenkoolvoetbal. Vanwege 
de toestand van de velden kon er niet op het hoofdveld geacteerd 
worden, maar veld 2 was redelijk bespeelbaar. Doordat de bovenlaag iets 
was opgevroren eindigde menige actie als een ‘Sven Kramer’ glijpartij 
maar dat mocht de pret niet drukken. Iedereen kwam aan spelen toe en 
dat was ook de bedoeling.  Slechts twee dames melden zich, maar de 
opkomst was verder goed van het 1e elftal tot en met het zaterdagteam 
en enkele JO19 spelers. In totaal bijna 50 spelers verdeeld over de 5 
teams die een halve competitie speelden. De vier scheidsrechters Sjonnie, 
Minke, Silvester en Silvio gingen onder leiding van omroeper Leo 
Marschalk de wei in en we bedanken hun voor hun inzet en aanwezigheid. 
Arsenal speelde dit jaar teleurstellend en wist geen wedstrijd te winnen, 
ondanks twee dribbelaars uit het eerste maar Dayiem en Dehly konden 
het verschil die dag niet maken. De laatkomers die zich verzameld 
hadden in Bayern München sprokkelden nog 4 punten bij elkaar en 
werden 4e, en dat zonder keeper. Echter de fair play cup was niet voor de 
Duitsers, ze gooiden er stiekem een extra speler bij om de tegenstanders 
nog meer onder druk te zetten. 
Als 3e eindigde Dynamo Moskou, gewend aan deze temperaturen, maar 
kwamen net te kort om een rol van betekenis te spelen. Twee teams 
streden om de eerste plaats en behaalden beide 9 punten door 3 keer 
winst en 1 verliespartij. Op doelsaldo werd Barcelona eerste (+7), het 
Engelse Chelsea kwam als 2e uit de bus met +5 goals. Hoofdtrainer 
Wesley Sanders liet zijn spelers nog eens zien hoe het moet en scoorde 
enkele fraaie doelpunten, wellicht dat hij zichzelf nog kan opstellen in de 
tweede seizoenshelft om het doelsaldo te verbeteren. Na de vijf 
speelrondes die verliepen zonder noemenswaardige problemen was het 
tijd voor de 
nieuwjaarstoespraak van 
voorzitter Eddy Bodde en 
zoals gebruikelijk kon de 
winnaar het boerenkoolbuffet 
openen en genieten van de 
heerlijke stamppot, 
aangeleverd door Riny van 
Soest. 
Al met al weer een geslaagde 
dag met een gezellige 
stemming tijdens het voetbal 
en de nazit in de kantine. 
Alle medewerkers en 
kantinepersoneel namens 
iedereen bedankt!  
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Playbackshow op zaterdag 13 januari 
Op deze culturele avond tijdens de winterstop was er weer een keur aan 
artiesten die de opgekomen toeschouwers met hun optredens 
vermaakten. 
Voor het eerst 
een 
playbackshow 
zonder TOJO, 
het is mogelijk 
maar wel een 
gemis voor deze 
vaste 
deelnemers. 
Met presentator 
Eddy Bodde en 
in de vakjury de 
spelers uit het 
eerste Jordy 
Holtkamp en 

Pascal Vormeer, 
gecomplementeerd 
door de charmante 
sportschoolhoudster 
uit Gronau. 
Als eerste optreden en 
de warming up voor 
de zaal was het 
Amsterdamse 
Drukwerk met ‘je loog 
tegen mij’ een goede 
opening waarmee de 
toon was gezet. 
Gevolgd door twee 
solo optredens. Eerst 
een toffe dansact van 
King en het liedje 
Years & Years. 
Hierna kwam iets 
totaal anders, onze 
eigen zangeres zonder 
naam het toneel op 
strompelen om met 
haar meezinger 

‘Mexicoooo’ het publiek te bekoren en dat luidkeels meegezongen werd 
door de zaal. Achteraf goed voor de derde plaats. Het was gezellig druk in 
de kantine en voor het derde optreden waren de hangjongeren uit het 
zaterdagteam verzameld als de Opposites die met de New Kids hun 
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broodje Bapao op 
het podium nut-
tigden en daarna 
massaal door de 
podiumvloer 
probeerden te 
springen en 
stampen. Een act 
die eindigde in 
totale chaos. 
 
 
 

 
Wat volgde was een top 
optreden van Alcazar 
waarbij de zanger met zijn 
gouden broekje en outfit 
met bijbehorende helm 
een perfecte dansact 
uitvoerde. Zijn beide 
‘golden girls’ maakten het 
gehele plaatje compleet. 
De terechte winnaar van 
de Playbackshow was al 
snel duidelijk. 
Hierna was het tijd voor 
de pauze en de verloting 
met enkele gelukkige 
winnaars waaronder zelfs 
de jury. 
 
 



  

   

 

Pagina 13                  Opgericht 12 oktober 1920 

“ de Eilermarker” Clubblad van G.V.V. Eilermark te Glanerbrug 44e jaargang No.3, januari - maart 2018 

Daarna ging het spektakel 
verder met een rustpuntje, 
het optreden van Bruno 
Mars met zijn apenteam met 
de lazy song. Daar zakte ons 
de broek van af, letterlijk. 
De damesvoetballers lieten 
zich van de goede kant zien 
met Ashley als middelpunt 
van deze act. 
Als één na laatste optreden 
was er van onze eerste 
selectie een 
geimproviseerde act van 
Guns and roses, echter 
waren ze hun instrumenten 
vergeten en drukwerk stelde 
de hunne ter beschikking. 
Met sweet child of mine was 
er een rockshow zonder 
weerga, goed voor de 2e 
plaats. 
Tot slot de grote afsluiter 
met een spetterend 
optreden van DJ Rob die 
met zijn Tiroler hit en twee 
spontane danseressen de 
grote hit Hulapalu van 
Andreas Gabalier ten gehore 

bracht. Het feest was op zijn hoogtepunt. Na het korte juryberaad was 
men er uit en Alcazar kon nog eens zijn gouden broekje aantrekken en 
het optreden met zijn danseressen nog eens overdoen. Maar niet nadat 
het barpersoneel en alle medewerkers nog eens bedankt werden en een 
bos bloemen in ontvangst 
konden nemen. Wederom een 
top avond zat er (bijna) op, 
DJ Jerry en Jeroen namen 
vervolgens de regie over en 
lieten nog eens voor de 
zoveelste keer hun hit ‘Stand 
by me’ horen.  
Voor wie deze avond nog 
eens wil nakijken is er weer 
de DVD beschikbaar, deze is 
te verkrijgen via Hans de 
Jong : 06-48402361. 
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Carnavalsweekend 3 en 4 februari 2018 

Vanuit onze eigen carnavalsvereniging “de eilermennekes” was er weer 
een feestweekend op touw gezet, met prins Bart de eerste als regerend 
vorst over onze vereniging. Op zaterdag de feestavond in de kantine en 
op de zondagmiddag na de optocht weer het kindercarnaval met een 
ballonenclown die het feest voor de kids compleet maakte. Alaaf!! 
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Voordat het seizoen 2017/2018 halverwege was restte ons eerste nog één 
uitwedstrijd, in Borne tegen NEO op zondag 17 december. Hierin was er 
halverwege de eerste helft de 1-0 achterstand na een hoekschop. Vlak 
voor de rust was het nog bijna gelijk geworden na een scrimmage voor 
het doel van NEO. Echter niet lang na de rust kregen we een penalty 
tegen wegens een handsbal wat de 2-0 achterstand opleverde. Dat was 
wel de nekslag, Eilermark creëerde enkele kleine kansen maar scoorde 
niet, NEO deed dat wel, wederom uit een standaardsituatie een kwartier 
voor tijd: 3-0. 

Koploper en winterkampioen werd Barbaros dat zijn voorsprong van zes 
punten verspeelde door de nederlaag tegen Suryoye dat de Hengelose 
club tot op 3 punten naderde. 

‘Voor mijn gevoel hebben we het eerste kwartier zonder bedoeling tegen 
de bal aangeschopt. Er was geen creativiteit in ons balbezit en zonder bal 
zie je dat de bereidheid tot omschakelen ontbreekt. Uiteindelijk moet je 
constateren dat je meevoetbalt en ook niet meer dan dat’ aldus de weinig 
vleiende woorden van de Eilermark trainer na afloop van deze wedstrijd. 
Eilermark bleef tijdens de winterstop in de degradatiezone hangen met 
hoop op een wederopstanding in de 2e seizoenshelft. 

De stand Halverwege/Winterstop was dan ook niet rooskleurig voor ons 
eerste met een 10e plaats op de ranglijst na 10 wedstrijden. Topscorer 
was Kenneth Cooper hij scoorde 6 van de 16 geproduceerde doelpunten. 
 
10e   GVV Eilermark 1 10 3 1 6 10 16 23 
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Toch bleek het bestuur niet ontevreden met de gang van zaken en 
bereikte overeenstemming met Wesley Sanders voor een driejarig 
contract waarover hieronder meer uit de krant TC Tubantia. 

Sanders verlengt met maar liefst drie seizoenen bij Eilermark  

 

TRAINERSCARROUSEL: Wesley Sanders is ook de komende drie 
seizoenen trainer bij derdeklasser Eilermark. De coach uit 
Glanerbrug is momenteel bezig aan zijn tweede jaar bij de 

zondagclub. 

''Best uniek, hè?'', reageert Sanders op de meerjarige verlenging. ''Maar 
er staan leuke dingen te gebeuren, dus dat maakt het de aankomende 
jaren een mooie uitdaging om daar deel van uit te maken.'' 

Geen promotie 
Eilermark eindigde vorig seizoen met Sanders aan het roer als zesde in de 
derde klasse A en ondanks een periodetitel werd er geen promotie 
behaald. Dit seizoen staat de ploeg op een teleurstellende tiende 
plaats. ''Maar de club wilde hoe dan ook met mij verder'', verklaart 
Sanders. ''Ze kijken gelukkig niet alleen naar standen en resultaten.'' 

Jeugd 

''We willen van onderuit de jeugd opnieuw gestalte geven'', vervolgt hij. 
''Een klein voorbeeld is dat we bij de jongste jeugd anders willen gaan 
trainen. Veel meer individueel. We willen daarbij ook investeren door 
goede jeugdige trainers erop te zetten. En zo staan er meerdere 
veranderingen op de agenda, wat ter verbetering is van de jeugd.'' 

Evalueren 

Voorzitter Eddy Bodde weet dat een verlenging van drie jaar bijzonder is 
in het amateurvoetbal. ''We kennen Wesley en als je zo’n project wilt 
starten kan dat niet in een jaar tijd. We proberen voor een langere 
periode met elkaar door te gaan, maar wel met tussentijds evalueren'', 
aldus de preses. 
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Tijdens de winterstop werden enkele oefenwedstrijden gespeeld op 
kunstgras, o.a. uit tegen het zaterdagteam van Sportlust (2-2) en AJC'96 
(0-6 winst), verder was het behelpen door de slechte situatie van de 
velden.  
De eerste wedstrijd na de winterstop leverde ons eerste niet meer dan 1 
punt op. De thuiswedstrijd tegen de op de 5e plaats staande Tukkers uit 
Albergen op zondag 28 januari eindigde in een 1-1 gelijk spel. In de 
eerste helft creëerde de thuisploeg enkele goede kansen en nam verdiend 
de leiding via een doelpunt van Dehly Narwold-Duinkerk die vlak voor de 
rust een afgeslagen corner goed binnenschoot. Na de rust had Eilermark 
opnieuw een overwicht maar verzuimde om de 2-0 te maken. Het zat 
weer tegen, vlak voor tijd was er de overtreding buiten het 
strafschopgebied maar de scheidsrechter gaf onterecht een strafschop 
waaruit de gasten de gelijkmaker scoorden vanaf 11 meter. Door dit ene 
punt steeg Eilermark één plaats op de ranglijst en was 9e met 11 punten 
uit 11 wedstrijden. 
De uitwedstrijd in het 'Glanerbrugse' carnavalsweekeinde van zondag 4 
februari tegen Suryoye-Mediterraneo, één van de weinige wedstrijden die 

wel doorging, leverde een toch wel 
teleurstellende 5-2 nederlaag op voor 
het niet complete team van Wesley 
Sanders. Tegen zijn oude club was het 
na twintig minuten al 3-0, en bij rust al 
vrij kansloos: 4-1. Oud Eilermark spits 
Diego van der Weide scoorde de eerste 
twee doelpunten van de wedstrijd en 
daarna sloeg Suryoye nog twee keer 
toe. Kenneth Cooper scoorde daarna op 
slag van rust nog vanaf elf meter voor 
Eilermark: 4-1. Na de rust vielen er nog 
twee doelpunten in deze wedstrijd, 
eerst Suryoye de 5-1 voordat Donny 
Hendriks de eindstand op 5-2 bepaalde. 

Een tegenvaller tegen de koploper, een goede tegenstander die op dit 
moment ook een betere vorm heeft dan Eilermark. Vervolgens was er een 
vrij weekeinde vanwege het reguliere carnaval in Nederland.   
Aan de moeilijke uitwedstrijd tegen koploper Barbaros op zondag 18 
februari heeft Eilermark één punt overgehouden. Met name doelman Ken 
Berends speelde een sterke wedstrijd maar kon de 1-0 achterstand niet 
voorkomen. Vanaf (opnieuw) 11 meter maakte topscorer Kenneth Cooper 
gelijk: 1-1, hiermee was de ruststand bereikt. In de tweede helft was er 
een offensief van Barbaros dat in totaal vier keer op de paal schoot. Maar 
ook Eilermark kreeg enkele goede kansen, Dehly Nahrwold was twee keer 
in kansrijke positie. Maar gescoord werd er niet meer in het tweede 
bedrijf. Het bleef bij een 1-1 eindstand. Een gewonnen punt. 

Vervolgens regeerde koning winter weer met twee afgelastingen op rij! 
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Bij deze attenderen wij de leiders/trainers op de procedure rondom 
gestaakte wedstrijden, in situaties anders dan een ongeval of 
weersomstandigheden. Mocht dit voorkomen, is zowel de scheidsrechter 
als vereniging verplicht om binnen drie werkdagen na de wedstrijddatum 
te rapporteren over het staken c.q. niet uitspelen van een wedstrijd. 
 
Het is belangrijk dat in deze rapportage zo duidelijk en uitgebreid 
mogelijk wordt omschreven wat en/of wie de reden is geweest van het 
staken. De rapportage van de (club-)scheidsrechter en die van de 
vereniging mogen niet identiek zijn. Dit betekent dat zij allebei 
onafhankelijk van elkaar moeten rapporteren. Hiervoor kunnen de 
rapportformulieren gebruikt worden die beschikbaar zijn bij de KNVB of er 
kan een mail gestuurd worden naar de wedstrijdsecretaris. 
Er wordt na het staken van een wedstrijd dus geen automatisch bericht 
verstuurd vanuit de KNVB waarin wordt gevraagd te rapporteren. Indien 
de benodigde rapportages niet binnen de gestelde termijn van drie 
werkdagen na de wedstrijddatum zijn ontvangen, wordt er door middel 
van een rappelbrief alsnog gevraagd om te rapporteren. Aan deze 
automatische rappelbrieven zijn administratiekosten verbonden. 
 
Wij hopen je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 
 
De scheidsrechters 
van Eilermark, die 
elke keer weer 
zorgen dat alle 
voetballers hun 
wedstrijden kunnen 
spelen, zijn door de 
club onlangs van een 
nieuw tenue 
voorzien. 
Ze betreden nu het 
veld in een neutraal 
paarse outfit. 
We hopen dat deze 
vrijwilligers zich nog 
lang blijven inzetten 
voor onze club. 
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Een tegenvaller was er tijdens de januaristorm die over Nederland en 
Glanerbrug raasde half januari waarbij een complete rij dennenbomen bij 
de entree van ons sportpark het loodje legde. Ook de ballenvanger achter 
het doel aan de parkeerplaatszijde ging neer. 
Een behoorlijke schade en overlast was het gevolg. 

 
 

Eilermark stapt over op ClubCollect voor de contributie inning: 
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Eilermark op weg naar het 100 jarig bestaan! 
Nog 2,5 jaar en dan bestaat onze club 100 jaar. 
We gaan hier vanaf nu mee starten om de geschiedenis in kaart te brengen 
en het archief te doorzoeken naar wetenswaardigheden van allerlei aard. 
Hebt U nog oude foto’s, verhalen of andere zaken die van belang kunnen 
zijn geef dit dan door aan de redactie: Johnny Stübener 0623296226. 
Er staan al veel foto’s online via de website/ foto’s/ oude doos. 
 
Alle hulp is welkom op welke manier dan ook, heeft U nog iets laat het 
weten, de bedoeling is om een mooi jubileumboek uit te brengen. 
Ook zij ideeën hiervoor welkom en denk bijvoorbeeld aan een 100 jarig 
jubileum logo. Mail uw ontwerpen naar eilermarker@home.nl. 
 
Op facebook dook onderstaande foto op via Herman van Dragt, we zijn op 
zoek naar namen, teaminformatie en een jaartal van deze foto. 
  

 
 
Boven; Leider Bertus ten Voorde; 4e Joop van Veen; 8e Willem van Dragt 
Onder; 4e Marten Middelhoff. Wie kent er meer van?? 
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Eilermark in de TUKKER CUP 
 
Tijdens de competitie 1718 neemt ons eerste deel aan de 1e editie van de 
Tukker Cup. Dit toernooi dat afgewerkt wordt in een champions league 
opzet van 8 groepen van elk 4 teams, zal zijn groepswedstrijden afwerken 

op drie dinsdagavonden vóór de 
winterstop. Eilermark was door loting 
ingedeeld in groep A echter na twee keer 
een uitgestelde wedstrijd thuis tegen 
Sportlust Gl. vanwege personele 
problemen bij de bezoekers heeft de 
organisatie besloten om zowel Eilermark 
als SDC'12 na de winterstop automatisch 
te plaatsen. Beide zijn dus door naar de KO 
rondes. 
Voor meer informatie hierover kijk op de 
website van de: Tukker Cup 
De eerste poulewedstrijd op 14 november 

tegen TVO uit leverde een klinkende overwinning op van 2-5 voor 
Eilermark. 
De tweede poulewedstrijd, uit in Denekamp tegen SDC'12 was er een om 
snel te vergeten. Een nederlaag van liefst 5-1 op een donkere avond van 
19 december vlak voor de kerst. Dayiem Hayta scoorde nog wel de 
eretreffer maar mocht net als Adnan Meziani het eindsignaal niet meer 
meemaken na frustratie over de arbitrage en de gevolgen van dien. 
De 1/8e finale werd een week later dan gepland gespeeld op 
dinsdagavond 13 februari. 
Via loting was Eilermark gekoppeld aan eersteklasser DETO in een 
uitwedstrijd in Vriezenveen die onder winterse omstandigheden 
plaatsvond. In een goede wedstrijd van Eilermark kant bleef het ondanks  
kansen voor beide teams tot het einde 0-0. Keeper Pim Wiehink keepte 
een puike wedstrijd maar moest vanaf 11 meter toch voor het eerst 
buigen en wel vier keer. Eilermarker Donny Hendriks scoorde als enige 
voor de Glanerbruggers, de volgende penalty ging over en de laatste werd 
gestopt door de keeper van DETO. Eindstand na penalty's 4-1 maar de 
prestatie tegen deze goede tegenstander was zeker een opsteker. DETO 
bekert door in de Tukker Cup, Eilermark is uitgeschakeld. 
 
Gezien het rommelige verloop van de wedstrijden in de Tukker Cup en het 
feit dat er mede door blessures en schorsingen ook nogal geïmproviseerd 
moest worden door de technische staf in deze doordeweekse wedstrijden 
leek niet erg positief. De wedstrijden kunnen als een oefenwedstrijd 
gezien worden maar juist in de periode dat ze gespeeld worden is het 
vaak slecht weer en zijn ook nog eens regelmatig basisspelers niet 
beschikbaar vanwege werkzaamheden. Het is dan ook de vraag wat de 
meerwaarde is voor Eilermark, wellicht volgend seizoen een betere editie. 
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 (onder voorbehoud van wijzigingen) 

16 maart 2018 Dropping aanvang 19:30uur.  

Één keer per jaar, vlak voordat de zomertijd weer 
begint, plant de activiteitencommissie weer deze 
wandeltocht. 

Beginpunt van deze avond is de kantine en van hieruit 
gaan de diverse groepen op pad (weer of geen weer) 
voorzien van zaklampen en hartverwarmende drankjes, 

om aan de hand van een route beschrijving en een vragenlijst te proberen 
de kantine weer terug te vinden. Afsluitend is er voor de liefhebbers nog 
een gezellige feestavond met een DJ. 

30 apil 2018 Paaskaarten goede vrijdag 20:00uur.  

3e kaartavond van het seizoen: Paaskaarten. De 
spelsoorten zijn: Hartenjagen, Jokeren en Kruisjassen. 
Met prijzen en lekkere hapjes! 

2 april 2018 Paaseieren zoeken jeugd 10:00 uur  

Op maandagochtend 2e paasdag is er voor de jongste 
jeugd en (klein)kinderen van leden tot en met acht 
jaar weer het paaseieren zoeken. Allereerst is er een 
paasontbijt dat om 10 uur begint. Hierna kan rond 11 
uur naar eieren gezocht worden op het terrein van 
Eilermark. Dit gebeurt in twee groepen zodat ook de 
allerkleinsten hun geluk kunnen beproeven. Voor de 
winnaars en alle andere kinderen is er na afloop 
namens het jeugdbestuur nog iets lekkers voorhanden. 

10 mei 2018 Fietstocht hemelvaartsdag aanvang 10:00 uur 
Voor een gezellige fietstocht door ons eigen Twentse landschap of wellicht 

een uitstapje naar onze oosterburen. Aanmelden 
via de lijsten in de kantine, de 
activiteitencommissie zorgt weer voor een mooie 
tocht met onderweg een rustpost waar een 
drankje en een hapje genuttigd kan worden. 
Na afloop is er de mogelijkheid om deel te 
nemen aan de gezamenlijke barbecue voor een 
kleine meerprijs. 
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 Trainer Lute erg trots is op de spelers van zijn team(s)? 
 En dat hij ze overtuigt dat plezier in voetbal voorop staat? 
 Hij zelfs de scheidsrechters hiervan op de hoogte wil stellen? 
 Maar dat deze dit soms toch anders opvatten dan bedoeld? 
 Er op vrijdag 5 januari een FIFA toernooi bij Eilermark was? 
 U dan waarschijnlijk de enige was die dit wist? 
 er tijdens het boerenkoolbuffet ook een aangepast menu was? 
 chefkok Eddy Poel ‘halal’ broodjes klaarmaakte voor de liefhebbers? 
 Een Eilermark team het goed deed op het pannenkoekentoernooi? 
 Ze bij Avanti W. op 14 januari de 1e plaats pakten? 
 Het 4e elftal van Rob Stuivenberg weer bovenin meedraait? 
 Dit mede dankzij een selectie van in totaal liefst 28 spelers? 
 Men bij een komend kampioenschap niet genoeg heeft aan één kar? 
 Het 1e elftal de komende 3 seizoenen onder Wesley Sanders traint? 
 Maar dat dit volgens het bestuur regelmatig geëvalueerd wordt? 
 En dat het daarom na 3 nederlagen al weer anders kan zijn? 
 De selectie de winterstop benutte met vechtlessen van El torro? 
 Er weer de nodige rode kaarten hiervan het gevolg zullen zijn? 
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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 
 
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 Vacant      
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 

 


