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Eilermark Kampioen! Op naar de 2e klasse….. 
Op zondag 26 mei behaalde Eilermark 1 het verdiende kampioenschap in 
de 3e klasse A dankzij een perfecte 6-1 overwinning tegen VV Twenthe uit 
Goor. Met 60 punten had concurrent NEO op vier punten het nakijken. 
Voor het eerst sinds het seizoen 1979/80 zijn we weer 2e klasser! 
Een bijzonder seizoen voor onze club waarin het dit jaar de senioren 
waren die de prijzen binnenharkten, het 4e elftal en de dames 1 en zaal 1 
gingen al het 1e elftal voor, en ook de regionale topscorer was van onze 
club. Yannik de Vries kwam na zijn jarenlange rondgang door het 
Nederlandse voetballandschap van betaalde clubs via o.a. FC Twente en 
Go Ahead Eagles jeugdteams voor één jaar terug op het oude nest waar 
hij zijn eerste dribbels met de bal uitvoerde. Met 30 doelpunten had hij 
meer dan een behoorlijk aandeel in het kampioenschap. Maar niet alleen 
de senioren lieten zich zien, de JO10 van trainer Silvio Dunhoft won op 
zaterdag 1 juni de KNVB beker in hun leeftijdsklasse. En dat voor het 
tweede seizoen op rij. Een enorme prestatie van dit team. 
Verder gaat Eilermark van start met een eerste elftal op de zaterdag, 
hiervoor zijn de voorbereidingen al zover gevorderd en een goede selectie 
samengesteld die met vertrouwen kan beginnen in de 4e klasse. 
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We hebben nog anderhalf jaar te gaan 
voordat we onze club een eeuw oud kunnen 
noemen en het 100 jarig jubileum gevierd 
kan worden. 
Er is reeds een start gemaakt met de 
jubileum voorbereidingen, een commissie 
van diverse leden is begonnen met het 
inventariseren van de jubileumactiviteiten 
welke in 2020 plaats zullen vinden bij 
Eilermark. Om het eeuwfeest te kunnen 
vieren met onze leden en met de verwachtte 
kosten voor de geplande 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 een kleine twintigtal 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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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 2018/2019. 
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 september 2019. 
 
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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Sportclubs op vier locaties aan de slag met 'zwaardere zorg'  
In Enschede komt zo snel mogelijk een experiment met zorgverlening bij 
sportverenigingen. De bedoeling ervan is om inwoners die anders 
aanspraak doen op een duurder zorgtraject, laagdrempelig te helpen.  
Vier (clusters van) verenigingen werken aan een plan waarin zij beschrijven 
hoe zij zorg willen gaan verlenen. Het gaat om Rigtersbleek, Victoria'28, 
het cluster Sportaal/Stedelijk Lyceum/Bonhoeffer College en het cluster 
Avanti W./Eilermark/Ons Clubje/ TV Glanerbrug. Het experiment is 
gebaseerd op het project Ontmoetingsparken. Rigtersbleek, voortrekker in 
dat project, doet al een jaar ervaring op met laagdrempelige zorgverlening 
op zijn sportcomplex. 
 
 
 
 

 
Op 18 april 2019 is overleden: 

 

Tinie van Dam-van Tellingen (78) 
Weduwe van Klaas van Dam. 

 
We wensen de familie en vrienden veel sterkte toe. 

 
Op 27 maart 2019 is overleden in Tiel: 

 

Egbert van de Haar (82) 
Oud lid van Eilermark. 

 
We wensen zijn familie en vrienden veel sterkte toe. 
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Voor de jeugdteams is de voorjaarscompetitie al weer een tijdje 
afgelopen. De teams deden het redelijk goed, de JO13-1 werd knap 2e in 
een zware competitie, hierna volgen de verschillende eindstanden. 
Voor de JO10 was het opnieuw feest, ze wonnen de KNVB beker! 
Nadat Eilermark JO-10 diverse voorrondes van de beker had overleefd, 
speelden zij op zaterdag 2 juni de finale van de Zwaluwen Jeugdbeker 
tegen DSVD op sportpark de Vikkerhoek te Hengelo. Afgelopen jaar won 
dit team al de beker in de 4e klasse, een jaar later leveren zij deze 
prestatie opnieuw, nu in de 3e klasse. Na een verdiende overwinning, 
waarbij de laatste minuten nog spannend werden door de stand van 8-7, 
mochten zij de beker en medailles van de wethouder van Sport van 
Hengelo in ontvangst nemen. Volgend jaar gaan ze er wederom voor, 
maar dan weer een klasse hoger onder leiding van Silvio Dunhoft. 
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Helaas gingen de geplande toernooien niet door vanwege te weinig 
aangemelde teams hiervoor. Een oorzaak hiervoor zou kunnen zijn dat de 
datum te vroeg na het voetbalseizoen zou liggen. Volgend jaar beter … 
Wel deden de teams mee aan verschillende toernooien bij andere 
verenigingen. De JO13 en JO15 gingen gezamenlijk naar het toernooi bij 
de Apeldoornse boys en combineerden dit met een kampeerweekend in 
Wilp-Achterhoek. In het toernooi was er een 2e plaats voor de JO13 en op 
zondag een 4e plaats voor de JO15. Een knappe prestatie. 

 
Het was een goede combinatie. Een mooie oplossing voor de teams die 
elkaar ook in de competitie vaak aanvulden en zo een mooi seizoen 
konden afsluiten. Al met al een gezellig weekend met een topgroep en 
geweldige ouders als begeleiding. Met dank aan GVV Eilermark, Roy van 
Aart, christel ten Bruggencate, Tatiana Jansen-Nuis, Jeffrey V Sloten, 
Remon Veenstra en Myron Kolkman. En uiteraard Lute Bruineberg. 
 
Het jeugdbestuur is momenteel onderbezet, mocht U nog de mogelijkheid 
hebben om onze jeugd te ondersteunen of aan activiteiten mee te helpen, 
meld u dan aan bij iemand van het jeugdbestuur. 
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Paaseieren zoeken bij Eilermark 

 
De paasmorgen van de 2e paasdag was weer super geslaagd. 
We hadden plusminus 40 kids die weer de ochtend van hun leven hadden 
met paaseieren zoeken in het bos. Onder leiding van de twee eilerhazen ( 
Mitchel Hendriks en Lennard ten Brinke), waarvoor onze hartelijke dank 
vooral gezien het warme weer. 
Het paasontbijt viel weer bij iedereen in de smaak en voor de ouders en 
familie was er koffie en paasstol. Het eierzoeken was ook weer tot ieders 
tevredenheid en alle kids gingen natuurlijk niet met lege handen naar 
huis. Er was voor iedereen een surprise en tegen 12:00 uur gingen de 
meeste dan ook huiswaarts. Al met al weer een geslaagde morgen, 
namens het jeugdbestuur alle vrijwilligers bedankt voor jullie inzet en 

hopelijk tot 
volgend jaar! 
 
Foto boven 
van Barbara, 
 
Onder van 
Sjonnie. 
 
 
         
Groetjes 
Silvio,Katja 
en Sjonnie. 
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De eindstanden van de jeugd in de voorjaarscompetitie waren als volgt: 
 
 JO15 5e klasse        
1 Sparta E. JO15-5 11 10 0 1 30 29 7 
2 Achilles E/EMOS JO15-4 11 8 2 1 26 35 9 
3 TVO/Hoeve V. JO15-1 11 8 1 2 25 48 18 
4 Bon Boys JO15-4 11 7 1 3 22 37 19 
5 Avanti W. JO15-4 11 7 1 3 22 31 19 
6 W.V.V.'34 JO15-2 11 5 0 6 15 34 21 
7 Bentelo JO15-2 11 4 2 5 14 29 28 
8 Rood Zwart JO15-3 11 4 1 6 13 28 36 
9 GVV Eilermark JO15-1 11 4 0 7 12 27 35 
10 FC Eibergen JO15-5 11 3 0 8 9 19 40 
11 Markelo JO15-3G 11 2 0 9 6 8 48 
12 HSC '21 JO15-3 11 0 0 11 0 19 64 
         
 JO13 5e klasse        
1 Avanti W. JO13-3 10 9 0 1 27 53 9 
2 GVV Eilermark JO13-1 10 8 0 2 24 71 9 
3 VMC JO13-2G 10 6 1 3 19 33 28 
4 RSC JO13-2 10 5 3 2 18 38 33 
5 SV De Lutte JO13-2 10 4 1 5 13 16 19 
6 Sparta E. JO13-8 10 4 1 5 13 20 39 
7 BSC Unisson JO13-2 10 4 0 6 12 32 32 
8 FC Berghuizen JO13-2 10 3 2 5 11 26 41 
9 SDC '12 JO13-5 10 3 1 6 10 21 41 
10 De Tubanters JO13-3 10 3 0 7 9 22 34 
11 Victoria '28 JO13-5G 10 1 1 8 4 14 61 
 
 JO11 5e klasse        
1 SC Enschede JO11-1 9 9 0 0 27 65 20 
2 BSC Unisson JO11-1 9 6 1 2 19 53 26 
3 Victoria '28 JO11-2 9 6 0 3 18 85 40 
4 De Tubanters JO11-2 9 6 0 3 18 60 24 
5 Vogido JO11-3G 9 5 0 4 15 59 38 
6 LSV JO11-3 9 4 0 5 12 44 56 
7 Rigtersbleek JO11-4 9 3 0 6 9 26 67 
8 avc Heracles JO11-2 9 2 1 6 7 34 60 
9 GVV Eilermark JO11-1 9 2 0 7 6 40 84 
10 EMOS/Achilles E. JO11-3 9 1 0 8 3 25 76 
         
 JO10-1, 2e kl. Bekerwinnaar        
 JO9-1, 4e klasse        
 JO8-1, 3e klasse        
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Zaterdag 7 september; 
Whiskyproeverij bij 
Eilermark.  
Op deze avond organiseert 
de activiteitencommissie een 
whiskyproeverij in onze 
kantine. 

Vanaf 19uur kunt u zich 
vermaken met humor en een 
gezellig drankje erbij. 

Opgeven kan via: 

Edo vom Bruch 0657328325 

Jan Otten 0652838532 

Of Ans Diepeveen. 

Kosten: 25,- Euro per 
persoon / 20,- Euro leden 
supportersvereniging. 

 

Graag op tijd opgeven bij 
één van de heren.  

 
 

‼ 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 a 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 DINSDAG❓❓❓ 
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Eilermark coach Wesley Sanders is er nog niet gerust op dat Eilermark dit 
seizoen de titel in de 3e klasse gaat behalen, in het huis aan huis blad 
verhaalt hij hierover: Hij weet waar hij over praat, want op 17 februari 
verloor zijn ploeg 'zomaar' van Reünie met 1-7. Wel drie onterechte 
penalty's, maar toch ook door de mentaliteit in de ploeg, de instelling van 
dat doen we wel eventjes. Na de 1-0 hadden wij een totale offday. 

"Ik ben altijd bang dat ze bij ons maar voor 70 procent gaan, en dat ze de 
tegenstanders onderschatten. Maar als we doen wat we moeten doen, 
dan moeten we natuurlijk winnen van de meeste teams. Qua mentaliteit 
moet het beter, vindt de trainer. "We willen heel graag kampioen worden, 
maar er spelen wel een aantal factoren mee. De kwaliteit in de groep is 
echt heel hoog. Wat we tegen Sportlust hebben laten zien, was niveau 
bovenkant eerste klasse. Dan word je uitgedaagd. Maar tegen Reünie en 
LSV zijn ze moeilijker te motiveren.''  

Mocht Eilermark promoveren, dan voorziet Sanders geen problemen. 
"Qua voetbal denk ik dat we in de tweede klasse beter tot ons recht 
komen. Voor de jongens is het leuker en de club is er klaar voor. Het is 
ook niet dat we er voor weglopen. We willen kampioen worden. Maar in 
deze klasse moet je wel alles geven, anders win je niks.'' 

 

Met nog acht wedstrijden te gaan was er de onderlinge beslissings- 
wedstrijd om de 2e periodetitel op zondag 31 maart. De Tukkers Thuis. 
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Hierin bewees Eilermark zichzelf een slechte dienst en verloor met 1-3 
thuis van de Tukkers uit Albergen. Door dit resultaat de Albergernaren 
met de 2e periodetitel naar huis en bracht Eilermark ongewild de spanning 
weer terug aan kop van de 3e klasse A. De bezoekers die aan een sterke 
serie bezig zijn kwamen op voorsprong met 0-1 waar de thuisclub 
verzuimd had de leiding te nemen en onder andere de paal raakte. Spits 
Farough Saadi zorgde wel nog voor de rust voor de gelijkmaker met zijn 
11e seizoenstreffer door knap vanuit de draai raak te schieten: 1-1. Na de 
rust opnieuw kansen aan beide zijden maar opnieuw stond het aluminium 
een treffer in de weg, waar de Tukkers nog wel twee keer scoorden, de 1-
3 was de beslissing. Mitchell Westerink kon voortijdig douchen na zijn 
tweede gele kaart. De voorsprong slonk door deze nederlaag en had nog 
een marge van 4 punten. Nog zeven wedstrijden te gaan.....te beginnen 
met de wedstrijd tegen buurman Avanti w. thuis op zaterdag 13 april. 
Hierover weer een groot artikel in de Tubantia op de maandag; 

 

Eilermark bewijst kracht in derby tegen Avanti 

Eilermark bewees zaterdag in de derby tegen Avanti maar weer eens te 
sterk te zijn voor de derde klasse: 5-0. Yannik de Vries maakte er vier.  
15 april 2019, Stan Waning (TC Tubantia)  
 
De derby tussen Eilermark en Sportlust Glanerbrug van half november (6-
1 winst, red.) blijft ook na zaterdag met afstand de meest bijzondere van 
Glanerbrug van de laatste jaren. Wat er toen gebeurde, was ongekend en 
van een hoofdklassewaardig niveau. 
De blijdschap van destijds werd afgelopen zaterdag dan ook niet 
overtroffen bij de ploeg van Wesley Sanders, maar opluchting en trots 
waren degelijk zichtbaar op het gezicht van de oefenmeester. Het begint 
er zo langzamerhand rooskleurig uit te zien voor de blauwhemden. 



                                                                                                                                          

 

Pagina 12                                             Opgericht 12 oktober 1920 

“ de Eilermarker” Clubblad van G.V.V. Eilermark te Glanerbrug 45e jaargang No.4, april – juni 2019 

"En daar zijn we ons ook van bewust, hoor", aldus Sanders. 
Maar de trainer weet dat hij zich met zijn manschappen rustig kan gaan 
voorbereiden op de tweede klasse. En dat is ook het niveau waarop de 
ploeg thuishoort. Met deze selectie hoeft Eilermark zelfs ook geen 
moment te vrezen voor problemen, als het een niveau hoger acteert. 
Sanders wil er nog niet te veel aan denken.  
 
NEO  
"Wij hebben een moeilijker programma dan NEO. Wij moeten nog naar 
Borne, spelen nog uit bij DSVD, gaan nog op bezoek bij Sportlust dat 
zonder twijfel revanche wil nemen. Ik zie NEO nog steeds als een 
geduchte concurrent. Dat zeg ik het hele seizoen al. NEO speelt in 
tegenstelling tot ons geen enkele derby, terwijl wij dat veel vaker hebben 
dit seizoen. Daarnaast speelt NEO al jaren in dezelfde ploeg en hebben ze 
zich deze zomer flink versterkt. We zijn er gewoon nog niet", weet 
Sanders. 
Even terug naar zaterdag. Neutrale toeschouwers hopen vooraf dat Avanti 
flink weerstand kan bieden aan de koploper en die hoop is er ook even. 
De eerste grote kans is immers voor de ploeg van Michiel Mensink. 
Daarna is de hoop op een duel vol met spanning al snel verkeken. 
Eilermark schakelt een tandje bij en maakt binnen een kort tijdbestek 
simpelweg het verschil. "Het is opvallend maar in duels die wij op 
zaterdag spelen dit seizoen kunnen we meer brengen. Dan komen we 
stukken beter onze afspraken na. Avanti probeerde hetzelfde te spelen als 
De Tukkers laatst (1-3 verlies, red.), maar dan weigeren we mee te 
lopen. Zaterdag voerden we onze taken perfect uit en doen we zakelijk 
ons ding. We hebben alleen nagelaten om veel vaker te scoren."  
 
De Vries  
Het is onmogelijk om het succes van Eilermark te beschrijven zonder de 
naam van Yannik de Vries. Zaterdag zette hij zijn doelpuntentotaal op 28. 
"En tel daar ook nog een twintigtal assists bij op. Yannik is een fenomeen, 
maar zaterdag was Farough Saadi onze man. Wat speelde hij sterk", 
aldus Sanders.  
Avanti  
De pijn bij Avanti was zaterdag minder heftig dan de uitslag doet 
vermoeden. Trainer Mensink was nuchter en reëel na afloop. "Eilermark is 
het beste team van de competitie en in elke linie completer dan dat wij 
dat zijn. In dit soort duels komen wij nog te kort. Dat is logisch, want wij 
zijn een jong team in opbouw", aldus Mensink. Hij trakteerde zijn selectie 
dan ook niet op een donderspeech na afloop, maar verlegde de focus. 
"Dat heb ik ook gezegd. Dit seizoen zit er waarschijnlijk niets meer in 
voor ons. We kunnen naar komend seizoen gaan kijken. Misschien kunnen 
we dan structureel bovenin meedoen." 
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Derde klasse A: Eilermark - Avanti W. 5-0  
Score: 19. 34. 45. De Vries 1-0, 2-0 en 3-0, 58. Nahrwold 4-0, 76. De 
Vries 5-0. 
Eilermark: Berends, Bodde, Holtkamp, De Jong, Albou-Mohammad (68. 
Wolters), Westerink, Cooper (76. Chamoun), Hayta, Nahrwold, Farough 
Saadi (60. Hakan Kocoz), De Vries. 
 
Scheidsrechter: Van der Velden 
Toeschouwers: 600 
 

 
 
 
Ook in de altijd lastige uitwedstrijd tegen DSVD wist Eilermark op een 
zonnige maandag 2e paasdag 22 april drie punten mee te nemen uit 
Deurningen. Bij rust was er een minimale voorsprong van 0-1 dankzij een 
doelpunt van Kenneth Cooper. Ook in de 2e helft waren er kansen voor 
beide teams maar pas een kwartier voor tijd was er de bevrijdende 0-2 
door Farough Saadi die zijn 12e competitietreffer maakte. DSVD gaf het 
nog niet op en maakte vlak voor tijd de 1-2 maar gelukkig bleef het hier 
bij. Naaste belager van ons eerste NEO stond op zes punten achterstand, 
maar de ploeg kreeg Eilermark nog op bezoek dus er was nog van alles 
mogelijk. 
Er was lang naar uitgekeken, de afgelaste wedstrijd tegen Sportlust Gl. 
was vastgesteld op de zondag na koningsdag 28 april. De verwachtingen 
konden slechts in de eerste helft gedeeltelijk waargemaakt worden, beide 
teams kregen enkele doelrijpe kansen maar wisten het net niet te vinden. 
Het bleef uiteindelijk 0-0 met het volgende ruime verslag op de maandag: 



                                                                                                                                          

 

Pagina 14                                             Opgericht 12 oktober 1920 

“ de Eilermarker” Clubblad van G.V.V. Eilermark te Glanerbrug 45e jaargang No.4, april – juni 2019 

De topscorer kan niet altijd vlammen 

   

Yannik de Vries in actie namens Eilermark. Boy Strijker (Sportlust) en 
ploeggenoot Ferdi Kocoz kijken toe.  
Reinier van Willigen / Jochem Vreeman, TC Tubantia 29 april 2019  
 
Eilermark liep in de derby tegen het 'uitgespeelde' Sportlust duur 
puntenverlies op in de titelstrijd. Goalgetter Yannik de Vries viel tegen.  
Zondag, derde klasse A. 
Sportlust Glanerbrug – Eilermark   0-0 
 
Eilermark: Berends, Bodde (70. Cooper), F. Kocoz, Holtkamp, H. Kocoz, 
Westerink, Albou-Mohamed, Saadi, 
De Jong, De Vries (71. Nahrwold), Hayta (83.Vormeer). 
Scheidsrechter: Kok. 
Rode kaart: 55. De Leeuw (Sportlust, 2x geel), 86. F. Kocoz (Eilermark). 
Gele kaart: Hayta, De Vries, Bodde (Eilermark) 
Toeschouwers: 250. 

Routinier Jordi Holtkamp (Eilermark) schreeuwt het in het veld uit in de 
slotfase: "We hebben een man meer, geef nou eens gas!" Het zegt alles 
over de onmacht van Eilermark op bezoek bij Sportlust Glanerbrug. De 
bezoekers lijken het allemaal niet meer op te kunnen brengen na rust. 
Opvallend, want koploper Eilermark heeft de titel in zicht en zou zich het 
snot voor de ogen moeten spelen. Het duel pakt allemaal wat anders uit 
dan vooraf verwacht. Natuurlijk, de derby Sportlust - Eilermark is altijd 
een mooi affiche, maar had inmiddels een wat andere lading dan voor de 
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winterstop. Sportlust kondigde zoals bekend eind februari aan volgend 
seizoen een streep te zetten door het zondagvoetbal en speelt sindsdien 
nergens meer om. Het gas ging er iets af en Eilermark zou dit potje wel 
gaan winnen, zag je iedereen denken. Het gat met achtervolger NEO zou 
dan met nog drie duels te gaan opgelopen zijn naar zes punten, een 
comfortabele marge. 

 

Het pakte dus allemaal wat anders uit. Niet dat er niks gebeurde op het 
veld, want kansen waren er zeker aan beide kanten en ook de frustraties 
liepen nogal eens hoog op. Niet in de laatste plaats tegen medespelers. 
Tekenend voor de onmacht bij Eilermark was de rode kaart voor Ferdi 
Kocoz in de slotfase. Hij deelde een tik uit aan Nigel Priekaar en kon 
inrukken. Ontzettend dom, zeker in het heetst van de titelstrijd die Kocoz 
vanaf de zijlijn zal moeten bekijken. De allergrootste kans viel in dezelfde 
fase overigens aan de kant van Sportlust, maar Boy Strijker faalde oog in 
oog met Eilermark-doelman Ken Berends.  

Dramatisch  

"Daar kwamen we nog even heel goed weg. Wat een dramatisch slechte 
pot", baalde Eilermark-aanvaller Yannik de Vries na afloop. De Vries zat in 
die fase met knikkende knieën op de bank, want hij werd twintig minuten 
voor tijd gewisseld en dat is tegelijkertijd nog iets wat opviel bij 
Eilermark. De Vries (21) is met 28 doelpunten topscorer in de regio en 
heeft ook nog eens zo'n twintig assists achter zijn naam staan. 
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Er staat normaal gesproken geen maat op De Vries, die met zijn snelheid, 
beweeglijkheid en uitstekende traptechniek ongrijpbaar is voor veel 
verdedigers op dit niveau. Maar gisteren niet. De Vries kwam nauwelijks 
in het stuk voor en zat goed in de tang bij de verdedigers van Sportlust. 
"Ik werd voortdurend door drie man gedekt, er was geen beginnen aan. 
Het liep totaal niet dit keer. Natuurlijk wil ik altijd alles spelen, maar ik 
snapte het best dat de trainer me wisselde." 

De Vries staat inmiddels al twee wedstrijden droog, maar zegt zelf niet zo 
bezig te zijn met het topscorersklassement. "Ik krijg het altijd wel 
doorgestuurd en een prijs winnen zou mooi zijn, maar geef mij maar die 
titel." 

De vleugelaanvaller speelde in het verleden in de jeugd van FC Twente en 
maakte afgelopen zomer de overstap van Jong Go Ahead Eagles naar 
Eilermark. Verschil met deze derde klasse ziet hij zeker. "Ik vind dit 
lastiger. Als ik hier een schaar maak, springt iedereen bovenop me. Maar 
ik heb bij Eilermark ook zeker het plezier terug gevonden, want dat was 
ik even kwijt." 

Voor De Vries is Eilermark een opstapje naar een hoger niveau, want het 
lijkt onwaarschijnlijk dat hij volgend jaar ook te bewonderen is in 
Glanerbrug. De top van het amateurvoetbal lonkt en clubs als 
Excelsior'31, HSC'21 en DETO staan al in de rij. Wesley Sanders, ook 
volgend jaar trainer van Eilermark, heeft er vrede mee. "Wij gaan hem 
niet behouden, helaas. Maar gelukkig kan hij zich nog goed focussen. 
Mocht hij zijn volgende club al weten, dan is het verstandig dat hij dat 
nog even voor zich houdt. Eerst het kampioenschap veiligstellen. Het 
moet bij hem, net als bij het hele team, dan in ieder geval beter dan 
vandaag tegen Sportlust. Aan de andere kant... iedereen mag een keer 
een mindere wedstrijd spelen en hij is pas 21. Ik gun Yannik een mooie 
voetbaltoekomst."  

   
 
In de thuiswedstrijd tegen WVV'34 op moederdag 12 mei was er 
vervolgens eerst een nerveus begin en moest keeper Ken Berends enkele 
keren handelend optreden. Eilermark kwam daarna beter in zijn spel en 
na een half uur spelen was er een perfect doelpunt van Farough Saadi die 
raak kopte: 1-0. Dit was alweer zijn 13e competitietreffer. Na de rust was 
het wachten op een 2e doelpunt, maar deze kwam 20 minuten voor tijd 
via Dayiem Hayta die de 2-0 scoorde. Hierna kon er pas vrijuit gevoetbald 
worden en liep de score op na 4-0. Hakan Kocoz en de van Sparta E. 
overgekomen Carlos Jonkers scoorden beide nog een keer. Topscorer 
Yannik de Vries verzuimde vanaf elf meter om zijn doelpuntentotaal op te 
vijzelen. 
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Nog even geduld voor furieus Eilermark 

NEO – Eilermark 4-2 

Eilermark stelt het kampioenfeest nog even uit. De Glanerbruggers gingen 
onderuit bij nummer twee NEO, maar hebben alles nog in eigen hand.  

 

JOCHEM VREEMAN  

Gelach en gejuich bij een deel van de NEO-supporters als er een partybus 
voor het oog van het hele sportpark in de slotfase het sportpark in Borne 
opdraait. Op bestelling van Eilermark, maar die hebben op dat moment 
weinig meer te vieren. De Glanerbruggers zien de titeldroom bij 
concurrent NEO uiteen barsten en laten het nu op de allerlaatste 
speelronde aankomen. NEO nadert Eilermark tot op één punt en de grote 
vraag is of Eilermark zondag in eigen huis tegen Twenthe met die druk 
weet om te gaan.  

Woedend  

De manier waarop Eilemark verloor in Borne deed de ploeg van Wesley 
Sanders ontploffen van woede. Eilermark was nauwelijks met zichzelf 
bezig en wees vooral met de vinger naar scheidsrechter Marco Arnoldus. 
Dat gold ook voor Sanders zelf, die zich tijdens de wedstrijd nauwelijks 
kon beheersen. "We zijn er gewoon gigantisch ingefloten, ik kan er echt 
niks anders van maken. Er is een truc met ons uitgehaald. Afgelopen 
vrijdag stond er nog een andere scheidsrechter op papier, maar die is 
verwisseld voor dit vriendje van NEO. Belachelijk, ons is zeker drie keer 
een strafschop onthouden." 
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Eilermark had inderdaad weinig geluk met de scheidsrechter, maar mocht 
ook zeker in de spiegel kijken. De bezoekers straalden niet de overtuiging 
en het vertrouwen uit van de gedoodverfde kampioenskandidaat. Vooral 
doelman Ken Berends kende een ongelukkige middag. "Hij speelde zijn 
slechtste wedstrijd van het seizoen, ik weet ook niet waar dat aan lag", 
zei Sanders. Berends liet na een kwartier een licht getoucheerde vrije trap 
de goal in glippen. Kort daarna werd Eilermark-speler Dehly Nahrworld 
gehinderd in de zestien, maar de bal ging niet op de stip. Eilermark was 
vanaf dat moment van slag en hield zich vooral met de scheidsrechter 
bezig. Toch werd de titeldroom op slag van rust weer nieuw leven in 
geblazen. Hassan Mohammad liep de bal binnen na een doorgekopte 
ingooi: 1-1. Een gelijkspel zou genoeg zijn voor Eilermark, en in de 
tweede helft zag de wereld er even zelfs nog een stukje mooier uit voor 
de Glanerbruggers. Goalgetter Yannik de Vries, toch weer hij, maakte er 
1-2 van. De Vries is de topscorer in de regio, maar stond hiervoor al drie 
duels droog. Dit keer oogde hij vlijmscherp toen hij het eindstation 
vormde van een rappe uitbraak. Daarna ging het alsnog compleet mis 
voor Eilermark. Doelman Berends maakte hands buiten de zestien en kon 
vertrekken. Wisselkeeper Sander Duinmayer stond direct daarop aan de 
grond genageld bij de rake vrije trap. Het was vervolgens wachten op het 
doodsvonnis door NEO. De thuisploeg hield vertrouwen en maakte in de 
slotfase nog twee goals.  

Knop om  

"Ik heb mijn ploeg ondanks dit debacle wel gecomplimenteerd met de 
inzet en mentaliteit", zei Sanders. "Ik vond ons aan de bal veel beter. We 
wisten van tevoren dat wij niet achterover konden leunen. Het is jammer 
dat we ons nu zo druk moeten maken over die scheidsrechter, dat had ik 
liever anders gezien. Ik hoop dat de jongens zich hier snel overheen 
kunnen zetten en zich kunnen opladen voor de grote finale. We geloven 
er nog volledig in." 

Eilermark neemt het zondag in eigen huis op tegen Twenthe, dat nog 
vecht om nacompetitie om lijfsbehoud te ontlopen. 

Score: 9. Stam 1-0, 40. Mohamad 1-1, 51. De Vries 1-2, 58. 
Brunninkhuis 2-2, 78. Spenkelink 3-2, 90. Nijmeijer 4-2. 

Eilermark: Berends, Bodde, Holtkamp (81. Jonkers), Westerink, 
Nahrwold, Cooper, De Vries (70. H. Kocoz), Mohammad, Saadi (57. 
Duinmayer), Hayta, De Jong. 

Scheidsrechter: Arnoldus. Toeschouwers: 200. 

Gele kaart: De Vries, De Jong, Cooper (Eilermark). 

Rode kaart: 56. Berends (Eilermark). 
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Eilermark pakt twee kampioenschappen op één dag.   

 

De vrouwen en de mannen van Eilermark werden zondag kampioen. "Ik 
heb te weinig Brama's'', zegt trainer Wesley Sanders met het oog op de 
tweede klasse. (Foto: Pascal Vormeer)  

Glanerbrug – Het was groot feest zondag bij Eilermark. Eerst werden de 
vrouwen van Eilermark kampioen in de derde klasse en even later waren 
ook de mannen kampioen van de derde klasse. De 6-1 winst op Twenthe 
Goor was genoeg voor de titel. "We hebben allemaal jongens die 
fantastisch kunnen voetballen'', zegt trainer Wesley Sanders.  

Het kampioenschap zat er aan te komen, maar op de voorlaatste 
speeldag verloor Eilermark met 4-2 van concurrent NEO, waardoor het 
onderlinge verschil werd teruggebracht tot één punt. Een overwinning op 
laagvlieger Twenthe, dat de nacompetitie voor degradatie ingaat, volstond 
voor de titel. "De spanning was minder dan een week geleden bij NEO'', 
zegt Wesley Sanders. "Daar werd een sfeer gecreëerd waarvan ik denk 
'als het op deze manier moet'. Er werkt niets beter dan het maken van 
een gezamenlijke vijand. Maar we hebben het goed verwerkt. Verder 
moeten we het er maar niet meer over hebben.''  

Tegen Twenthe was het snel gepiept. "Na twee minuten lag de eerste er 
al in'', zegt Sanders. "En na tien minuten de 2-0. Met de 3-0 was het wel 
gebeurd. Door een slippertje werd het 3-1, maar daarna was het ook zo 
weer 4-1.'' De eerste twee goals waren van Yannik de Vries. Beide keren 
op aangeven van Dehly Nahrwold. Bij de 3-0 waren de rollen omgedraaid. 
Nahrwold tekende ook voor de 5-1, terwijl de 4-1 en de 6-1 werden 
gescoord door Farough Saadi. "De trekker werd heel effectief 
overgehaald'', zegt Sanders. "We zijn ook de terechte kampioen. Op basis 
van kwaliteit en zeker op basis van de breedte. Bij blessures kon ik zo 
iemand anders pakken, zonder dat de kwaliteit achteruit ging. Het zijn 
allemaal jongens die fantastisch kunnen voetballen. Maar dat is gelijk een 
beetje onze valkuil. Hoe houd ik twintig mensen tevreden. Die luxe was 
tevens mijn probleem.''  
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Van de 81 goals van Eilermark scoorde Yannik de Vries er liefst 30. "En hij 
had ook nog eens 23 assists'', zegt de trainer. De Vries (21) gaat 
Eilermark verlaten. "Hij heeft ook nog zeven wedstrijden droog gestaan", 
zegt Sanders. "Aan de bal heeft hij zoveel rendement. Dat is gewoon 
ongelooflijk.'' In de tweede klasse wordt de doelstelling zo snel mogelijk 
veilig spelen. "Andere wetten, andere tegenstanders: in de eerste periode 
gaan we proberen een stabiele tweedeklasser te worden. Het probleem is 
dat de mentaliteit bij goede voetballers wat minder is. Je moet een mix 
hebben. Je hebt Brama's nodig. Ik heb te weinig Brama's. Maar vijf 
spelers hebben al toegezegd dat ze bij ons komen.''  

   

Eilermark wil nu stabiele tweedeklasser worden 

 

Ontlading bij Eilermark nadat het kampioenschap is veiliggesteld. 

Foto lars smook / Peter Eidhof  

Via een eenvoudige 6-1 thuiszege op Twenthe Goor is Eilermark 
onbereikbaar geworden voor de concurrentie in de derde klasse. Daardoor 
komt de ploeg uit Glanerbrug voor het eerst in decennia weer uit in de 
tweede klasse. En daar wil de ploeg voorlopig blijven. 

Eilermark rekende gisteren snel en doeltreffend af met Twenthe. Met 
name de tandem Yannik de Vries en Dehli Nahrwold-Duinkerk was 
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bepalend bij de snelle voorsprong van 3-0 voor de thuisploeg. Daarna was 
er amper nog een vuiltje aan de lucht voor Eilermark, dat eind november 
al de koppositie overnam van Sportlust Glanerbrug. 

NEO kwam in de laatste maanden door het zware programma van het 
elftal van trainer Wesley Sanders nog dichtbij, maar het overgebleven 
punt voorsprong was uiteindelijk voldoende voor Eilermark om het 
kampioenschap binnen te halen. 

,,Iedereen kijkt naar de buitenkant, naar de kwaliteit in de groep", 
analyseerde coach Sanders gisteren na het binnenhalen van de titel. 
,,Maar dat brengt ook gedragingen met zich mee, het zijn allemaal 
haantjes. 

Dat te managen is, denk ik, de grootste prestatie van ons als staf. 
Negentien van de drieëntwintig spelers zijn aan boord gebleven", 
constateerde Sanders tevreden. De nederlaag vorige week tegen NEO, de 
enige concurrent in de titelstrijd, bracht zijn elftal niet uit evenwicht. 
Sterker: die heeft volgens Sanders positief gewerkt. ,,Die nederlaag heeft 
ons gedreven tot deze prestatie, want wij hebben vorige week gevoeld 
dat andere dingen dan het spelen van elf tegen elf telden. Dat wilden de 
spelers vandaag koste wat kost op geconcentreerde wijze voorkomen."  

Tweede klasse  

Volgend seizoen wacht de tweede klasse. ,,We moeten ons zo snel 
mogelijk veilig spelen, en dan zien we wel verder. Ik denk dat het gezien 
alle ontwikkelingen in het zondagvoetbal nodig is dat Eilermark een 
stabiele tweede klasser wordt. Daarom zijn we nu al goed op weg met de 
nodige versterkingen om het vertrek van Jordy Holtkamp, Kenneth 
Cooper en Pascal Vormeer op te vangen." 

Eilermark - Twenthe 6-1 (3-1). 

De Vries 1-0 en 2-0, Nahrwold-Duinkerk 3-0, Morsink 3-1 (pen.), Farough 
Saadi 4-1, Nahrwold-Duinkerk 5-1, Farough Saadi 6-1.  

Een topseizoen dat eindigde als een legpuzzel waarin alle stukjes perfect 
in elkaar vielen. Trainer Wesley Sanders en assistent Jan de Vries 
maakten een perfecte machine van de spelersgroep waarin vrijwel 
iedereen zich kon vinden. Ook de staf en de randvoorwaarden waren goed 
geregeld. Een mooie dag die eindigde in een groot feest voor alle 
Eilermarkers. De cijfers zijn: 26 wedstrijden, 19 keer winst, 3 gelijk en 4 
nederlagen. Doelsaldo 81 voor en 36 tegen (+45). Voor Jordi Holtkamp 
was dit een perfecte afsluiting van zijn mooie carriere en was er een 
terechte publiekswissel. Op naar de 2e klasse, voor het eerst sinds 1980! 
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Inmiddels heeft Yannik zijn keuze gemaakt, zijn tussenjaar bij Eilermark 
heeft ons het kampioenschap opgeleverd en hem een mooie overstap 
naar de kampioen van de hoofdklasse zaterdag, en dus volgend seizoen 
3e divisionist, Excelsior ’31 uit Rijssen. Opnieuw te kijken waar zijn grens 
zal liggen. We wensen hem alle succes van de wereld, en gaan er van uit 
dat hij ook daar zal slagen. 

We wensen Yannik veel succes bij deze mooie club en mocht het niet 
lukken staat de poort aan de Ekersdijk altijd open …..   
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 Eindstand 2018/19 3e klasse A: 
  Wed. Gew. Gel. Verl. Punten Voor Tegen 
1 GVV Eilermark 1 26 19 3 4 60 81 36 
2 NEO 1 26 18 2 6 56 84 35 
3 De Tukkers 1 26 16 4 6 52 69 31 
4 Sportlust Gl. 1 26 16 2 8 50 66 54 
5 Avanti W. 1 26 12 7 7 43 52 42 
6 Saasveldia 1 26 11 6 9 39 63 48 
7 W.V.V.'34 1 26 11 5 10 38 42 43 
8 Reutum 1 26 11 1 14 34 69 66 
9 DSVD 1 26 8 9 9 33 45 46 
10 LSV 1 26 9 5 12 32 33 53 
11 Losser 1 26 9 1 16 28 43 60 
12 Reunie 1 26 8 2 16 26 56 73 
13 v.v. Twenthe 1 26 7 4 15 25 40 74 
14 Victoria '28 1 26 1 1 24 4 25 107 
De grafiek met de opmars van Eilermark met de punten per speeldag. 
Wie van de drie in de 3e klasse in Glanerbrug, een unieke gebeurtenis. 

 

Het seizoen was nauwelijks afgelopen of de gebruikelijke transfers en 
overschrijvingen kwamen al weer op gang en ook bij Eilermark was het 
weer een komen en gaan van spelers. Hieronder de belangrijkste mutaties 
die tot 15 juni genoteerd werden bij onze club; 

Nieuw: Karmaoui, Meziani (beiden Victoria'28), C. Jonkers (Sparta 
Enschede), Ventage (Letland), Kuipers, Sidibe (beiden Rigtersbleek), 
Bron, Schepers, Nicolaas (allen Vogido), Giamblanco (Quick'20), Vargas 
Galvan (De Tubanters). 

Vertrokken: De Vries (Excelsior'31) F. Kocoz, Fahad Saadi, Farough 
Saadi (allen Barbaros), H. Kocoz, Aslan (beiden Rigtersbleek), Berends 
(Sparta Enschede), Chamoun (TVV), Mohammad (AJC'96), Westerink, 
Nahrwold (beiden Sportlust Gl.), I. Mayamba (Vogido),  
Kenneth Cooper, Pascal Vormeer, Sander Duinmayer, Adam gaan van de 
zondag naar het nieuwe zaterdag 1 team. 
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De eindstanden van de overige seniorenteams: 
 
Zon.2 4e klasse 12        
1 Victoria '28 3 21 18 3 0 57 104 36 
2 SC Enschede 2 19 12 1 6 37 87 53 
3 Vosta 3 21 9 7 5 34 54 40 
4 BSC Unisson 2 21 7 5 9 26 55 57 
5 GVV Eilermark 2 21 7 4 10 25 62 64 
6 Phenix 2 21 7 2 12 23 56 64 
7 FC Suryoye-Medi 3 20 6 4 10 22 51 83 
8 FC Aramea 3 20 1 4 15 7 30 102 
 
Zat.2 5e klasse 23        
1 SDC '12 5 19 16 2 1 50 86 21 
2 Achilles E 3 20 12 5 3 41 68 31 
3 Vogido 2 20 12 3 5 39 74 41 
4 Tubantia 2 19 11 2 6 35 69 35 
5 Quick '20 8 20 11 1 8 34 62 51 
6 Quick '20 7 20 10 2 8 32 65 57 
7 GVV Eilermark 2 19 7 1 11 22 51 56 
8 Victoria '28 2 19 5 3 11 18 46 55 
9 Avanti W. 3 20 6 0 14 18 35 66 
10 FC Aramea 2 20 5 3 12 18 39 89 
11 Sparta E. 4 20 2 0 18 6 43 136 
         
Zat.3 6e klasse 33        
1 Zuid Eschmarke 2 23 20 1 2 61 153 34 
2 SDC '12 6 23 18 2 3 56 76 34 
3 Losser 2 24 17 1 6 52 94 41 
4 Victoria '28 3 24 15 3 6 48 74 45 
5 Sparta E. 6 24 12 4 8 40 68 51 
6 Drienerlo 4 24 12 4 8 40 63 53 
7 De Tubanters 3 24 9 4 11 31 63 84 
8 Quick '20 12 23 8 3 12 27 48 66 
9 SDC '12 7 23 6 4 13 22 60 83 
10 Quick '20 11 23 6 3 14 21 54 97 
11 Sparta E. 7 24 4 3 17 15 29 77 
12 GVV Eilermark 3 24 4 2 18 14 51 128 
13 Sportlust Gl. 4 23 4 2 17 13 38 78 
 
Vrij. 1e klasse heren 35+        
1 Sparta E. 35+1 19 11 3 5 36 31 19 
2 SC Enschede 35+2 17 11 2 4 35 44 25 
3 Eilermark 35+1 20 9 3 8 30 34 23 
4 Sportlust Gl. 35+2 18 5 2 11 17 19 40 
5 FC 't Centrum 35+1 16 2 4 10 10 24 45 
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Eilermark 4 kampioen 7e klasse! 
         

 
 
Zon.4 7e klasse 26        
1 GVV Eilermark 4 22 19 1 2 58 118 48 
2 SV De Lutte 5 22 16 2 4 50 80 38 
3 Zuid Eschmarke 2 22 13 4 5 43 108 69 
4 EFC PW 1885 3 21 12 4 5 40 69 39 
5 Rigtersbleek 5 22 10 4 8 34 67 54 
6 SV De Lutte 4 22 10 3 9 33 45 33 
7 RSC 8 22 8 2 12 26 61 62 
8 UDI 3 21 8 0 13 24 47 72 
9 Vogido 8 22 7 3 12 24 53 75 
10 DTC '07 4 22 7 0 15 21 40 76 
11 Phenix 3 22 5 1 16 16 51 113 
12 LSV 5 22 3 2 17 11 44 104 
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Op de foto boven van Barbara de Wermers in feeststemming, jong en oud. Het 
4e elftal rekende in een onderling duel af met De Lutte dat met twee teams in 
de competitie vertegenwoordigt was.  
Leider en mentor Rob Stuivenberg keek en zag dat het goed was, na enkele 
jaren onderbreking kon de kampioensvlag weer gehesen worden! Onder de 
jonge Rob(in) in actie. 
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Eilermark VR1 kampioen 3e klasse! 

 
      
De dames leverden een geweldige prestatie door opnieuw kampioen te worden 
onder leiding van trainster Judith Bos. Van harte gefeliciteerd allemaal! 
Zon.1 3e klasse        
1 GVV Eilermark VR1 20 17 0 3 51 73 29 
2 TVC '28 VR1 20 16 0 4 48 77 32 
3 Raalte VR1 20 14 0 6 42 92 36 
4 ATC '65 VR1 20 13 2 5 41 73 24 
5 Hoeve Vooruit VR1 20 12 1 7 37 47 28 
6 Grol VR1 20 8 1 11 25 53 66 
7 Avanti W. VR1 20 8 1 11 25 59 87 
8 Tubantia VR1 20 6 0 14 18 33 59 
9 MVV '29 VR1 20 4 2 14 14 26 69 
10 EMOS VR1 20 4 1 15 13 24 68 
11 FC Berghuizen VR2 20 3 2 15 9 23 82 
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Vrijdag Poule 02 dames 25+        
1 Berghuizen VR25+1 6 4 0 2 12 41 22 
2 UD W. VR25+1 6 4 0 2 12 37 24 
3 Rigtersbleek VR25+1 5 3 1 1 10 19 11 
4 Luctor Et Em.VR25+1 5 3 0 2 9 19 14 
5 Eilermark VR25+1 6 3 0 3 9 22 30 
6 SVO Twickel VR25+2 6 1 2 3 5 18 26 
7 Bornerbroek VR25+1 6 0 1 5 1 15 44 
Zaal 1, heren 4e klasse        
1 Sportlust Glanerbrug 2 22 20 2 0 62 215 64 
2 Rijssen Vooruit 1 22 15 2 5 47 131 99 
3 Hoekje/Toyota Old.7 21 14 4 3 46 130 87 
4 HSC '21 2 22 14 1 7 43 126 95 
5 Hoekje/Toyota Old.6 22 11 2 9 35 121 115 
6 Bon Boys 1 20 11 0 9 33 98 82 
7 Sparta E. 4 22 9 5 8 32 100 112 
8 Bon Boys 2 22 10 1 11 31 109 104 
9 DZVV 4 22 7 2 13 23 76 102 
10 DZVV 3 21 3 2 16 11 89 121 
11 GVV Eilermark 1 22 2 2 18 8 97 207 
12 Excelsior '31 10 22 2 1 19 7 50 154 
Helaas hebben de heren van het zaalteam besloten om er na jarenlang voor 
Eilermark gespeeld te hebben er een punt achter te zetten. Mede door het grote 
leeftijdsverschil werden de resultaten steeds minder waardoor ook het 
spelplezier verdween. Jammer jongens het ga jullie goed! 

Eilermark Dames 
zaal 1 kampioen 1e 

klasse! 
Beter ging het met de 
dames in de zaal, ook in de 
voorjaarscompetitie werden 
ze kampioen en mede door 
de goede resultaten gaan 
ze het volgende seizoen 
nog een stapje hoger: 
De hoofdklasse! 
 
We wensen onze zaaldames 
veel succes en veilige 
kilometers gezien de 
indeling.  
 
 
 

dames 1e klasse        
1 GVV Eilermark vr1 11 10 0 1 30 105 33 
2 Dalfsen VR1 12 8 0 4 24 74 54 
3 SP Teuge VR1 11 6 0 5 18 59 38 
4 Futsal Apeldoorn VR3 11 6 0 5 18 51 50 
5 SV Vaassen VR1 11 6 0 5 18 42 56 
6 SVI VR4 12 3 0 9 9 38 62 
7 VIOS V. VR1 12 1 0 11 3 17 93 



                                                                                                                                          

 

Pagina 29                                             Opgericht 12 oktober 1920 

“ de Eilermarker” Clubblad van G.V.V. Eilermark te Glanerbrug 45e jaargang No.4, april – juni 2019 

 
 

Eilermark M/V in de Tukker Cup ..... 

Ook in de competitie 1819 neemt ons eerste weer deel aan 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. 

Na de poule zege waren er vervolgens 
ook overwinningen thuis tegen Quick'20 
uit de 3e divisie, en in de kwartfinale uit 
tegen Diepenheim. 
Hiermee plaatste Eilermark zich voor het 
eerst voor de halve finale die gespeeld 
werdt op dinsdag 28 mei. Hierin was de 
tegenstander DETO dat zich via 
nacompetitie probeert te handhaven in 
de zaterdag hoofdklasse B. Een zware 
kluif voor ons eerste dat twee dagen 
ervoor zijn kampioenswedstrijd had 
gespeeld. De wedstrijd eindigde in 2-6 
voor de Vriezenveners, derhalve het 

eindstation voor Eilermark in de Tukker Cup voor dit seizoen. Voor 
Eilermark scoorden Carlos Jonkers en Dehly Nahrwold de doelpunten. 
 
Ook het damesteam van Eilermark is ingeschreven voor deze competitie 
en speelde in de poulewedstrijden vlekkeloos en haalde de volle winst uit 
de drie wedstrijden. Hiermee gingen ze door naar de KO fase. De 
kwartfinale tegen Tubantia was ook geen probleem, totdat in de halve 
finale Berghuizen op het programma stond. Tegen dit hooggeplaatste 
team speelden onze dames een zeer goede wedstrijd waarin beide teams 
wel kansen kregen maar niet wisten te scoren. Pas in de slotfase moesten 
de dames buigen en kwam de 0-1 op het scorebord. Een sneu verlies 
maar achteraf toch een goede ervaring hoe het gaat tegen een 
toptegenstander. 
 
Voor meer informatie hierover kijk op de website van de: Tukker Cup. 
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Playbackshow 2019 
bij Eilermark 
vrijdagavond 10 mei 
 
Ook dit jaar was er weer 
een geweldige 
playbackshow die als 
vanouds door voorzitter en  
spreekstalmeester Eddy 
Bodde opgezet was. 
Omdat deze show 
normaalgesproken in de 
winterstop plaatsvind 
maar niet doorging was er 

dit keer op vrijdagavond 
10 mei de nieuwe datum 
gevonden. Van alle 
optredens kwamen 
volgens de vakjury onder 
leiding van Pascal 
Vormeer de volgende 
winnaars uit de bus; 
1e Jetty Pallettie / Kelsey 
Diepeveen 
2e Salomon Burke en als 
goede 3e Heart. 
Onder de muziek van DJ 
Jerry & Jeroen was het 
nog lang onrustig aan de 
Ekersdijk. 
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 De prijzen in het voetbal pas aan het einde verdeeld worden? 
 Eilermark 1 één week te vroeg rekende op een feestje? 
 De partybus in Borne weer onverrichterzake terug kon keren? 
 Maar de week erna deze partybus niet meer nodig was? 
 We onder ideale omstandigheden thuis een feestje konden vieren? 
 En dat dat samen met de dames en het 4e elftal gebeurde? 
 Het dak er af ging aan de ekersdijk bij Eilermark? 
 De vrachtwagen derhalve twee rondjes door Glanerbrug maakte? 
 Kenneth en Demy gehuldigd zijn voor hun 250e wedstrijd? 
 Ze beiden vanaf de jeugd bij Eilermark voetballen? 
 En dus echt blauw bloed in hun aderen hebben?  
 Hoewel dat van Kenneth ook een beetje zwart was? 
 Maar we ze toch beide willen feliciteren met deze mijlpaal? 
 En iedereen een prettige vakantie wensen? 
 En jullie volgend jaar weer in de 2e klasse te begroeten? 
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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   0653845116 

  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 

 
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 
Sleuteladres Frank Velner  Ekersdijk 105    0652734808 

 
Terreinen en Clubhuis:   
Kantine  “De Eker”  Ekersdijk 220   0534611590 
Terreinmeester André Veenendaal     0682492621  
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 
 


