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Op vrijdagavond 8 december was er voor de 97e keer de algemene 
ledenvergadering van GVV Eilermark. Voorzitter Eddy Bodde voerde 
namens het bestuur het woord aan de enkele tientallen opgekomen leden. 
De vergadering kende een vlot verloop, zoals gewoonlijk waren de 
jaarverslagen van de secretaris en het verslag van de penningmeester 
inclusief kascontrole die door iedereen vooraf konden worden ingezien 
geen reden tot paniek of problemen. Wel werd aangegeven dat beide 
functies op dit moment worden ingevuld door Joop Schuiling en waarom 
er dan ook dringend behoefte is aan een nieuwe secretaris. Jammer 
genoeg hebben ook nog twee leden van het hoofdbestuur besloten om 
terug te treden en niet herkiesbaar te zijn. Voor Rob Smienk en Arnold 
Damhuis was het na een jarenlange bestuursfunctie tijd om afscheid te 
nemen. We willen beiden bedanken voor hun inzet voor onze club 
gedurende die tijd. Ook in het jeugdbestuur waren mutaties, Peter 

Wijering nam afscheid en voor hem was al 
enige tijd geleden Moniek Groeneveld er 
bij gekomen. Echter blijft vooral het 
jeugdbestuur onderbezet en kan zeker 
nog mensen gebruiken. 
Voor de vaststelling van de contributie is 
gekozen voor een kleine verhoging en 
wordt: Senioren (21euro), 7-tal spelers 
(15), Junioren(14), Pupillen(11,50), 
Donateurs(11) en 65+ (6). Voor de 
incasso van de contributie is gekozen om 
dit uit te besteden aan club collect, mede 
om onze ledenadministratie te ontlastten. 
Vooral het storneren van 
betalingsopdrachten kost elke keer erg 
veel tijd. 
Een belangrijk extra punt tijdens de 
vergadering was het mogelijke 
kunstgrasveld. Al jaren een belangrijk 
item waarvoor al eerder acties zijn 
georganiseerd, o.a. het ‘waar schijt de 
koe’ waarmee een aardig bedrag 
binnengehaald is, maar uiteraard lang niet 
genoeg gezien de kosten van een 
kunstgrasveld. 
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Om meer financiële armslag te verkrijgen is besloten om de grond waarop 
de telefoonmast bij de entree staat te verkopen aan Shere Masten, 
waardoor in plaats van elk jaar inkomsten hiervan in één keer een 
substantieel bedrag vrijkomt om bij het kunstgras te doen. Hierdoor is het 
toch wel noodzakelijke kunstgras geen utopie meer maar een reële optie 
waarvoor zelfs komend seizoen al de mogelijkheid bestaat. 
Een overwegend positief geluid kwam hieruit vanuit de vergadering, de 
optie welk veld hiervoor gebruikt zal worden en de plaatsing i.v.m. de 
Noabersport toekomst worden nog uitgewerkt. Het kunstgras is een 
onmisbaar bestanddeel voor onze vereniging om ook in de toekomst 
verder te kunnen. Door het slechte weer in de afgelopen periode bleek 
nog eens dat enkele keren bij Eilermark niet gespeeld kon worden en 
trainingen niet doorgingen, terwijl dit bij clubs met kunstgras beduidend 
minder voorkomt. 
Bij de huldiging van de 5 jubilarissen waren er maar liefst 4 afzeggingen 
wegens diverse redenen. Wel was aanwezig Kenneth Cooper (25 jaar lid, 
bijna vanaf de geboorte) en aanvoerder van ons eerste elftal. 
Ook 25 jaar lid was Wesley van Ginkel. Maar liefst een halve eeuw, 50 
jaar, lid waren Andries de Vries en Hennie Slotboom. Voor Herman ten 
Thij tenslotte liefst 70 jaar trouw lid, een geweldige prestatie in deze tijd. 
Allen van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal en we hopen als club 
Eilermark nog vele jaren op jullie te kunnen rekenen. 
Ten slotte de rondvraag, hier werden nog enkele kleine puntjes op de i 
gezet, voor wat betreft het kunstgras beleid en over de financiering van 
het Noabersport plan, hierover meer verderop in deze Eilermarker. 
Na afloop van de ledenvergadering werd er onder het genot van een 
drankje nog even nagepraat over de ontwikkelingen bij onze club en met 
het oog op de toekomst te nemen stappen. 
 
Bij de herdenking van de overleden leden bleek dat was overleden: 
 

Johan Zoetman (71), lid sinds 1957 
 

dus 60 jaar lang lid van Eilermark in september. Helaas heeft dit bericht 
de redactie niet tijdig bereikt om in het clubblad van oktober te 
vermelden. We wensen zijn vrienden en familie alsnog veel sterkte toe 
met dit verlies.  
   
 
 

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 tweede 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 maart 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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Voor wat betreft de jeugdteams zit de najaarscompetitie er al weer op, 
helaas waren er bij de 8 deelnemende teams geen kampioenen te 
noteren. Wel hebben alle teams hun wedstrijden met veel inzet gespeeld 
en de nodige punten verzameld. 
Inmiddels zijn vanaf begin december de allerkleinsten weer naar de zaal 
verhuisd voor drie maand, voor wat betreft de trainingen op de 
woensdag. Ze hebben in “De Brug” de beschikking over de gehele zaal 
van 17:00 tot 18:00 uur. 
Navolgend kunt U de eindstanden vinden. Voor de JO9-1(5e klasse 24), 
JO9-2(5e klasse 23) en de mini’s JO7-1 (1e klasse 10) worden door de 
KNVB wel uitslagen verzameld maar géén ranglijst meer weergegeven om 
het plezier te benadrukken….. 
Verder geven we hieronder de namen en telefoonnummers van de 
leiders/trainers van de verschillende jeugdteams. 
JO19-1 trainer Roy Moespot   06-42973271 

Leider Jimmy Griemink   06-26596306 
JO17-1 trainer Bennie Krommendijk  06-23776865 

Leider Hayco Derking                 06-36317807 
JO13-1 trainer Rene Wermer   06-20437662 
JO13-2 trainer Lute Bruinenberg   06-49764329 
JO10-1 trainer Barry Wermer   06-19937492 
JO9-1  trainer Silvio Dunhoft   06-29582173 
JO9-2  trainer Lute Bruinenberg   06-49764329 
JO7-1  trainer Kay Wermer   06-42093981 
Mini’s  trainer Kim Markerink   06-29826308 
Eindstanden Najaar 2017 JO19-1  4e klasse 11     
  Weds. Gew. Gel. Ver. Punt. Voor Tegen  
1 Avanti W. JO19-2 10 8 1 1 25 47 16  
2 Bon Boys JO19-2 8 8 0 0 24 26 8  
3 Eilermark JO19-1 9 7 0 2 21 44 11  
4 Losser JO19-2 10 6 1 3 19 37 30  
5 Sparta E. JO19-2 10 6 0 4 18 57 41  
6 SDC '12 JO19-5 9 5 0 4 15 29 20  
7 Vogido JO19-3 6 4 1 1 13 21 12  
8 HSC '21 JO19-4 7 3 0 4 9 27 19  
9 Avanti W. JO19-3 8 1 0 7 3 13 55  
10 Quick '20 JO19-8 9 1 0 8 3 22 41  
11 Victoria '28 JO19-2 9 1 0 8 3 22 50  
12 AJC '96 JO19-2 9 0 1 8 1 11 53  
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 JO17-1   4e klasse 22         
1 Oldenzaal JO17-1 7 7 0 0 21 44 11  
2 LSV JO17-2 7 6 0 1 18 60 17  
3 EMOS/Achilles JO17-2 7 4 2 1 14 24 24  
4 Eilermark JO17-1 7 4 1 2 13 46 17  
5 Rigtersbleek JO17-4 7 3 1 3 10 32 33  
6 Losser JO17-4 6 2 1 3 7 16 26  
7 Avanti W. JO17-3 8 2 1 5 7 23 36  
8 Vogido JO17-4 7 1 1 5 4 28 55  
9 Sparta E. JO17-6 9 1 1 7 4 19 57  
10 AJC '96 JO17-2 5 0 2 3 2 5 21  
          
 JO13-1   3e klasse 14         
1 ATC '65 JO13-3 9 9 0 0 27 56 11  
2 Sparta E. JO13-3 10 8 0 2 24 48 8  
3 AJC '96 JO13-1 10 7 1 2 22 48 17  
4 Bon Boys JO13-3 10 7 1 2 22 45 14  
5 Suryoye-Medi JO13-1 9 6 0 3 18 34 18  
6 De Tubanters JO13-3 8 4 0 4 12 14 23  
7 Quick '20 JO13-6 9 4 0 5 12 23 37  
8 Achilles E JO13-1G 9 3 1 5 10 29 39  
9 Eilermark JO13-1 8 2 1 5 7 16 28  
10 SC Enschede JO13-2 9 2 0 7 6 12 44  
11 Vogido JO13-3 9 1 0 8 3 15 26  
12 UDI JO13-1 10 0 0 10 0 18 93  
          
 JO13-2    4e klasse 17         
1 Losser JO13-3 9 8 0 1 24 64 19  
2 Sparta E. JO13-4 9 7 2 0 23 49 16  
3 Victoria '28 JO13-3G 8 7 1 0 22 46 8  
4 Avanti W. JO13-3 6 5 0 1 15 34 16  
5 Sportlust Gl. JO13-2 8 3 1 4 10 30 31  
6 Vogido JO13-4 9 3 1 5 10 28 39  
7 Victoria '28 JO13-5G 9 3 1 5 10 28 42  
8 Avanti W. JO13-4 6 3 0 3 9 19 17  
9 EMOS JO13-2 9 3 0 6 9 28 27  
10 Quick '20 JO13-7G 7 2 0 5 6 19 41  
11 Eilermark JO13-2 6 1 0 5 2 10 33 ('-1) 
12 De Tubanters JO13-4 10 0 0 10 0 13 79  
          
 JO10-1   2e klasse 16         
1 Tubantia JO10-1 8 8 0 0 24 111 12  
2 EMOS JO10-1 9 8 0 1 24 100 26  
3 BSC Unisson JO10-1G 8 7 0 1 21 72 11  
4 Rigtersbleek JO10-2 8 5 0 3 15 62 38  
5 Eilermark JO10-1 9 5 0 4 15 61 33  
6 LSV JO10-2 8 4 0 4 12 26 37  
7 Rigtersbleek JO10-3 7 3 0 4 9 29 37  
8 EMOS JO10-3 8 2 0 6 6 23 54  
9 EMOS JO10-2 9 1 0 8 3 8 97  
10 Sp. Overdinkel JO10-1 5 0 0 5 0 1 69  
11 LSV JO10-3 7 0 0 7 0 10 89  



     

 

Pagina 6                  Opgericht 12 oktober 1920 

“ de Eilermarker” Clubblad van G.V.V. Eilermark te Glanerbrug 44e jaargang No.2, oktober - december 2017 

 Sinterklaas bij Eilermark op zaterdag 25 november! 
Voor alle jeugdleden en (klein-)kinderen van leden was er ook dit jaar 
weer geregeld dat sinterklaas met zijn pieten op zaterdagochtend 

langskwam. 
Hoewel de sint in de laatste 
weken voor zijn verjaardag 
altijd erg druk is was hij toch 
op tijd bij onze club en konden 
de circa 40 kinderen zich 
vermaken met het zingen van 
liedjes en het eten van 
pepernoten. Na binnenkomst 
van de sint mochten enkelen 
een liedje komen zingen en 
ook de leiders kwamen aan de 
beurt. Sinterklaas was al op 
de hoogte hoe het allemaal 
gaat bij Eilermark en kende de 
meeste kinderen ook nog van 
vorig jaar. 
Voor iedereen was er ook een 
kadootje meegenomen, dit 
jaar leuke spelletjes.  
Nadat alle cadeaus uitgepakt 

waren was het weer tijd om 
verder te gaan voor de sint. 
Volgend jaar komt hij zeker 
terug bij Eilermark. 
 
De leden van het jeugdbestuur 
en andere vrijwilligers hadden 
het weer goed geregeld en hun 
medewerking werd op prijs 
gesteld door de ouders en 
oma’s en opa’s. Bedankt!  
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Jeugd geboren in 2001: volgend jaar spelregelbewijs nodig! 

Goede kennis van de spelregels draagt bij aan een sportiever spel. Om 
die reden heeft de KNVB tijdens seizoen 2014/’15 het spelregelbewijs 
ingevoerd. Door het behalen van het spelregelbewijs zijn meer voetballers 
beter op de hoogte van de regels, begrijpen en accepteren zij waarom 
bepaalde beslissingen worden genomen en kunnen zij de regels ook beter 
toepassen tijdens het spel.  
Voor spelers en speelsters geboren in het jaar 1998, 1999, 2000 was het 
eerder verplicht om het spelregelbewijs te halen. Dit seizoen zijn de leden 
geboren in het jaar 2001 aan de beurt om het spelregelbewijs te 
halen. Een speler heeft een heel seizoen de tijd om het te halen. Als leden 
uit de genoemde geboortejaren het spelregelbewijs niet hebben, mogen 
zij het seizoen 2018/2019 niet voetballen. 
Aan de slag 
De spelers en speelsters geboren in het jaar 2001 kunnen nu aan de slag. 
De verenigingen kunnen via Sportlink Club de activatiegegevens van de 
spelers en speelsters inzien en toesturen. Hiermee kunnen de leden hun 
account activeren via Voetbalmasterz en starten met het behalen van 
hun spelregelbewijs. 
Oproep aan verenigingen 
De KNVB wil verenigingen graag helpen om leden eraan te herinneren dat 
zij het spelregelbewijs nog moeten halen. Vanaf januari 2018 zullen 
hiervoor diverse acties opgezet worden. Daarvoor heeft de KNVB de juiste 
e-mailadressen en mobiele telefoonnummers nodig van deze spelers en 
speelsters. Deze gegevens worden uit SportlinkClub gehaald. Op het 
moment dat de vereniging de e-mailadressen en mobiele nummers 
opvoert in Sportlink club zullen deze leden direct benaderd worden. 
Heb je vragen over het spelregelbewijs? Kijk dan snel op de website van 
Voetbalmasterz de informatie op KNVB ASSIST of stuur een e-mail. 
 
Ook het jeugdbestuur van Eilermark kan je de benodigde code geven om 
de eerste keer in te loggen en een wachtwoord in te stellen voor jezelf. 
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Reanimatiecursus bij Eilermark 
Maandagavond 30 oktober was er na enkele jaren weer een 
reanimatiecursus voor onze vrijwilligers. Zowel degene die enkele jaren 
geleden deelgenomen hebben en nog eens wilden opfrissen, als voor 
nieuwe belangstellenden die hieraan mee wilden doen. 
Helaas was er mede door enkele afzeggingen maar een handjevol 
Eilermarkers aanwezig, jammer dat er niet meer mensen gebruik maken 
van deze voor hun gratis cursus die levens kan redden. In de hal van de 
kleedkamers hangt een defibrillator waarmee bij hartfalen een 
mensenleven gered kan worden. 
Cursusleider Tinus die op 84 jarige leeftijd nog de moeite nam om zijn 
kennis te verspreiden vertelde over zijn eigen carrière als EHBO’er en 
hulpverlener. Op de meegebrachte poppen konden de cursisten oefenen 
wat te doen bij een noodgeval; 
Op de volgende pagina staat in het kort weergegeven wat te doen in het 
geval iemand onwel is geworden en een mogelijke hartstilstand heeft. 
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Volg deze 6 stappen bij een hartstilstand 
In een reanimatiecursus oefen je deze stappen en leer je een AED 
bedienen. 
1. Controleer het bewustzijn 

 schud voorzichtig aan de schouders en vraag: ‘Gaat het?’ 
 geen reactie? Het slachtoffer is bewusteloos. Blijf bij het slachtoffer. 

Roep om hulp. 
2. Bel direct 112 (of laat iemand bellen) 

 meerdere mensen aanwezig? Laat een persoon 112 bellen en een 
ander direct een AED halen 

 instructies voor 112 bellen: vraag om een ambulance en zeg dat het 
slachtoffer niet reageert 

 zet de telefoon op de speaker, zodat de medewerker van de 
meldkamer je kan helpen terwijl je bezig bent 

3. Controleer ademhaling 
 leg een hand op het voorhoofd en kantel het hoofd voorzichtig naar 

achteren om de luchtweg te openen 
 til de kin op met 2 vingertoppen van de andere hand (kinlift) 
 kijk, luister en voel maximaal 10 seconden of er ademhaling is 
 geen normale ademhaling en ben je alleen? Haal een AED indien 

deze direct beschikbaar is 
4. Start direct met 30 borstcompressies 

 zet je handen midden op de borstkas 
 duw het borstbeen 5 à 6 centimeter in 
 doe dit 30 keer in een tempo van tenminste 100 keer per minuut 

(maximaal 120 per minuut) 
5. Beadem 2 keer 

 doe de kinlift (zie stap 3) 
 kantel het hoofd naar achteren 
 knijp de neus dicht 
 pas mond-op-mondbeademing toe 
 beadem 1 seconde zó dat de borstkas omhoog komt (kijk naar de 

borstkas) 
 laat het slachtoffer uitademen 
 beadem in totaal 2 keer 
 ga door met reanimatie en wissel 30 borstcompressies af met 2 

beademingen 
 als er een 2e hulpverlener is: wissel elke 2 minuten 
 onderbreek de reanimatie altijd zo kort mogelijk 

6. Als de AED er is 
 onderbreek de borstcompressies zo kort mogelijk 
 ontbloot de borstkas 
 zet de AED aan en doe altijd wat de AED zegt 
 bevestig de elektroden 
 volg de opdrachten van de AED op, totdat de 

ambulancezorgverleners zeggen dat je mag stoppen 
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Het seizoen 2017/2018 was moeizaam begonnen met slechts één 
overwinning uit de eerste 4 wedstrijden. Vooral het scoren ging de spelers 
van ons eerste niet al te best af en ondanks het goede keeperswerk van 
keeper Ken Berends waren er toch te veel tegendoelpunten te noteren. 
Het spel was echter wel goed maar als je zelf niet scoort……. Enzovoort. 

Na de afgelasting van de thuiswedstrijd tegen Juventa’12 vanwege de 
slechte toestand van het veld, ging het vervolgens verder met de 
uitwedstrijd van zondag 29 oktober in en tegen promovendus Losser. 
Hierin vergat Eilermark opnieuw te scoren. Goede kansen gingen er niet 
in, maar Eilermark kwam toch op voorsprong dankzij een eigen doelpunt 
nadat een speler van de thuisclub een strakke voorzet in eigen doel 
werkte:0-1. Losser kwam echter terug in de wedstrijd en scoorde voor de 
rust de gelijkmaker. Na de rust was er de achterstand na de tegentreffer 
en de 2-1, Eilermark ging op jacht naar de gelijkmaker maar slaagde er 
wederom niet in het net te vinden. Het bleef bij een minimale nederlaag 
maar weer geen punten. 

In de zesde wedstrijd van 
het seizoen, thuis tegen 
DSVD uit Deurningen op 
zondag 5 november, 
pakte Eilermark weer 
eens de broodnodige drie 
punten. Dit dankzij een 
knappe 2-0 overwinning 
die in de eerste helft 
gestalte kreeg door een 
doelpunt van Dehly 
Nahrwold die alleen voor 
de keeper beheerst 
afrondde:1-0. In de 2e 
helft verdubbelde 
Kenneth Cooper de score 
met een fraai schot vanaf 
de punt zestien in de 
lange hoek tot de 
eindstand van 2-0.  

Hiermee is weer iets lucht 
werd verkregen op de 

ranglijst met een 11e plaats en één wedstrijd minder. 
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De inhaalwedstrijd thuis tegen Juventa '12 op een druilerige middag en op 
een moeilijk bespeelbaar veld, op zondagmiddag 12 november, leverde 
opnieuw drie punten op waardoor Eilermark een sprongetje maakte op de 
ranglijst en oprukte naar de zesde plaats. Na de aanvankelijke 0-1 
achterstand kwam ons eerste al voor de rust terug in de wedstrijd en 
scoorde via Kenneth Cooper en Fahad Saadi twee keer tot een 2-1 
ruststand. Na de rust domineerde Eilermark opnieuw en scoorde uit de 
vele kansen nog twee keer via Donny Hendriks en Dayiem Hayta. Juventa 
'12 kwam met tien man te staan, waardoor de verdiende overwinning 
helemaal niet meer in gevaar kwam.   

 

Eilermark trainer Sanders: 'Mentaal nog een slag maken' 

Voetballende kwaliteiten heeft Eilermark genoeg. Op mentaal gebied valt 
er nog veel te winnen, volgens trainer Wesley Sanders.  

(Bron: TC Tubantia, STAN HOFF)  

EILERMARK - JUVENTA 4-1 (2-1) 
Zondag 12 november 2017, derde klasse A. 
Score: 15. Tijhuis 0-1, 36. Cooper 1-1, 43. Saadi 2-1, 47. Hendriks 3-1, 
79. D. Hayta 4-1. 
 
Eilermark: Berends, Albou-Mohammad (64. Meziani), Bodde, De Jong, 
Siamina-Masika, Nahrwold-Duinkerk, Hendriks, Cooper, K. Hayta, Saadi 
(75. Agca), D. Hayta. 
Gele kaart: Hendriks, Siamina-Masika, Saadi (Eilermark), Telgenkamp, 
Knol (Juventa '12). Rode kaart: 66. Telgenkamp (Juventa '12). 
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De wedstrijd: Het begin van het duel was voor de ploeg uit Wierden, die 
ook op voorsprong kwam. Eilermark mocht de handen dichtknijpen dat 
het na een half uur slechts 0-1 stond. Nog voor rust stelde de thuisploeg 
orde op zaken. 
Met 75 minuten op de klok en een ruime voorsprong lijkt het deze middag 
niet meer mis te kunnen gaan voor Eilermark. Toch kan coach Wesley 
Sanders niet rustig achterover leunen in de dug-out. Eén van zijn spelers 
blijft met een gele kaart op zak mopperen tegen de scheidsrechter, 
waardoor Sanders maar besluit hem tegen zichzelf te beschermen en hem 
te wisselen. Het is niet de enige keer dat hij zijn ploeg op een dergelijke 
manier moet bijstaan tegen Juventa '12. 

"Mijn team heeft in dat opzicht veel sturing nodig", vertelt Sanders na de 
ruime 4-1 overwinning op de Wierdenaren. "Alle kaarten die we vandaag 
kregen waren voor zeuren tegen de scheidsrechter. Ik ben er drukker 
mee dan ik eigenlijk zou willen." 
 
De 39-jarige coach wijt het aan de jeugdigheid van zijn ploeg. "Het zijn 
jonge jongens, die daarin nog wat moeten groeien. Wat voetballende 
kwaliteiten betreft zitten we misschien wel op het niveau van een 
eersteklasser, maar qua mentaliteit op dat van een vierde- of 
vijfdeklasser." 
Sanders probeert het zeker aan te pakken. "De ene keer heeft iemand 
een aai over de bol nodig, de andere keer moet ik er strak op zitten. 
Zodra wij de kwaliteiten gaan koppelen aan de juiste mentaliteit kunnen 
we echt alle ploegen uitdagen." 
Ondanks zijn opmerkingen is de trainer natuurlijk zeer tevreden met de 
belangrijke overwinning. Door de driepunter stijgt Eilermark van de elfde 
naar de zesde plaats. Op het vreselijk belabberde veld schiet het elftal uit 
Glanerbrug vier ballen tegen de touwen, maar dat hadden er volgens 
Sanders ook zeven kunnen zijn. "Het klinkt gek, maar dit was misschien 
wel onze slechtste wedstrijd tot nu toe. Een probleem van ons is dat we 
geen échte doelpuntenmakers hebben. Voorin lopen goede spelers, maar 
het zijn geen natuurlijke spitsen. We creëren meestal veel kansen, maar 
die maken we lang niet altijd af." 

Volgens de coach had Eilermark met een beetje meer precisie acht punten 
meer kunnen hebben. "We staan ook lager dan we zouden moeten staan. 
We stonden in een aantal duels ook lang met tien man door rode kaarten. 
Toch denk ik dat wij in staat zijn om ons doel dit seizoen te bereiken: in 
de top 5 eindigen met een periodetitel op zak. Daarvoor moet echter wel 
het rendement omhoog." 
Terwijl hij het uitspreekt tikt hij gauw één van zijn langslopende spelers 
op de schouder. "Je moet nog wel even de kantine in, hoor." Het is 
typerend voor de trainer, die niet alleen tijdens de wedstrijd een manager 
is van zijn ploeg. Hij hoopt dat de driepunter tegen Juventa een vervolg 
krijgt. "Het zou mooi zijn als vandaag het begin is van een hele mooie 
serie." 
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Op zondag 19 november was er vervolgens in en tegen Reutum weinig 
eer te behalen voor de Eilermarkers. Met liefst 5-1 ging de ploeg van 
trainer Wesley Sanders, na de afgelopen twee overwinningen, hard 
onderuit. Na de 1-0 achterstand maakte Dayiem Hayta nog gelijk tot 1-1 
maar bij rust was de achterstand al 3-1 mede door een tegentreffer vanaf 
elf meter. Na de rust kreeg keeper Ken Berends nog twee tegentreffers te 
verwerken, eindstand: 5-1. Opnieuw haalde Eilermark niet met 11 man 
het einde van de wedstrijd. Na twee gele kaarten kon Donny Hendriks 
vroegtijdig douchen. 

Vanwege de slechte weersomstandigheden ging de thuiswedstrijd tegen 
Sportclub Enschede op zondag 26 november niet door. 

Op zondag 3 december deelden Oldenzaal en Eilermark de punten. In 
Oldenzaal werd het 2-2 na een 1-0 achterstand bij rust. Na de rust was er 
ook de 2-0 en leek Oldenzaal de drie punten binnen te hebben gehaald. 
Echter de laatste 20 minuten toonde Eilermark veerkracht en scoorde via 
Kenneth Cooper vanaf elf meter nadat Kerem Hayta gevloerd was de 
aansluittreffer: 2-1. Hierna was er weer hoop en was het Kenneth met 
zijn tweede en de gelijkmaker die fraai scoorde met het hoofd na een 
goede voorzet van Dehly Nahrwold:2-2. Een gewonnen punt dankzij een 
goede slotfase. Oldenzaal was woest op de scheidsrechter die volgens hen 
teveel tijd bijgetrokken had, Eilermark klaagde hier uiteraard niet over.  

De thuiswedstrijd tegen Avanti W. op zondag 10 december werd afgelast 
vanwege de weersomstandigheden. (complete afgelasting KNVB Oost). 

Voor de stand halverwege en het begin van de winterstop is er nog één 
wedstrijd te gaan, NEO uit op zondag 17 december. Voor Eilermark is er 
met een 9e positie nog van alles mogelijk, als ons eerste iets 
gemakkelijker het net weet te vinden moet het in 2018 beter gaan. 

 1e elftal 3e klasse A        
1 Barbaros 1 10 10 0 0 30 29   9 
2 FC Suryoye-Medi 1 10 8 0 2 24 36 20 
3 NEO 1 10 6 2 2 20 24 11 
4 SC Enschede 1   9 5 2 2 17 24 14 
5 Avanti W. 1 10 4 3 3 15 26 22 
6 De Tukkers 1 10 4 3 3 15 18 15 
7 Saasveldia 1 10 4 1 5 13 21 27 
8 Reutum 1   9 3 1 5 10 20 23 
9 GVV Eilermark 1   9 3 1 5 10 16 20 
10 Losser 1 10 3 1 6 10 13 21 
11 Juventa '12 1 10 3 1 6 10 16 29 
12 DSVD 1   9 3 0 6   9 12 16 
13 Oldenzaal 1 10 2 2 6   8 17 29 
14 KOSC 1 10 0 3 7   3 10 26 
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“Noabersport” voorlichtingsavond op donderdag 30 november. 
Deze rubriek verhaalt vaak over de velden van Eilermark en de 
gebeurtenissen op ons eigen terrein sportpark “Ekersdijk” maar de 
afgelopen periode hebben de voorzitters en besturen van 4 sportclubs aan 
de ekersdijk de handen ineen geslagen en een ontwikkelingsplan voor de 
toekomst van het sporten in Glanerbrug besproken onder de noemer: 
Noabersport. 
 
Zoals je misschien wel weet gaat het in Glanerbrug op het gebied van 
openbare voorzieningen al een tijdje niet meer zo goed. De bibliotheek 
dreigt te verdwijnen, zwembad De Brug bestaat niet meer en ook het 
dorpshuis werd vorig jaar gedwongen haar deuren te sluiten.  
Het gevolg van het verdwijnen van deze plekken is een steeds meer in 
zichzelf kerende cultuur. Bewoners komen minder buiten, bewegen 
minder en ook de sociale contacten verwateren langzamerhand. Zonde!  
Noabersport  
Samenwerken, verbinden en elkaar helpen en versterken waar nodig, dát 
is wat Glanerbrug nodig heeft en waar het project Noabersport om draait. 
Om dit te bereiken willen we een plek gaan creëren waar sport- en 
beweegactiviteiten voor iedere doelgroep toegankelijk worden. Een plek 
die daarnaast ook gaat fungeren als ontmoetingsplaats en zorgt voor 
meer samenhang tussen de clubs en bewoners uit Glanerbrug. 
Hoe? Het antwoord ligt naast ons.  
Door de handen ineen te slaan en samen met Avanti Wilskracht, Ons 
Clubje en Tennisvereniging Glanerbrug in de toekomst te gaan bouwen 
aan een open sportpark. Om die reden zijn we samen een project gestart: 
Noabersport!  
Met dit initiatief willen we niet alleen de clubs en onze leden een veilige 
toekomst bieden, maar ook voor bewoners uit omliggende wijken een 
sociale functie gaan vervullen. Iedere club behoudt natuurlijk zijn eigen 
identiteit, maar door op zowel sport- als maatschappelijk gebied samen te 
werken, versterken we elkaar alleen maar en is er veel meer mogelijk dan 
wanneer we op individuele voet verdergaan.  
 
Op donderdag 30 november was er in sporthal de Brug een uitgebreide 
toelichting hierover, het plan om voor de 4 deelnemende clubs één 
overkoepelend sportpark te realiseren waar alle Glanerbruggers naar 
hartenlust kunnen sporten en recreëren.  
Op deze avond was er een goede opkomst, waarbij aangetekend mag 
worden dat de Eilermarkers toch wel het best vertegenwoordigd waren.  
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Als afgevaardigde van de gemeente Enschede was Jurgen van Houdt 
(Christenunie) aanwezig om de plannen aan te horen. De plannen werden 
gepresenteerd met medewerking van Sportaal en de Rabobank. 
De voorzitters van Avanti Wilskracht, Ons Clubje en de Tennis Vereniging 
Glanerbrug en Eilermark lieten horen dat ze serieus bezig waren en 
werden ondersteund door mooie drone beelden en meerdere 
overzichtstekeningen over de herinrichting van de sportaccommodaties. 
 

 
 
Belangrijkste punten waren toch wel een brug over de Eco zone die beide 
kanten met elkaar kan verbinden en waardoor er één lange verbindingsas 
ontstaat waar beide kanten met elkaar worden verbonden. Verder zijn de 
plannen in diverse varianten uit te breiden voor onder andere een 
sporthal, overdekte tennisbanen, nieuwe parkeerplaatsen en een 100 
meter atletiekbaan. Een landmark in de vorm van een toren zou als 
herkenningspunt toegevoegd kunnen worden. Uiteraard zal het financiële 
gedeelte bepalen welke plannen realistisch zijn en welke niet. Het pr8 
architecten bureau had in ieder geval zijn werk goed gedaan en liet alle 
uitgewerkte varianten uitgebreid zien met voor en nadelen. 
Na de voorzitters ronde konden de opgekomen belangstellenden in 
diverse groepen ideeën aandragen hun meningen uiten en via een 
gesprek met elkaar voortborduren op de plannen. 
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Na afloop van de gespreksronde werden kort de onderdelen besproken, 
zoals gezamenlijke contributie, communicatie en het open sportpark. 
Met een overwegend positief geluid was het tijd geworden voor de 
afsluiter van de avond, oud wielrenner Gert Jacobs was als gastspreker 
ingehuurd voor een motiverend gesprek. Hij verhaalde op de voor hem 
bekende manier, vol humor en enthousiasme, over zijn carrière als 
meesterknecht op de fiets die niet altijd over rozen ging. Met ups en 
downs zowel in de wielrennerij als ook in zijn privé leven heeft hij met 
zijn doorzettingsvermogen en winnaarsmentaliteit toch weer de weg 
omhoog gevonden en gaat nu als motivatiespreker bij bedrijven en 
bijeenkomsten als deze door het land. 
 
Tot slot had hij voor 
alle leden van de clubs 
en de besturen de ene 
kreet die alles omvatte: 
Derann!!  
Hiermee konden de 
gasten het doen, het 
wachten is nu hoe de 
plannen verder 
opgepakt worden en 
welke vervolgstappen 
genomen worden. 
Noabersport is 
geboren, voor meer 
informatie of ideeën 
kunt U een mail sturen 
naar: 
info@noabersport.nl.  
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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 en achteraf enige poulewedstrijd op 
14 november tegen TVO uit leverde een 
klinkende overwinning op van 2-5 voor 
Eilermark. Via doelpunten van Cagdas Agca 
en Joffrey Vogelzang en Kenneth Cooper was 
het bij rust al 0-3. In de tweede helft kwam 
TVO terug via de 1-3 en 2-3. Eilermark 
schakelde weer een tandje bij en scoorde via 
Dehly Nahrwold en Maurice Sievers (46 jaar!) 
met twee fraaie doelpunten de 2-4 en 2-5. 
Een goede overwinning met eindelijk genoeg 
doelpunten in Beckum. 

 
Tijdens het afgelastingsweekend 9/10 december vanwege de sneeuw 
werd er toch ouderwets getraind door de 25+ dames die speelden tegen 
de kampioenen van hun klasse de heren 35+ van leider Jan de Vries. 
Het was nog lang onrustig aan de Ekersdijk na de 3e helft in de kantine.  
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Op 20 oktober 2017 heeft de activiteitencommissie de 1e kaartavond van 
het nieuwe seizoen georganiseerd. Het was een gezellige avond waar de 
kaarters veel potjes hebben kunnen spelen. De uitslag was: 
Kruisjassen: 
Poedelprijs: Bennie Krommedijk 
3e prijs: Joop Schuiling 
2e prijs: Jan de Vries 
1e prijs: Toon de Vries 
Hartenjagen: 
Poedelprijs: Marius Leferink 
3e prijs: Jan van Eden 
2e prijs: Eddy Poel 
1e prijs: Sjonnie Scholten  
Jokeren: 
Poedelprijs: Ineke 
3e prijs: Rob 
2e prijs: Thea 
1e prijs: José 
De Activiteitencommissie wil iedereen bedanken voor de komst. 
De volgend kaartavond wordt gehouden op vrijdag 22 december 2017. 
   Met vriendelijke groeten, 
   Edo vom Bruch 
De Kerst- en Wildverloting wordt/is dit jaar gehouden op: 
    zaterdag 16 december 2017. 
 
Zondag 7 januari is het boerenkooltoernooi met aansluitend de 
nieuwjaarsreceptie. 
Aanvang 10:30 uur, opgeven is niet nodig, op tijd 
komen wel. Graag sportkleding meenemen, er worden 
alleen shirts uitgedeeld. Het gaat ALTIJD door! 
Na afloop is er een boerenkoolbuffet ook voor de niet 
spelers en bezoekers van de Nieuwjaarsreceptie. 

 
Zaterdag 13 januari is 
het weer tijd voor de 
playbackshow. 
Opgeven kan al vanaf nu bij Eddy Bodde, 
geef je op en doe mee! 
Het wordt weer een top avond! 
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 Jan de Vries als teammanager aan het 1e is toegevoegd? 
 Dat het vanaf dat moment letterlijk begon te lopen? 
 Er daarom van een ‘Jan de Vries’ effect werd gesproken? 
 Er mede door hem een serie van liefst twee overwinningen was? 
 Ook tijdens de sneeuw weer ‘ouderwets’ werd gevoetbald? 
 De dames 25+ tegen de heren 35+ hebben ‘gesneeuw’ bald?  
 Eddy Poel weer voorgedragen was als de clubheld van Eilermark? 
 Hij met 18 stemmen als 9e eindigde in de gemeente Enschede? 
 Ook Eddie Poel één stem kreeg? Dus eigenlijk 19 stemmen? 
 Hij hiermee de Clubman van Glanerbrug geworden is? 
 En dit uiteraard de felicitaties waard is? 
 U hieronder de lijst van Glanerbrugse clubhelden kunt vinden? 

 
  1 Herman Hembrecht - Sparta Enschede 397 
  9 Eddy Poel – GVV Eilermark 18 
14 Bennie Voogdscheert - avanti wilskracht 11 
23 Willie Meester - SV Sportlust 4 
29 Gerard Kruse - Avanti Wilskracht 2 
42 Eildert Jansen - SV Sportlust- Glanerbrug 1 
47 Vincent Hofste - Avanti Wilskracht 1 
51 Eddie Poel - GVV Eilermark 1 
52 Gijs Pril - Fc het centrum 1 
59 Arie Gering - budokai 1 
 
 

 

GVV Eilermark wenst 
iedereen : 
 
Prettige feestdagen, 
 
en een sportief en gezond 
2018 ! 
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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 
Scheidsr.Coör. Lennart ten Brinke Kolibrievlinder 37   0618534674 
 
Wedstrijdzaken:  wedstrijden@gvveilermark.nl  
Wedstr.secr: Johnny Stübener Willem Bontekoestraat 5  0623296226 
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: Gertie Breteler  Coen Moulijnweg 1908   0682700900 
Consul:  Koos Sievers  Keppelerdijk 344   0644944144 
 
Clubblad :   clubblad@gvveilermark.nl   /   website  www.gvveilermark.nl :  website@gvveilermark.nl  
Redacteur: Johnny Stübener Willem Bontekoestraat 5  0623296226 
 

Bank : Rabobank – IBAN rekeningnummer: NL68 RABO 0130376337 

 


