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Eilermark leeft!….. 
Op zondag 26 mei behaalde Eilermark 1 het verdiende kampioenschap in 
de 3e klasse en voor het eerst sinds 30 jaar zijn we weer 2e klasser! Van 
alle clubs uit Enschede speelt alleen Rigtersbleek een klasse hoger (1e 
klasse) en zijn Vogido en Suryoye Mediterraneo net als Eilermark ook 2e 
klasser, een mooie uitdaging voor onze club. 
Ook de dames 1 op het veld en in de zaal vierden hun kampioenschap en 
promoveerden naar een hogere klasse. Daarnaast is het nieuwe 
standaardteam op de zaterdag goed begonnen aan de competitie met 
twee overwinningen in de 4e klasse F. 
Maar ook bij de jeugd zijn we goed op weg. Wie op de dinsdag of 
donderdag tussen zes en zeven uur over ons terrein loopt ziet een 
bedrijvigheid van jewelste op de trainingen. Met deskundige trainers langs 
de lijn zijn de spelers en speelsters druk bezig en met veel energie 
probeert iedereen iets te leren en om telkens beter te worden. 
 
Eilermark leeft! En dat zien we ook elk weekend als onze huidige 17 
teams zowel uit als thuis op pad zijn om sportief bezig te zijn, en de 
punten binnen te halen. Wel zien we vaak dat de planning van de KNVB 
niet echt gelukkig is en vaak de ene dag alle teams uit spelen en de 
volgende week alle teams thuis tegelijk. Hierdoor is het lastig om alle 
wedstrijden te voorzien van een scheidsrechter en de kantine goed bezet 
te houden. Dit lukt tot nu toe met enige improvisatie met dank aan de 
nog aanwezige vrijwilligers. 
 
Over precies één jaar vieren we het 100 jarige jubileum van onze club, dit 
is dan ook zeker geen eindstation, maar een tussenstation op weg naar 
het volgende jubileum. 
Als we met zijn allen de schouders er onder zetten, af en toe een handje 
meehelpen dan gaan we een mooie toekomst tegemoet op een prachtig 
complex waar we trots op kunnen zijn. 
 
 
        De redactie. 
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We hebben nog één 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 bijna vijftig deelnemers voor de club van honderd. 
Wilt U ook een bordje voor de club van 100 en onze club steunen?  
Wie volgt??  

 
Neem dan contact op met:    Johnny Stübener 0623296226 

Of stuur een e-mail naar: 100jaar@gvveilermark.nl 
Rondom het jubileum is er al een Facebook pagina opgestart waarin tot 
en met het jubileum iedereen op de hoogte gehouden zal worden. 
Verder is er een speciaal e-mail adres: 100jaar@gvveilermark.nl 
Hiernaar kunnen alle opmerkingen, ideeën en aanmeldingen gemaild 
worden. Ook uw verhalen of foto’s voor het jubileumboek zijn welkom. 
Kortom, er wordt gewerkt aan het jubileum….. 
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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 eerste Eilermarker van het seizoen 2019/2020. 
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 december 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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Eilermark neemt deze najaarscompetitie met .. jeugdteams deel aan de 
competitie en beker. De JO15 en JO14 teams spelen en trainen onder 
leiding van Lute Bruineberg net als vorig seizoen veel samen maar 
hebben inmiddels enkele nieuwe spelers mogen begroeten. 
De JO12 van Barry Wermer, JO11 Silvio Dunhoft zijn ook vrijwel 
ongewijzigd. Ook zijn de Wermers goed vertegenwoordigt bij de JO10 
waar Kay Wermer de trainer is en de JO8-1 en -2 waar Lars Smits en 
Kilian Verkerk trainen en René Wermer de coördinator is. We wensen alle 
teams veel succes bij de komende wedstrijden. 

 

‼ 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❓❓❓ 
 
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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Eilermark 1 Zondag in de 2e klasse….. 

Dit seizoen is ons eerste sinds 30 jaar! weer actief in de 2e 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”. Aldus trainer Wesley 
Sanders die alweer aan zijn 4e seizoen als hoofdtrainer begint. We hebben 
een hele nieuwe en jonge groep met een gemiddelde leeftijd van 23 jaar 
en moeten weer compleet opnieuw bouwen aan een elftal. We gaan voor 
klassenbehoud. Dat zou al een prestatie op zich zijn. 

Gelukkig bleef topscorer Yannik de Vries behouden voor onze club en 
hebben we met hem erbij in de voorhoede een sterke troef in handen. 
Verder zijn de blijvers; Dayiem Hayta, Demi Bodde, Jordy de Jong en Nick 
Wolters.  

Het vorige 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 
van de zondag:  
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Nieuw: Naïm Karmaoui, Adnan Meziani (beiden Victoria'28), Carlos 
Jonkers (Sparta Enschede eind vorig seizoen al gespeeld), Vents Vanags 
(ACI Folgore), keeper Daylan Kuipers, Oumar Sidibe (beiden 
Rigtersbleek), Jorn Bron, Luuk Schepers, Reangelo Nicolaas (allen 
Vogido), Antonino Giamblanco (Quick'20), Julio Vargas Galvan (De 
Tubanters), Mert Turan (..)., Sezer Sever (Kayserispor) 

Vertrokken: Ferdi Kocoz, Fahad Saadi, Farough Saadi (allen Barbaros), 
Hakan Kocoz, Augien Aslan (beiden Rigtersbleek), Ken Berends (Sparta 
Enschede), Mark Chamoun (TVV), Hassan Albou Mohammad (AJC'96), 
Mitchel Westerink, Dehly Nahrwold (beiden Sportlust Gl.), Israël Mayamba 
(Vogido), Kenneth Cooper, Pascal Vormeer en Sander Duinmayer gingen 
van de zondag naar het nieuwe zaterdag 1 team. 
 
Staf zondag: 
Keeperstrainer: Kay Wermer, Grensrechter: Lennart ten Brinke 
Leiders: Alberto Ensink en Eddy Bodde 
 
Onze zondag 1 begon zijn eerste bekerwedstrijd op zaterdag 31 augustus 
met een gelijkspel in een uitwedstrijd tegen het zaterdagteam van Quick 
'20 dat uitkomt in de 2e klasse: 1-1. Adnan Meziani scoorde de enige 
treffer voor Eilermark. Ook in de tweede bekerwedstrijd op zondag 8 
september was er een gelijkspel. Thuis tegen 1e klasser Rigtersbleek was 
er uiteindelijk een 3-3 remise. Na een  snelle 0-2 achterstand verkleinde 
Jorn Bron deze nog voor de rust tot 1-2. Na de rust was Rigtersbleek 
opnieuw nauwkeuriger in de afwerking en scoorde de 3-1. Eilermark gaf 
echter niet op en had ook voldoende kansen. De 2-3 kwam van Julio 
Vargas Galvan en Yannik de Vries maakte de terechte gelijkmaker: 3-3. 
Vervolgens op zondag 15 september was 2e klasser VIOD uit Doetinchem 
te gast bij Eilermark, een 2-3 nederlaag betekende het einde van het 
bekeravontuur voor dit seioen. Voor Eilermark scoorden Reangelo 
Nicolaas en Adnan Meziani. Rigtersbleek bekert door als poulewinnaar. 
 
Ons eerste begon vervolgens de competitie met een kleine nederlaag van 
1-0 bij Suryoye Mediterraneo, er waren kansen maar die werden niet 
benut tegen het team van Paul Krabbe. Tegen Wijhe'92 thuis op 29 
september was er de verdiende overwinning met 4-2. Bij rust was het 2-
0. Yannik de Vries  en Julio Vargas scoorden voor de rust, daarna 
opnieuw Yannik de 3-1 en Julio de 4-1. Wijhe scoorde nog twee keer 
tegen, de eindstand was 4-2. Een mooie zege die de ploeg goed kon 
gebruiken. 
Het tactische plan van trainer Wesley Sanders werkte uitstekend. "De 
tegenstander wilde niet voetballen. Door ze uit te lokken, konden we tot 
kansen komen. Dit plan hebben we bedacht na een belletje met BWO, de 
vorige tegenstander van Wijhe. Zij gingen toen ten onder. Wij hebben 
het uitstekend gedaan", sprak de winnende trainer. 
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Helaas op zaterdag 5 oktober weer een minimale nederlaag tegen ATC 
’65 in Hengelo. Hoewel ATC het betere veldspel had was Eilermark dicht 
bij een gelijk spel. Yannick de Vries schoot alleen voor de keeper op de 
paal. Het bleef wederom bij een 1-0 nederlaag.  
 
Eilermark 1 Zaterdag debutant in de 4e klasse F 
 
Een primeur, dit seizoen is onze club voor de eerste keer 
vertegenwoordigd in het zaterdagvoetbal bij de standaardelftallen. 
Aan trainer/coach Tim Schepers in zijn eerste seizoen de taak om van dit 
geheel nieuwe team een eenheid te smeden die weliswaar voldoende 
kwaliteit heeft om bovenin mee te draaien, maar alle begin is moeilijk. We 
hebben geen doelstelling maar willen als team goed en aanvallend voetbal 
spelen aldus de nieuwe trainer die in het verleden al eerder bij Eilermark 
speelde onder zijn goede vriend Hilbert van Gils die destijds de 
hoofdtrainer was. 
Zijn staf bestaat uit Keeperstrainer Kay Wermer, die ook al debuteerde in 
de eerste competitiewedstrijd, grensrechter Robbie Smits en de leiders 
Stef Veekamp en Youri Reuvers. 
Eilermark zaterdag 1 debuteert in het zaterdagvoetbal met de volgende 
selectie:  
Sander Duinmayer, Anthony Pariente, Kenneth Cooper, Pascal Vermeer, 
keeper Joey de Jager, Ramon Eleveld en Geoffrey Vogelzang (allen 
Eilermark zondag), Kilian Verkerk (HSC’21 JO19), Job Mulder (Sportlust 
JO19), Mert Devici (Avanti W.), Tom de Vos, Remco Roolvink, Rick 
Battels, Tom Hardick, Dailey Jongedijk en Jesse Holt (allen Sportlust 
zaterdag), Hasan Argac (Rigtersbleek), Ruben Westerink (BSC Unisson), 
Dion de Groot (Avanti W. JO19), Bjorn Smits (was gestopt) en Lars Smits 
(Sportlust zondag) 
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Ons nieuwe zaterdag 1 speelde zijn debuutwedstrijd op zaterdag 31 
augustus voor de beker voor een talrijk opgekomen publiek, in de 
grensderby tegen het eveneens vernieuwde Sportlust Glanerbrug dat 
vorig jaar nog als zondagteam speelde. Het Eilermark team bestond voor 
een groot deel uit spelers van het zaterdagteam van Sportlust van vorig 
seizoen die de overstap naar onze club gemaakt hebben dus een flinke 
kruisbestuiving hierbij. 

 
Eilermark startte furieus en kwam via twee goedgenomen vrije trappen 
zowaar op een 2-0 voorsprong binnen een half uur. Kenneth Cooper en  
Remco Roolvink verschalkten de keeper van Sportlust. Echter nam 
Sportlust hierna de regie in de wedstrijd over en aan de hand van de 
ervaren spitsen Desmond Holtman en Boy strijker werdt deze voorsprong 
omgebogen in een 2-4 achterstand waarmee een stunt uitbleef.  
Ook in de tweede bekerwedstrijd op zaterdag 7 september kon er nog 
geen overwinning behaald worden, in de uitwedstrijd tegen 3e klasser 
AJC '96 uit Losser werd het uiteindelijk 3-1 voor de Lossernaren. Het 
enige doelpunt voor Eilermark werd gescoord vanaf 11 meter door Dailey 
Jongedijk. Helaas ging de derde poulewedstrijd niet door, BZSV 
Blauwwitters uit Borne trok zich terug uit de beker waardoor het 
bekertoernooi ook voor de zaterdag 1 na twee wedstrijden afgelopen 
was. AJC '96 bekert op doelsaldo door als poulewinnaar. 
In de competitie begon onze zaterdag 1 uitstekend, de eerste wedstrijd 
thuis tegen Berghuizen leverde een 2-1 winst op na een 0-1 achterstand. 
Lars Smits met een mooi afstandsschot en Dailey Jongedijk scoorden de 
doelpunten. Ook de tweede wedstrijd werd in winst omgezet, uit bij SVV 
’91 was er een gemakkelijke middag: 0-5. Lars Smits was weer op dreef 
en scoorde 3 keer, Dailey nam de andere 2 treffers voor zijn rekening. 
In de derde wedstrijd was er opnieuw het treffen tegen Sportlust, dit 
keer uit op zaterdag 5 oktober. Net als in de vorige wedstrijd tegen 
Sportlust nam Eilermark de leiding, Lars was weer succesvol. Maar in de 
tweede helft ging de voorsprong verloren en was er de 2-1 winst voor 
Sportlust. Een goed begin toch voor ons nieuwe zaterdag team: 6 uit 3. 



                                                                                                                                          

 

Pagina 9                                             Opgericht 12 oktober 1920 

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

Voorbereiding Dames 1 Eilermark 
 
Officieel zou de voorbereiding op 31 juli beginnen, maar enkele meiden vroegen 
mij of ze al niet eerder wat konden doen. Zo gezegd zo gedaan. We gingen 
trainen in Losser en op het veld. Wel 3 x in de week zelfs. De passie en het 
fanatisme van die meiden was iets om van te genieten. 
 
31 juli begint dan eindelijk de officiële voorbereiding van de meiden. Op de 
dinsdag stond een training gepland in Losser. We begonnen met een bosloop 
waar enkele meiden het met 2 vingers in de neus liepen en enkelen aan het 
zwoegen waren. Maar de voorbereiding is er ook voor om eerst even aan je 
conditie te werken, wat deze meiden ook met veel overtuiging deden. Naar de 
bosloop moesten de meiden in tempo een afstand afleggen om bij het mulle 
zand  te komen. Hier wachtte hun de sprint oefeningen 
in het mulle zand. Onderaan de bult beginnen tot bovenaan toe. Plusminus 12 
meter ga er maar aan staan, en dat 5x. En als bonus nog een sprint van 
onderaan de bult tot aan de andere kant van het mulle zand. Bam weer 30 
meter in de benen. Even uitrusten, wat drinken en een banaantje erbij. Hierna 
gingen we grondoefeningen doen met speciale matjes zodat het zand niet 
overal kon kruipen waar het niet moest zijn. Buikspieren, opdrukken etc. Tot 
slot weer een tempoloop naar het beginpunt. Bij de auto's werd nog even na 
gepraat en zat de eerste training erop. Meiden top getraind super. 
 
Donderdags is de veldtraining. Eerst even een klein beetje sprintwerk waar niet 
over gezeurd werd maar gewoon werd gedaan. In die tussentijd had de 
trainster(Judith)haar oefenstof uitgezet. Alles met de bal om het balgevoel weer 
terug te krijgen. Allemaal oefeningen van inspelen, kaatsen en weer inspelen en 
dat in verschillende variaties. Daarna afronden om te kijken of onze keepster 
(Elmo) er ook weer klaar voor was. De training eindigde met een partijvorm. 
Ook deze avond weer lekker getraind 
 
Dinsdag 6 augustus was er weer een conditietraining. Dit keer bij de UT Twente. 
De bedoeling was om ook het mentale vlak aan te pakken bij de meiden. Toen 
de meiden richting de sintelbaan liepen kreeg ik een berichtje van een speelster 
dat ze er bijna was. Ik bleef even wachten tot ze er zou zijn. Dit duurde de 
meiden toch te lang en waren vast begonnen. Helaas bleek dat onze speelster 
een Belgische tom tom had. Maar op karakter kwam ze een uur later om toch 
nog te kunnen aansluiten bij de laatste oefening. Omdat de meiden al waren 
begonnen met lopen was ik blij dat ik ronde miss Ans bij mij had. Op meerdere 
manieren hebben ze haar proberen om te kopen maar ze bleef gelukkig 
standvastig. Aangezien ik er van baalde dat ik er niet gelijk bij was lukte het mij 
toch nog om de meiden te motiveren. Ik had in eerste instantie 4 ronden 
gezegd maar wou toch overgaan naar 5 ronden. Veel meiden hadden hun focus 
al op 4 ronden gezet, tot ik kwam om te zeggen het worden er 5. Oei dat viel 
zwaar bij enkele meiden en werd me ook niet in dank afgenomen. Ik snap het 
wel dom rondjes lopen pfft. Maar dit was voor mij de mentale kant om te kijken 
hoe ze daar in staan. Maar met veel gemor liepen ze het wel. Ik moest Renske 
zelfs met een lasso van de baan halen. Alle meiden liepen 5 ronden met of 
zonder pijntjes. 5 ronden van 400 meter is netjes voor de meiden in 14 
minuten. En Renske liep top waar veel voetballers jaloers op zijn. 
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Hierna kwam mijn favoriet, de trappen. Ongeveer 20 treden omhoog en aan de 
andere kant weer 20 naar beneden. Eerst een serie van 3 keer, tak tak tak 
handjes kort mee laat zwaaien. Echt intensief. Daarna de grote trappen in 
kikkersprong eerst 3 treden later 5 treden en aan het eind tot bovenaan. En de 
meiden mochten tussendoor ook nog de 20 treden 5 keer doen. Was blij dat 
trainingsbeest Lotte voorop liep, anders waren er meerdere meiden van de trap 
gevallen. Hierna gingen we als afsluiting nog even een pass/trapvorm doen 
inclusief onze verdwaalde speelster. Meiden weer super getraind. 

 
Donderdags was weer onze veldtraining, eerst even weer een klein beetje 
conditie om de prikkel te blijven behouden. Hierna werd het weer overgenomen 
door onze trainster Judith. Veel pass/trapvorm en positiespel met daarna 
afronden op goal. De training werd afgesloten met een partij. Wederom lekker 
getraind. 
 
Dinsdag 13 augustus vlindertraining. Dit was nog wel even lachen want 
sommige meiden gingen op internet zoeken wat een vlindertraining was. Nou 
onze vlindertraining was naast de deur. De meiden mochten 1,4 kilometer lopen 
via de Heidevlinder, Keppelerdijk en dan rechtsaf het fiets/wandelpad op tot de 
brug. De brug over en naar het naast gelegen grasveld. Ook hier hebben we 
weer een zandbult waar je dingen mee kunt doen. Met enkele oefeningen  zoals 
de ringen en trapladder werd het parcours beëindigd met sprinten tegen de bult 
op. Dit moesten de meiden totaal 4 keer doen. Hierna kwam een verkorte route 
terug naar Eilermark. Sommige meiden namen hem echt wel heel verkort wat ik 
wel jammer vond.(mentaal) Hierna werd de training afgesloten met een partij 
bij Eilermark. Dit was de eerste keer dat ik een beetje gezeur onder elkaar 
hoorde van de meiden. Of het aan de vlindertraining lag of aan de partij laat ik 
in het midden. Maar ik verwacht wel van de meiden dat er acceptatie is. 
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Ga lekker trainen en sleep de rest niet mee. Ondanks enkele minpuntjes toch 
nog goed getraind. 
 
Donderdags weer onze veldtraining die weer goed verzorgd was door de 
trainster Judith. Weer even een stukje beul werk,10 20 30 meter heen en 
daarna terug en een half veld sprinten. Hierna veel afronden en partijvorm met 
kameleon. Bij het afronden werd onze keepster (Elmo)weer op de proef gesteld, 
maar ze begint haar goede vorm weer te pakken. Ook moet ik zeggen dat zelfs 
enkele meiden er alles aan doen om er bij te zijn. Ze regelen oppas of regelen 
wat anders met werk. Respect hiervoor. 
 
Zondag 18 augustus trainings/wedstijddag.  
De training begon om 10.00 uur, gewoon lekker relaxed want we hadden om 
14.00 uur een wedstrijd. Latje trappen. doeltje over afstand inschieten en 
balletje in een vierkant leggen. Daarna nog even afronden om onze keepster al 
vast een beetje warm te schieten. Om half 12 volgde de lunch die door chef de 
cuisine Eddie perfect geregeld was. Klein slaatje, overheerlijke kippensoep en 
een toetje tot slot. Genieten was het voor de meiden wat ze voor geschoteld 
kregen. En shit ik betrapte mezelf op een fout. De tijd tussen de lunch en de 
wedstrijd was te lang. De meiden hadden er teveel tijd tussen zitten om niks te 
doen. Ik heb als excuus maar gezegd dat het eten dan ff kan zakken{pfft wist 
niet wat ik anders moest zeggen} Tegen rond 13.00 uur gingen de meiden naar 
binnen om zich klaar te maken voor de warming up en wedstrijd Onze 
tegenstander kwam uit Duitsland namelijk Bad Bentheim.  
We hebben op internet gekeken op welk niveau onze tegenstander zou 
voetballen, maar konden er niet achter komen. Maar aan het begin van de 
wedstrijd met alle respect voor onze tegenstander konden we al zien dat dit 
voor ons een niveau te laag was. De 1 ste helft werd er nog aardig 
gecombineerd ,en werd er aan het team gedacht. Scoren laten alleen als ander 
er beter voor staat, en leuke aanvallen. De 2 de helft was eigenlijk van een heel 
laag niveau. Gemakzucht, niet meer echt de passie hebben. En dan gaan wij 
dingen doen die wij totaal niet nodig hebben, en ook niet moeten of willen doen. 
In de 83 minuut kwam er nog wel een wonderschoon doelpunt. Een vrije trap 
van 20 meter. Normaal staat ze bekend om haar verwoestende uithaal, maar nu 
plaatste Lotte de bal met veel gevoel boven in de kruising. 
 
scoreverloop, Larissa 2x, Lindsey 3x,Lotte 7x. 
 
Dus eindstand 12-0 ,weer even lekker voor het balgevoel en het scoren. Maar 
daar is ook alles mee gezegd. Naar de wedstrijd is de overwinning wel zo 
gevierd dat het een kampioenschap  was. Gelukkig was Merthe zo verstandig 
om de kantine af te sluiten en de sleutels mee te nemen. Maar als je de sleutels 
weer wilt hebben moet je even wachten. Je krijgt ze wel maar duurt even en 
geen idee wat daar de oorzaak van was.[oeps] 
 
Dinsdag 20 augustus Bootcamp 
Deze avond stond er een bootcamp gepland onder leiding van Jafeth. Een 
superavond zoals Jafeth die meiden trainde. De trapladder, gewichten, 
medicijnballen en vele andere oefeningen. De masseur Cees zei tegen mij je 
bent goed bezig. Ik snapte hem niet zo goed maar donderdags was het al 
duidelijk waarom. Veel meiden hadden last van hun billen en melden zich bij 
Cees. Hmm had toch beter voor masseur kunnen leren dan voor ass. trainer 
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haha. Deze avond vonden de meiden geweldig en vroegen mij of dit niet nog 
een keer kon. Dus alle credits naar Jafeth voor  mooie intensieve training. 
Jafeth nogmaals bedankt en hoop dat dit voor herhaling nogmaals kan. 
 
Donderdag 22 augustus training 
Dit werd een rustige training met maar 9 meiden. Je kunt al nagaan waar de 
rest was. Veel kleine pijntjes die meiden aan de kant hielden. Ondanks dat werd 
er toch nog redelijk goed getraind. klein beetje sprintwerk, positiespel ,afronden 
en partij. 
 
Zondag 25 augustus Vrouwen Power toernooi bij Vogido 
Aan dit toernooi deden de meiden voor het eerst mee. Op een bloedhete zondag 
met temperaturen van 25 graden. Maar op het kunstgras lopen de 
temperaturen wel op naar misschien wel 40 graden. Hier komt een kort verslag 
van de wedstrijden. Onze 1ste wedstrijd moesten we tegen Vogido 3 .We 
hadden deze dag het genoegen van 2 gastspeelsters Noa en Demi nog maar 14 
jaar jong, maar wat een toppertjes. Het is dat wij maar 1 dames elftal hebben 
en hun nog te jong zijn. Maar Noa en Demi ik hoop dat jullie ooit de stap naar 
Eilermark zetten want jullie zijn echt een aanwinst. Onze allround trainster 
Judith stond deze wedstrijd in de goal omdat onze keepster Elmo moest werken 
op de Breughel De wedstrijden duren maar 20 minuten. Na een vloeiende start 
was het onze topscorer van vorig jaar die ons op  voorsprong zette 1-0. We 
waren de betere ploeg en hielden de druk op de tegenstander. Na een passeer 
actie van Lotte die de bal voor zette en pardoes door een eigen speelster in het 
doel werd gewerkt 2-0 Wacht even dacht Raisa die gelukkig naar een kloten 
blessure weer terug op het veld was, dit kan ik ook. Dezelfde actie alleen van de 
andere kant, een voorzet en ja hoor boem eigen doelpunt. De 2 de wedstrijd 
moesten we tegen LSV .Een stugge ploeg waar ons voetbal niet beter van werd. 
Gelukkig hadden we Noa die met een bekeken afstand schot de keepster het 
nakijken gaf Eindstand 1-0 voor ons. De laatste poule wedstrijd moesten we 
tegen Vogido 2 .We waren nu al door 2 overwinningen geplaats voor de halve 
finales. Een wedstrijd om snel te vergeten. 2 100 procent kansen van Lotte en 
Kim werden gemist, en in de omschakeling scoorde Vogido de 1-0 .Met een alles 
of niets werd Lotte onderuit gehaald in de zestien. Door frustratie reageerde ze 
zich af op een manier wat niet kan en ook wat we niet willen Ze werd er ook 
direct uitgehaald door de trainster. Na een kleine afkoeling had ze hier ook 
begrip voor. De penalty werd genomen door de immers solide spelende  
Renske. Door dat wij al 100 procent kansen hadden gemist kon dit er ook nog 
wel bij, de penalty werd gestopt door de keepster. Ik moet wel benadrukken dat 
deze keepster een sta in de weg was deze wedstrijd. Door deze uitslag werden 
we 2 de in de poule en moesten we het opnemen tegen nummer 1 van de 
andere poule. Dit werd Rigtersbleek een gevreesde 1ste klasse tegenstander. 
Een wedstrijd die op en neer ging, maar waar wij de 1ste 100 procent kans 
kregen Kim  speelde zich goed vrij en vrij voor de keeper schoot ze naast. De 
strijd en passie waren deze wedstrijd weer volop aanwezig. Het bleef bij de 
brilstand van 0-0.Hierop volgden penalty’s. En nu kan ik een boek gaan 
schrijven maar wacht nog even. Allereerst vind ik het sowieso al tof dat meiden 
opstaan om een penalty te nemen. Je moet lef en durf hebben. En ook hier 
noem ik iedereen bij naam want mijn respect hebben ze om het te doen. Rianne 
gestopt door de keepster. Judith onder kant lat raak. Renske met ballen om 
hem weer te nemen, raak. Lotte gestopt door keepster. Sharel naast. Esmee 
v/h Hoog raak. Maar nou komt het ,Lindsey staat bij ons in de goal. Die meid is 
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knettergek, steekt de tong uit tegen de 1ste 
penalty's dame, daarna staat ze als een aap 
te dansen in de goal. Maar pakt gvd gewoon 
4 penalty’s. Al die meiden door het dolle 
heen en ja ik ook. Zij heeft ervoor gezorgd  
dat wij in de finale zijn gekomen. Even 
euforie maar dan moet je weer aan de bak. 
De finale tegen Vogido 1 .Een rommelige 
wedstrijd waar wij eigenlijk de betere de 
ploeg waren. Door een inschatting  fout 
komen we met 1 -0 achter Door goed druk 
te zetten en door te gaan maakt Esmee van 
het Hoog de 1 - 1. In de wedstrijd zag je je 
dat door de hitte de krachten weg vloeiden 
bij ons elftal. Zo bleef de stand 1 - 1 Het 
kwam dus weer op penalty’s aan. Dit keer 
werd het moeilijker om 5 meiden een pingel 
te laten nemen. Bij 4 stokte het en het was 
onze jongste Noa die zei dan ik wel. Judith 
over dus mis. Renske weer raak. Esmee van 
het Hoog raak. Noa gestopt door keeper 
,maar wel respect dat zij het aan durfde 
Onze keepster Lindsey raak .Helaas lukte 
het Lindsey niet om het tij te keren ze 
stopte 1 penalty en helaas ging de laatste 
erin. Al met al hebben we de 2 de plaats 
gehaald wat een goede prestatie is. Door 
het afmelden van Oranje Nassau hadden wij 
tussen pozen van wel een uur. Hier had de 
andere poule geen last van. Met deze hitte 

en op kunstgras vind ik dat we het alsnog knap gedaan hebben. We kunnen 
elkaar geen verwijten maken en hebben gevochten voor wat we waard waren. 
Een team waar vandaag de meiden op alle plekken hebben gestaan waar ze 
normaal niet thuis horen  De meiden die niet voorkomen in dit verslag hebben 
er wel aan meegeholpen aan deze prestatie. We doen dit SAMEN en hebben 
elkaar allemaal hard nodig Ik bedank namens alle meiden Demi als top keepster 
en voetbalster, en Noa als top voetbalster met een geweldige goal. En aan alle 
meiden en onze trainster Judith super bedankt voor jullie inzet in deze warme 
omstandigheden. Op naar woensdag als wij vriendschappelijk voetballen tegen 
Rigtersbleek.  
                                                       
Woensdag 28 augustus Eilermark -Rigtersbleek 
ja dat zou de afsluiting zijn van de voorbereiding. Een goede tegenstander die 
een klasse hoger speelt dan ons namelijk 1ste klasse .Maar helaas kreeg ik 
dinsdagavond omstreeks 22.30 uur bericht  van  de trainer van Rigtersbleek dat 
zij teveel pijntjes hadden en  daarom geen representatief elftal op de been 
konden brengen. Jammer dat het zo laat bekend word gemaakt. Wij hadden de 
meiden dinsdag vrijaf gegeven omdat we woensdag moesten voetballen, 
donderdag weer trainen en zondag een bekerwedstrijd. Als ik het eerder had 
geweten hadden wij ook gewoon kunnen trainen, maar helaas. Hij vroeg nog 
wel om de wedstrijd op een ander tijdstip te spelen. Maar dat zal ik met de 
meiden nog moeten overleggen. 
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Onze voorbereiding zit er nu op 1 training na op. Het was een pittige 
voorbereiding waar veel op conditie is getraind. De meiden hebben het super 
gedaan, en met veel inzet en passie beleefd. Als ass. trainer kun je genieten 
van de meiden hoe ze het vol overgave hebben gedaan. Meiden ik ben samen 
met Judith (trainster)trots op jullie en jullie mogen ook trots op jezelf zijn om 
dit allemaal te hebben willen doen. Alle meiden ook al kom je niet in het verslag 
voor hebben hieraan meegewerkt dat dit alles zo goed is verlopen. 
En nu gaan we ervoor om te laten zien aan onze tegenstanders in de 2 de 
klasse wie de meiden van Eilermark zijn. Ik zeg alvast het zijn TOPPERS. Ik 
hoop ook echt dat de supporters ons komen steunen dit seizoen met de 
thuiswedstrijden sowieso. 
 

 
 
MEIDEN IK BEDANK JULLIE VOOR JULLIE INZET EN PASSIE TIJDENS DEZE 
VOORBEREIDING. 
Mijn taak om verslagen te maken zit er nu op , en draag het over aan Bulle 
(Denise) voor de sfeer en aan onze leidster Mo (Moniek) 
Meiden op naar een goed en sportief seizoen, en mogen we veel prijzen pakken 
want daar gaan we voor. 
In de beker deden de dames het goed en middels 3 klinkende overwinningen 
zonder één tegendoelpunt plaatsten ze zich probleemloos voor de volgende 
ronde. Thuis tegen ATC '65 (1-0), uit bij Avanti W. (0-3) en thuis tegen FC 
Berghuizen VR2 (6-0) was het team van Judith Bos te sterk voor de 
tegenstanders.  
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Afspraken moeten gewelddadige incidenten op Enschedese 
voetbalvelden voorkomen, ook Eilermark doet mee….. 

ENSCHEDE - Ondertekende afspraken moeten voorkomen dat er op de 
Enschedese amateurvelden binnenkort opnieuw gewelddadige incidenten 
zijn. De eerste winst is al geboekt: alle clubs willen weer tegen elkaar 
spelen.  
Enschedese clubs die niet meer tegen elkaar wilden voetballen, 
scheidsrechters die door supporters werden geïntimideerd en teams die 
door de bond uit de competitie werden gehaald: het Enschedese 
amateurvoetbal kwam - met name het afgelopen seizoen - regelmatig in 
het nieuws vanwege incidenten en agressie.   

Woensdagavond lieten alle clubs zien afscheid te willen nemen van het 
recente verleden en het leven te willen beteren. 22 van de 25 Enschedese 

clubs ondertekenden daarom het manifest 
Voetballen met plezier, opgezet door onder meer 
de Federatie Enschede Voetbalverenigingen 
(FEV), de scheidsrechtersvereniging en 
voetbalbond KNVB.  

Agressie  
Het manifest kent twee belangrijke uitgangspunten waar de komende tijd 
streng op wordt gelet, zegt Gijs Rekers van de FEV. „Clubs die het 
manifest ondertekenen beloven daarmee te zullen optreden tegen 
opruiende taal langs de lijn en in het veld, daar moeten ze eigen leden 
echt op aanspreken. Ook willen we een betere opleiding voor 
clubscheidsrechters, die vaak het slachtoffer zijn van de agressie.”  
Hoe mooi de ideeën ook zijn, het manifest gaat niet alle problemen 
oplossen. „Dit is echt een project van de lange adem, want het gaat om 
gedragsverandering. Maar we geloven dat je gedrag kunt aanpakken als 
je erop blijft hameren. Daarom staat de evaluatie van de twee 
hoofdpunten de komende tijd ook bij elke vergadering van de FEV op de 
agenda.”  
 
Manifest  
Toch zit er wel een smetje op het manifest: niet alle clubs ondertekenden 
het document. Hoewel Rigtersbleek, Victoria’28 en Achilles Enschede 
zeggen achter de inhoud te staan, waren ze gisteravond niet aanwezig. 
Onder meer door ‘oud zeer’, waardoor Rigtersbleek en Victoria’28 onlangs 
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ook al uit de FEV stapten. Volgens Rigtersbleek wordt het manifest 
gepresenteerd door ‘die ons in de afgelopen seizoenen meermaals in de 
kou hebben laten staan’. Rekers is er niet blij mee. „Doe niet zo 
kinderachtig, denk ik dan. Als je met 25 aan een manifest werkt, zijn er 
altijd partijen die graag een kleinigheid anders zouden willen zien. Maar 
de deur blijft open staan.”  
De eerste winst van het manifest is desondanks al geboekt: waar 
bepaalde verenigingen elkaar onlangs nog meden, willen alle Enschedese 
clubs nu weer tegen elkaar spelen. „Het zou ook gek zijn als je wel zou 
ondertekenen, maar vervolgens niet tegen elkaar wil spelen. We beginnen 
met een schone lei.” 

 

MALLORCA PARTY bij Eilermark ..... 
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Zaterdag 7 september; Whiskyproeverij bij Eilermark. 
  
Op deze avond organiseerde de activiteitencommissie een whiskyproeverij 
in onze kantine. Vanaf 19uur konden de aanwezigen zich vermaken met 
humor en een gezellig drankje erbij. Uiteraard was whisky de favoriete 
drank op deze avond, in allerlei smaken. De kosten: 25,- Euro per 
persoon en 20,- Euro voor leden van onze supportersvereniging. 

wat een donders mooie en gezellige avond gisteren bij GVV Eilermark in 
Glanerbrug. Met een prachtige line-up van Nijhuis dranken. En een 
compliment aan de bardames voor hun uitvoering van You're the greatest 
lover. Het was een top avond voor alle aanwezigen met als gast spreker 
onze “Schotse Tukker “ Henri Goossen.  

Een avondvullende beleving met veel humor een veel verschillende 
whisky’s en de bijpassende uitleg. 

Veel gelachen, veel gedronken en zelfs wat geleerd! 

 

Noteert U alvast in de agenda de volgende activiteiten: 

Reeds gespeeld: 27-09-2019 Kaartavond. 

18-10-2019  50+ Middag van 16.00 uur - 20.00 uur incl. muziek 

14-12-2019  Vrijwilligersavond van Eilermark. Incl. muziek. 

21-12-2019  Kerst- en wildverloting 
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 Eilermark 1 op zaterdag, grotendeels “oud Sportlust zaterdag 1” is? 
 Ze speelden de 1e wedstrijd tegen “oud Eilermark” Sportlust 1? 
 En dat dus “oud Eilermark” heeft gewonnen van “oud Sportlust”? 
 De vele toeschouwers zich afvroegen wie wie was, in welke kleur? 
 We in ieder geval “oud Sportlust” veel succes wensen dit seizoen. 
 Topscorer Yannik de Vries naar Excelsior 31 is vertrokken? 
 Maar dat hij dit seizoen ‘gewoon’ bij Eilermark zondag 1 speelt? 
 En zondags met rugnummer 35 het veld op gaat? 
 We er van uitgaan dat dit zijn aantal doelpunten is dit jaar? 
 De club van 100 al bijna op de helft is?  
 Er nog plaats is voor uw naam of die van uw bedrijf? 
 Hiervoor aanmelden bij iemand van de jubileumcommissie kan? 
 Dat Joyce en Anthony een dochter gekregen hebben? 
 Ook bij Rianne en Joffrey een ooievaar geweest is? 
 Dat deze meisjes de namen Liz en Fay hebben gekregen?  

                     

 
 
Een speler uitkomend in categorie A die binnen zijn club de keuze heeft 
deel te nemen aan de competities van het zondag veldvoetbal of het 
zaterdag veldvoetbal, moet voor aanvang van een seizoen zijn keuze voor 
dat seizoen bepalen.  
De speler is voor elftallen die zijn ingedeeld in de competities van de 
categorie A in dat seizoen uitsluitend gerechtigd uit te komen voor de 
competitie waarop hij zijn keuze heeft bepaald. De eerste keer dat een 
speler in een bindende wedstrijd uitkomt in de categorie A (competitie of 
beker) bepaalt daarom de keuze zaterdag/zondag.  
De poule wedstrijden voor de beker worden voorafgaand aan de 
competitie gespeeld.  
Een speler uitkomend in categorie B van een vereniging met een 
zaterdag- en een zondagafdeling mag binnen de categorie B zowel op 
zaterdag als zondag (onbeperkt) in competitiewedstrijden van de 
vereniging waarvoor hij speelgerechtigd is uitkomen. 
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Even opfrissen:  
Dit zijn de belangrijkste nieuwe spelregels in het voetbal: 

   
Duwen en trekken in de muur is voorbij.  
Minder tijdrekken en meer duidelijkheid rond hands: een aantal nieuwe 
spelregels moet het voetbal aantrekkelijker maken. Aan de vooravond van 
het seizoen zetten wij de belangrijkste aanpassingen op een rij.  
Plek van wisselen  
De tijdrektruc van een speler die vlak voor een wissel zo ver mogelijk van 
de dug-outs wegloopt, werkt straks echt niet meer. Althans, als de 
scheidsrechter ingrijpt. Dat kan hij straks doen door te bepalen dat een 
speler bij een wissel het veld via de dichtstbijzijnde doel- of zijlijn moet 
verlaten. Niet alleen handig tegen tijdrekken, maar ook bij een blessure.  
 
Doeltrap : De bal hoeft bij een doeltrap of vrije schop niet meer eerst het 
zestienmetergebied uit, voordat een medespeler hem mag krijgen. Keepers 
kunnen dus voortaan vlot opbouwen door een verdediger aan te roepen en 

van dichtbij aan te spelen. De nieuwe Inter-
trainer Antonio Conte had voor het oefenduel 
met Juventus al een tactische vondst om de 
tegenstander uit de tent te lokken.  
Kaarten : Een jammerende trainer, een 
scheldende assistent-trainer of een tierende 
teammanager: ze kunnen vanaf nu allemaal 
door de scheidsrechter gestraft worden. Na een 
experiment in het betaald voetbal kunnen nu ook 
in het amateurvoetbal teamofficials gele- en 
rode kaarten krijgen.  
Muurtje:Het duwen en trekken in de muur bij 
een vrije trap is voorbij. Aanvallers mogen er 
niet langer tussen staan als drie of meer 

verdedigers zich in een rijtje opstellen om zo de bal te kunnen blokken. 
Aanvallers moeten nu een meter afstand houden, anders gaat de vrije trap 
naar de verdedigende partij.  
Hands : Ook al is het onbedoeld of aangeschoten: een doelpunt wordt 
voortaan altijd afgekeurd als de bal een arm of hand geraakt heeft. Het 
creëren van een kans met de hand mag evenmin, laat de KNVB weten. Een 
speler zal normaal gesproken niet worden bestraft wanneer de bal zijn hand 
of arm raakt als de bal kaatst vanaf het eigen lichaam van de speler of van 
het lichaam van een andere speler (van beide teams) en als een speler valt 
met de hand of arm als steun tussen het lichaam en de grond.  
Strafschoppenserie  
In de competitie heb je er niets aan, maar in het bekertoernooi komen we 
het vanzelf tegen. Na één seizoen is de ABBA-methode alweer afgezworen. 
Als een strafschoppenserie een beslissing moet brengen, leggen de spelers 
van de twee verschillende teams nu weer om en om aan.  
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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 
 


