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Algemene ledenvergadering 2018 Eilermark ……
Onze inmiddels 98 jarige vereniging hield op vrijdag 7 december weer
voor de even-zoveelste keer een jaarvergadering, en net als in de
voorgaande jaren had weer een kleine 40 mensen de moeite genomen om
zich te verdiepen in het bestuurlijke deel van onze club. Een klein aantal
actieve mensen, wat ook nog eens benadrukt werd door onze voorzitter
Eddy Bodde in zijn toespraak dat er nog diverse vrijwilligersfuncties
vacant zijn. Een blijvend probleem dat geldt voor vrijwel alle verenigingen
waar de huidige vrijwilligers met moeite de boel draaiende houden.
Goed nieuws was uiteraard het realiseren van het kunstgras, waarvoor
een aparte stichting is opgericht die nodig was om het geheel financieel
rond te krijgen inclusief de garantstelling van de gemeente waarbij ook de
noabersport verenigingen een rol speelden, hoewel Wim Schutten in zijn
toespraak nog eens benadrukte dat het aangelegde veld alleen van
Eilermark is en blijft. De vergadering bedankte de leden van de stichting
hartelijk voor hun inspanningen en het perfecte veld dat er nu ligt.
Verder is er een start gemaakt met de jubileum voorbereidingen, een
commissie van diverse leden maakt een begin met het inventariseren van
de jubileumactiviteiten welke in 2020 plaats zullen vinden bij Eilermark.
Verder was er uiteraard de
huldiging van de jubilarissen.
Trouwe leden zoals Jan de
Jong (90) die dit jaar 80 jaar
Eilermarker is…. Een record.
70 jaar lid: Jochem de Vos,
Jan van Veen en Bert
Schippers.
50 jaar lid: Gerrit en Erik
Stuivenberg, Wim Schutten
en Joop Schuiling.
25 jaar lid waren Renzo
Smienk en Mike Röwer.
Verder was er geen wanklank
te horen en werd de
vergadering afgesloten met
een drankje.
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 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 maart 2018.
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 de jeugdteams zit de najaarscompetitie er weer op. Helaas geen
kampioenen in ons midden, hoewel onze JO10 teams het uitstekend
deden, maar de KNVB maakt geen standen meer bekend in deze
categorie.
In het jeugdbestuur is er het afscheid van Bea Damhuis, na enkele jaren
heeft ze besloten om er mee te stoppen tijdens de winterstop. We vinden
het jammer van dit besluit, en willen haar hierbij bedanken voor de
inspanningen die ze gedaan heeft voor onze jeugd.
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.
De JO10-1 van Barry Wermer zal na de winterstop in een andere
leeftijdscategorie gaan spelen en wordt dan de JO11-1. Silvio Dunhoft
gaat met de JO10-2 verder als JO10-1 in de 2e klasse.

Hierbij de teamfoto van ons JO13-1 elftal op het nieuwe kunstgras.
Boven vlnr: Jesse Rikkers (materiaalman), Myron Kolkman (trainer),
Wessel ten Bruggencate, Joe Bruinenberg, Mika Zegeren, Levi Cakir en
Stein de Jonge.
Onder gehurkt: Max Eggert, Alessio Wijering, Nykai Heinhuis, Twan van
Aart, Kyran van Seijen, Quinten de Bruin en Wessel Jagt.
Liggend: Tymo van Sloten en Niek Egbers.
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Sinterklaas op bezoek bij Eilermark ……

Op zaterdag 1 december kon sinterklaas weer tijd vrij maken om onze
voetbalclub te bezoeken. Het jeugdbestuur had de kantine van Eilermark
weer mooi versierd en vol verwachting waren de circa 40 kinderen blij om
de goedheiligman weer terug te zien. Tezamen met zijn zwarte pieten was
hij mooi op tijd aangekomen, maar hij had zichtbaar haast en verloor
zelfs zijn mijter in zijn enthousiasme om alle kinderen te begroeten.
Voor alle kinderen was er aandacht en de pieten hadden meer dan
genoeg pepernoten en mandarijntjes voor iedereen. Ook een cadeautje
ontbrak niet, na het zingen van liedjes mocht iedereen het uitpakken en
beloofde hij om volgend jaar zeker weer terug te komen bij deze mooie
club.
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Deze keer de aanvoerster, topscorer en
smaakmaker van onze dames 1.
Ook in de zaal is ze actief voor Eilermark en
in de najaarscompetitie hebben ze het
kampioenschap behaald in de 2e klasse.
1.
Naam: Lotte van Dopperen
2.
Roepnaam: Lotte
3.
Geboren: 03-05-1997
4.
Woonplaats: Enschede
5.
Lengte: 1,78
6.
Gewicht: 67
7.
Broers/zussen: 1 zus en 1 broertje
8.
Opleiding/werk: verpleegkundige..
9.
Partner: ja
10. Kinderen: nee
11. Bij Eilermark sinds: 2017
12. Vorige clubs: Avanti, Rigtersbleek
13. Voetbalt in het: Dames 1
14. Hoogtepunt: Die krijg ik wel vaker
15. Dieptepunt: Geen betaalde speelster
16. Wat mag er nooit meer gebeuren: Blauwe pieten en Veeg pieten
17. Favoriete voetbalclubs: Eilermark
18.
Buitenland: Celtic F.C
19. Mooiste stadion: Atletico Madrid
20. Favoriete speler: Frenkie de Jong
21. Favoriete Trainer: Judith Bos
22. FC Twente: promotie
23. Wat vind je van Eilermark: Een mooie en gezellige vereniging
24. Wat kan er beter: De drankvoorraad
25. Visie op het eerste dit seizoen: Top 5
26. “Fusie“: Nee
27. Damesvoetbal: betere mentaliteit dan de mannen. Meer
samenhorigheid
28. Nederlands elftal: Hebben een comeback
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Vrije tijd: Training geven, bankhangen
Vakantie: Turkije
Tijdschriften of boeken: —
Kranten: Tubantia
Verlanglijstje: Mijn verlangens zijn geheim
Jaloers op: Ans en Jopie
kruipen in de huid van: Esmee Gering
Graag ontmoeten: Allerlei mensen wel
Film: Alle delen van Harry Potter
Tv: Videoland
Internet/website: Facebook
Muziek: Lekker met de meiden
Eten: Sushi
Drinken: WKD
Hekel aan: Zachte ballen
Opwindend: Harde ballen
Geloof: nee
Bijgeloof: Ja voor de wedstrijd alles klaar leggen.
Moeite met: Naar huis gaan
Politiek: Partij van de voetbal
Auto: Renault twingo
Trots op: Mijn vader
Spijt van: genoeg dingen
Bedtijd: Als de lampen aan gaan
Wakker maken voor: Feestje in de kantine
Slechtste eigenschap: “Te” Fanatiek
Beste eigenschap: Fanatiek
Afschaffen: De Var bij de voetbal

Tot slot:
Ik hoop op nog heel veel feestjes en genoeg drank voorraad..
En dat er maar veel mensen bij Eilermark mogen komen voetballen.

Lotte van Dopperen
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De kerstkaartavond was op vrijdag 14 december
2018.

Zaterdag 22 december: Wildverloting
Eilermark
De oudste verloting van Glanerbrug, huis aan huis
verkoop in Glanerbrug.

Zondag 6 januari 2019:
Boerenkoolvoetbal 10:30
Met aansluitend de
Nieuwjaarsreceptie.

Opgeven hoeft niet, op tijd komen wel.
Eigen sportkleding meenemen!

Zaterdag 19 januari 2019:

Playbackshow

Aanvang 19:30
Vanaf 18 jaar,
elk seniorenteam 1 optreden.
opgave bij Eddy Bodde.
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Allereerst een rectificatie: Na de eerste wedstrijd op kunstgras tegen
Reünie was Eilermark terecht boos op de scheidsrechter van dienst, en
ging dan ook in beroep tegen de twee ontvangen rode kaarten die
wedstrijd. Zowel de schorsing van Hassan Albou Mohammad als die van
Mitchell Westerink werden beide geseponeerd. Een goed bericht zij het
wel dat beide spelers hierdoor toch een wedstrijd onterecht aan zich
voorbij moesten laten gaan.
Op een warme 14 oktober speelde ons eerste vervolgens een uitwedstrijd
tegen Twenthe in Goor. Na een moeizaam begin waarin de thuisclub de
leiding nam met 1-0 kwam Eilermark na de rust ook nog eens met 10
man te staan nadat Dehly Nahrwold uit het veld gestuurd werd. Met een
minderheid herpakte Eilermark zich en nam via Yannik de Vries en
Farough Saadi met enkele goede uitvallen zelfs een voorsprong: 1-2.
Doelman Scott Versteeg zorgde dat deze voorsprong gehandhaafd bleef
door een toegekende penalty te stoppen. Een welkome overwinning
waarmee Eilermark de 3e plaats op de ranglijst weer veroverde.
In de uitwedstrijd tegen Saasveldia op 21 oktober was Eilermark de
bovenliggende partij maar verzuimde om het veldoverwicht in doelpunten
uit te drukken. Tot de rust bleef het bij 0-0. Terwijl aan de ene kant
Hakan Kocoz een uitgelezen kans voorbij liet gaan was in de verdediging
zijn broer Ferdi na een foutieve breedtepass betrokken bij de 1-0
achterstand. Vlak hierna kwam de thuisclub met tien man te staan en
kon Eilermark via een slotoffensief alleen nog tot de gelijkmaker komen.
Spits Farough Saadi maakte de terechte gelijkmaker: 1-1.
Op zondag 28 oktober was Eilermark uitstekend op dreef en snel klaar
met de groen-witte tegenstander uit zuid. Al na een kwartier spelen was
het 4-0 en bij rust stond er 5-0 op het scorebord. Grote man was Yannik
de Vries die maar liefst drie keer scoorde voor de rust. Kenneth Cooper
was de maker van het 2e doelpunt, Farough Saadi was ook in vorm en
scoorde de 3e treffer voor en de eerste na de rust: 6-0. Hierna was het
wij-gevoel weg volgens trainer Wesley Sanders en hiervan profiteerde
Victoria enigzins door nog twee keer te scoren. Hakan Kocoz maakte de
7e treffer voor ons eerste. Met deze mooie overwinning staat Eilermark
op de 3e plaats en blijft de Glanerbrugse kopgroep compleet in de 3e
klasse A. Bovendien is er met een doelsaldo van 20-10 genoeg te
beleven voor de supporters van Eilermark.
In de 7e wedstrijd van het seizoen pakte Eilermark in de slotfase alsnog
de winst. Op zondag 4 november was er tegen de Tukkers in Albergen
waarmee Eilermark in het spoor van de koplopers blijft. Over deze
wedstrijd het volgende artikel op maandag in de TC Tubantia;
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'Nieuw' Eilermark kan weer domineren

Farough Saadi maakte de 1-1 voor Eilermark. In de slotfase wint zijn ploeg
zelfs nog. Foto Reinier van Willigen,
Artikel in TC Tubantia (Stefan Wegdam) van maandag 5-11-2018.
Trainer Wesley Sanders prijst zich gelukkig met de sterke selectie van
Eilermark. Meer dan plek twee lijkt echter niet haalbaar dit seizoen.
Veel trainers zouden graag in zijn schoenen staan. Trainer Wesley Sanders prijst
zich gelukkig met de selectie die hij momenteel bij Eilermark onder zijn hoede
heeft. De club uit Glanerbrug heeft een gedaantewisseling ondergaan. Het
verloop was opnieuw groot. "We hebben acht nieuwe spelers. Dit is een groep
met echt veel kwaliteit", zegt de oefenmeester na de 1-2 zege bij De Tukkers.
Titelkandidaat
Eilermark zou met deze spelersgroep een titelkandidaat in de derde klasse
kunnen zijn. Het ligt in de lijn der verwachting dat de ploeg van Sanders
bovenin gaat meedraaien. Maar een kampioenschap zit er hoogstwaarschijnlijk
niet in. Sportlust Glanerbrug is superieur. De koploper won gistermiddag voor
de zevende keer op rij. Voor de ploegen daaronder lijkt een tweede plek het
maximaal haalbare.
"Wij willen zo lang mogelijk een uitdager van Sportlust Glanerbrug zijn", zegt
Sanders, die hoopt over twee weken de plaatsgenoot pijn te kunnen doen. Dan
staat de Glanerbrugse derby op de rol. Sanders kan de krachtsverhoudingen in
de derde klasse A goed inschatten. "Met NEO, De Tukkers, Avanti Wilskracht
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en Eilermark zitten er goede ploegen in deze klasse. Maar Sportlust is favoriet.
Daarin spelen veel jongens die van Eilermark afkomstig zijn", weet Sanders.
Spelersverloop
De oefenmeester betreurt het enorme spelersverloop bij de clubs in Enschede en
Glanerbrug. Ook zijn eigen club gaat de boer op. Sanders zelf polst eveneens
spelers. Maar volgens hem heeft de vereniging uit het grensdorp geen andere
keuze. Nietsdoen is geen optie voor Eilermark. "Dan blijft er niets over. Bij
bijna elk club in Enschede en Glanerbrug komen en vertrekken spelers. Alleen
Avanti Wilskracht en Vogido zijn uitzonderingen op die regel. Die kunnen met
eigen spelers echt iets opbouwen voor de toekomst."
"Wij bij Eilermark werken met puntengeld", vertelt Sanders. "Dat gaat allemaal
in een pot en daar gaan we aan het einde van het seizoen iets leuks mee doen.
Naar Mallorca of Barcelona bijvoorbeeld", zegt Sanders, die hoopt dat de kas
flink gespekt gaat worden dit seizoen. Tot nu toe lopen de resultaten in de pas
met de verwachtingen. Eilermark staat na zeven speeldagen op de derde plaats
achter Sportlust Glanerbrug en Avanti Wilskracht.
Gisteren bij De Tukkers had Eilermark aan één sterke helft voldoende om drie
punten in de wacht te slepen. De formatie van Sanders speelde voor de pauze
ondermaats. Na de rust herpakte Eilermark zich. Een 1-0 achterstand werd
omgebogen in een 1-2 zege.
"De spelers zaten
me in de rust aan
te kijken. Maar ik
ben niet boos
geweest. Na de
pauze hebben we
als echte kerels
gespeeld. De
mentaliteit in de
tweede helft was
anders. We
hebben echt veel
kwaliteit als we
ook een goede
mentaliteit
hebben", zegt
Sanders, die lange
tijd voor
puntenverlies
moest vrezen.
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Domineren
Eilermark domineerde in de tweede helft, maar leek met een punt genoegen te
moeten nemen. De bezoekers hadden echter nog een fraai slotakkoord in petto.
Dayiem Hayta had dynamiet in zijn schoen nadat hij de bal panklaar kreeg
aangespeeld van Yannick de Vries. Met hoge snelheid verdween de bal
onhoudbaar achter doelman Daan Keupink tegen de Albergse touwen: 1-2. Het
was een treffer om door een ringetje te halen en het bleek genoeg voor de zege.
Hierna was het beker/inhaalweekeinde op zaterdagavond 10 november.
In en tegen Losser plaatste ons eerste elftal zich vrij eenvoudig voor de
tweede ronde van de KNVB districtsbeker welke op 27 november
gespeeld zou worden tegen Rigtersbleek, en was er uiteindelijk een 1-3
overwinning. Bij rust was de stand 0-1 voor ons eerste door een doelpunt
van Hakan Kocoz. Na de rust scoorden ook Farough Saadi en Yannik de
Vries beiden één doelpunt, Losser scoorde nog de eretreffer maar niets
stond een goede zege in de weg.
Een opmaat voor dé wedstrijd waarop heel voetbalminnend Glanerbrug
zat te wachten, de topper thuis tegen Sportlust. Oude tijden herleefden
aan de Ekersdijk. Het massaal opgekomen publiek kreeg waar voor hun
geld en zagen een optimaal gemotiveerd Eilermark met een 6-1
overwinning van het veld afstappen.

Eilermark domineerde vanaf de eerste minuut de wedstrijd en troefde
Sportlust op alle fronten af. De TC tubantia pakte opnieuw groot uit voor
deze wedstrijd met diverse artikelen, waaronder een interview met
Desmond Holtman, waaruit Eilermark zijn inspiratie kon halen. Verder
een cameraploeg op de wedstrijddag voor een sfeerreportage, en een
nabeschouwing op de maandag in de TC Tubantia en op de website van
de krant.
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Zes tegentreffers nog niet eens geflatteerd.

Sportlust Glanerbrug liet nog geen punt liggen dit seizoen - tot afgelopen
weekeinde. Bij dorpsgenoot Eilermark ging het helemaal mis: 6-1.
TC Tubantia (Stan Waning)
Eilermark-doelman Ken Berends heeft zijn beide handen nodig om de
deur van de kleedkamer van de thuisclub in de scharnieren te houden.
De goalie komt wat later van het veld en de deur is al dicht. In de
kleedkamer zingen en feesten de spelers en daarbij moet de deur het
ontgelden. Het is bijzonder dat de winnaar van de derby met Sportlust
nog zoveel energie heeft voor feestvreugde. Negentig minuten lang heeft
Eilermark gerend, gezwoegd en geploeterd. De ploeg van trainer Wesley
Sanders verloor geen duel en bleef gaan.
Collectief
Dat geldt ook voor de 40-jarige verdediger Jordi Holtkamp. "Maar het
was geweldig. Vooraf dacht iedereen dat Sportlust als collectief sterker
was dan wij, maar we hebben laten zien dat het heel anders zit", vertelt
de oud-speler van onder meer HSC'21 en SVZW. Hoewel het kwik in de
Glanerbrugse thermometer niet veel hoger dan het vriespunt komt,
druppelt het zweet van het kale hoofd van Holtkamp. Pilsje in de hand.
Met een 6-1 zege had Holtkamp geen moment rekening gehouden. "Maar
we wisten dat de zwakte bij Sportlust achterin lag en daar hebben we
constant gebruik van gemaakt met onze snelle buitenspelers. Een
geweldige zege. Dit is waarom ik nog voetbal. Ik woon op vijf minuten
fietsen van Eilermark. We gaan nu lekker een feestje maken." Dat er
feest zou komen in de gezellige en afgeladen drukke kantine van
Eilermark, was al duidelijk na twintig minuten spelen.
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Na een minuut spelen profiteerde uitblinker Hakan Kocoz al van een
knullige fout van Mitch Veensma.
Twintig minuten later werkte Nick Zwiers de bal achter zijn eigen
doelman. In die fase hing de 3-0 in de lucht. Met lange ballen op Kenneth
Cooper werd Eilermark constant gevaarlijk. Cooper won alle kopduels en
daaruit konden de snelle Kocoz en Yannick de Vries gevaarlijk worden.
De zwakte van Sportlust werd pijnlijk bloot gelegd. "Maar dat hebben we
puur aan onszelf te wijten. We hebben in alles gefaald. Alleen het
kwartiertje voor rust hebben we even ons niveau gehaald", aldus de
balende Sportlust-trainer Hilbert van Gils na afloop. Hij schudt de handen
van Eilermark-spelers en feliciteert hen, maar tegelijkertijd baalt hij als
een stekker. "Ik had dit totaal niet verwacht. 6-1 was zelfs niet
geflatteerd."
In de tweede helft ziet hij met lede ogen aan hoe zijn ploeg van het
kastje naar de muur wordt gespeeld. Jordy de Jong schiet een vrije trap
prachtig binnen, De Vries is het eindstation van een prachtige counter,
Cooper kopt de 5-1 binnen en het slotstuk is voor Hakan Kocoz. Een
burenruzie zoals het hoort: veel publiek, mooie goals, tien gele kaarten
en sportiviteit na afloop. Het bleef nog lang gezellig aan de Ekersdijk.
Score: 2. H. Kocoz 1-0, 23. Zwiers 2-0 (e.d.), 30. Holtman 2-1, 58. De
Jong 3-1, 63. De Vries 4-1, 67. Cooper 5-1, 90. H. Kocoz 6-1.
Eilermark: Berends, Bodde, Holtkamp, De Vries, Albou-Mohammad, F.
Kocoz (76. Hayta), Westerink, Cooper (83. Vormeer), De Vries, Farough
Saadi (72. Fahad Saadi), Kocoz.
Sportlust Glanerbrug: Kroezen, De Mol, Zwiers, Veensma, Kuipers,
Priekaar, Spanjaard, Holtman, Hempenius, Strijker (73. Temelkov), De
Leeuw (76. Arslan).
Scheidsrechter: Foget.
Gele kaart: Albou-Mohammad, F. Kocoz, Bodde, De Vries, Farough Saadi
(Eilermark) Holtman, Veensma, De Leeuw, Priekaar, Kuipers (Sportlust)
Toeschouwers: 750.
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Met de vierde zege op rij
kwam ons eerste op 24
november dankzij een
knappe 0-4 overwinning in
Hengevelde tegen WVV
’34 op de eerste plaats in
de 3e klasse. Deze zege
kwam met 10 spelers tot
stand nadat spits Farough
Saadi tot ieders verbazing
na 35 minuten spelen de
kleedkamer mocht
opzoeken na zijn 2e gele
kaart van de wedstrijd. Na
de rust toonde Eilermark
zijn individuele klasse
door middel van vier
fraaie treffers waarbij
Yannik de Vries de
belangrijke eerste en de
laatste voor zijn rekening
nam. De routiniers Pascal
Vormeer en Kenneth
Cooper scoorden de
andere doelpunten.

In de 2e KO ronde was ons eerste via loting
gekoppeld aan de middenmoter uit de 1e klasse:
Rigtersbleek, en speelde daarin doordeweeks thuis
op donderdag 29 november voor een plaats bij de
laatste 16 teams in de KNVB districtsbeker. In de
eerste helft waren er voor het op enkele plaatsen
gewijzigde team van Eilermark voldoende kansen
om op voorsprong te komen, maar de Bleek was
doelgerichter en profiteerde twee keer hiervan tot
0-2. Vlak voor de rust kwam Eilermark dichterbij
vanaf 11 meter nadat Fahad Saadi raak schoot na een toegekende
penalty wegens hands. In de 2e helft vergrootte Rigtersbleek na een rake
kopbal de marge tot 1-3, waarna beide ploegen nog één keer scoorden.
Voor Eilermark scoorde Dayiem Hayta met een fraai schot de tweede
treffer, eindstand 2-4. Het bekeravontuur is hiermee voor dit seizoen ten
einde.
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Op zondag 2 december zette Eilermark zijn zegereeks voort in de
thuiswedstrijd tegen DSVD. In de eerste helft was er tegen de altijd
stugge tegenstander uit Deurningen wel een voorsprong via Yannik de
Vries, maar nog voor de rust maakte DSVD gelijk: 1-1. Na de rust
werden de kansen beter benut en was het opnieuw de uitblinker en
topscorer van de 3e klasse A Yannik die met twee doelpunten de winst al
veilig stelde: 3-1. hij bracht hiermee zijn seizoenstotaal op 12 goals. In
de slotfase was het Fahad Saadi die de eindstand op 4-1 bepaalde.
Eilermark - DSVD 4-1 (1-1). De Vries 1-0, Hofste 1-1, De Vries 2-1 en 31, Fahad Saadi 4-1.
Eilermark had het ondanks de ruime marge heel lang heel moeilijk met
DSVD, dat te weinig met de kansen deed. De thuisploeg mocht na de
zwakke eerste helft niet mopperen over de ruststand (1-1). "Spelers
hielden te lang de bal vast, terwijl zij juist eerder voorwaarts moeten
spelen tegen zo'n compacte tegenstander. Dat deden we na rust beter, in
het bijzonder door de goede invalbeurten van Andy Semple en Fahad
Saadi", zo had Eilermark-trainer Wesley Sanders gezien.
Op zaterdagavond 8 december was Eilermark de winnaar in de
‘uitwedstrijd’ bij Avanti W. met de minimale marge: 0-1. Farough Saadi
was de matchwinner in deze kletsnatte grensderby welke in de krant nog
weer eens breed uitgemeten werd;

Troon van Glanerbrug is voor Eilermark

In ruim twintig dagen tijd speelden de drie Glanerbrugse ploegen uit 3A
tegen elkaar. Eilermark kroonde zich tot winnaar.
Stan Waning, TC Tubantia; maandag 10 december 2018
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Op zaterdag 17 november liet Eilermark geen spaan heel van het tot dan
toe ongeslagen Sportlust Glanerbrug. Een week later speelden Avanti en
Sportlust gelijk. Zaterdag stond de voorlopig laatste derby op het
programma en die ging ook naar Eilermark. De laatste derby was met
afstand de meest teleurstellende, daar was iedereen het zaterdag wel
over eens op het sportpark Het Zoutendijk.
In het eerste kwartier werd er nog redelijk gevoetbald door beide teams.
Dat was ook de enige fase dat het droog was in Glanerbrug. Hoe harder
het begon te regenen, hoe minder er gevoetbald werd. Vooral Avanti liet
weinig zien. De ploeg kwam niet tot één kans in de wedstrijd ,,Het was
teleurstellend. Ik had verwacht dat wij meer konden brengen. Tegen
Sportlust hebben we een punt gepakt door hard te werken. Daar zag je
nu niets meer van terug", zag Avanti-trainer Michiel Mensink. Zijn collega
Wesley Sanders vond de derby ook teleurstellend. ,,Het was niet leuk,
voor niemand. Je zag ook steeds minder supporters langs de lijn staan.
Het voetbal was nog slechter dan het weer en dat zegt wat", vertelt
Sanders, terwijl de regendruppels van z'n cap lopen.
Imponerende cijfers
Het enige positieve voor Sanders, is dat zijn ploeg weer kan juichen. De
laatste zes duels werden allemaal gewonnen. Ondanks die imponerende
cijfers beschouwt de jonge trainer zijn sterke selectie nog niet als dé
titelkandidaat. ,,Iedereen wijst steeds naar Sportlust of naar ons, maar ik
vind NEO nog steeds de beste ploeg hebben. Wij krijgen vaak het verwijt
dat we alles binnenhalen en betalen, maar NEO heeft al jaren dezelfde
selectie. Ik wilde dat wij dat konden zeggen. En dan hebben ze Max
Brunninkhuis er ook nog bij gekregen. Na de winterstop spelen we tegen
LSV en Sportlust. Daarna kunnen we verder kijken", aldus Sanders.
Net als tegen Sportlust loopt hij op krukken langs de lijn. Dat zal snel
anders zijn. ,,Ik ben door mijn knie gegaan op het voetbalveld. Ik moet
binnenkort onder het mes. Daarna moet ik denk ik in een rolstoel
coachen", vertelt Sanders. Mensink ziet zijn ploeg ook niet als
titelkandidaat. ,,Daar zijn wij nog te jong voor. Ook niet goed genoeg.
Eilermark en Sportlust zijn verder. Dat hebben beide wedstrijden ook
bevestigd", zegt Mensink en blikt daarmee terug op beide burenruzies.
Het woord burenruzies valt overigens slecht in de bestuurskamer van
Avanti. Daar zijn de bestuurders van Eilermark het mee eens. ,,Er is
tegenwoordig veel te doen over geweld op voetbalvelden. De krant en de
KNVB zijn daar heel druk mee, maar dan lees ik wel telkens burenruzie
als het over wedstrijden in Glanerbrug gaat. Wij zijn buren, maar hebben
helemaal geen ruzie", aldus een kritische Avanti-bestuurder.
De laatste wedstrijd van het jaar is op zondag 16 december thuis tegen
Losser. Eilermark staat op dit moment op een gedeelde eerste plaats,
samen met Sportlust, zelfs het doelsaldo is gelijk.
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Eilermark M/V in de Tukker Cup .....
Ook in de competitie 1819 neemt ons eerste
weer 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 is door loting ingedeeld in groep D en
speelt daarin nog tegen: ATC'65 thuis (18-dec),
de 1/8e finales worden na de winterstop gespeeld te beginnen op 15
januari, alle wedstrijden beginnen om 20:00 uur. De eerste wedstrijd was
bij Hector uit: 0-7 winst.
In de 2e poulewedstrijd, thuis tegen AVC Heracles op dinsdag 13
november zegevierde ons eerste vrij eenvoudig hoewel de eindstand
anders deed vermoeden: 5-3. Bij rust was er een comfortabele 3-1
voorsprong maar na de pauze kwam de tegenstanders toch weer
dichterbij tot 3-2 ondanks voldoende kansen voor Eilermark. De 4-2 was
een geweldig afstandsschot van Ferdi Kocoz maar hierna benutte Heracles
opnieuw een kans: 4-3. Uit een van de vele aanvallen kwam de
uiteindelijke 5-3 voort. Hakan Kocoz en Farough Saadi scoorden beiden
twee keer deze avond.
Ook het damesteam van Eilermark is ingeschreven voor deze competitie
en speelde tegen GFC uit op dinsdag 30 oktober wat een klinkende
overwinning van 0-9 opleverde met een hoofdrol en vier doelpunten van
Lotte van Dopperen. Vervolgens thuis tegen DETO op 20-november was
er ook een goede zege en werd het 4-1 voor de Eilermarkers. Volgend
jaar is er nog een wedstrijd tegen Bon Boys op 22 januari, thuis.
Voor meer informatie hierover kijk op de website van de: Tukker Cup.

Voor het 7-tal seniorenteam 35+ zit de competitie er op, helaas geen
kampioentje deze najaarsreeks, ze eindigden als 2e.
Ook een goede prestatie uiteraard, hierbij de eindstand;
1
2
3
4
5
6

Sportlust Gl. 35+2
Eilermark 35+1
Vosta 35+1
Vogido 35+1
Vogido 35+2
Avanti W. 35+3

16
16
16
20
16
16

12
11
7
7
4
3

2
3
3
1
1
2

2
2
6
12
11
11

38
36
24
22
13
11

48
37
33
39
21
20

14
15
33
48
42
46
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DAMES 1 ZAAL KAMPIOEN NAJAAR 2018
De dames zaal behaalden een knap kampioenschap in de najaarsreeks in
de eerste klasse van de KNVB. Zeven wedstrijden met slechts één
nederlaag tegen ZVH (3-1), en zes overwinningen waarvan de hoogste
met liefst 23-0!
Hiermee hadden ze een belangrijke stap gezet in een hoger doelsaldo ten
opzichte van Dalfsen dat eveneens 18 punten behaalde.
Het onderlinge duel tussen deze twee teams was al in het voordeel van
de Eilermarkers beslist: 6-2.
Een verdiend kampioenschap derhalve, namens alle Eilermarkers
gefeliciteerd!

1
2
3
4
5
6
7
8

Team
Eilermark vr1
Dalfsen VR1
SVI VR4
KHC VR1
ZVH VR1
HHC Hardenb.VR1
Exstudiantes VR3
SVI VR3

wed. Gew Gel. Ver. Punten Voor Tegen
7
6
0
1
18
92 11
7
6
0
1
18
78 17
7
4
1
2
13
27 21
7
4
0
3
12
50 43
7
4
0
3
12
29 31
7
2
1
4
7
20 53
7
1
0
6
3
21 65
7
0
0
7
0
8
84
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Yannik de Vries onlangs een wereldgoal heeft gemaakt?
Maar dat dit niet voor onze eigen club Eilermark was?
Dit doelpunt vanaf eigen helft daarom niet minder mooi was?
Hij hiermee ‘viral’ ging en zelfs bij de snor getoond werd?
De contributie volgend jaar niet verhoogd wordt?
Dit van de bierprijs nog niet geheel zeker is?
Eilermark ook met 11 spelers een wedstrijd kan winnen?
De kampioen in de 3e klasse waarschijnlijk uit de brug komt?
Maar dat dit nog steeds een ‘Wie van de 3’ vraagstuk is?
Onze Maurice het mikpunt van een Spot-lust grap was?
Maar wie het laatst lacht nog steeds het beste lacht?

We

wensen
alle
Eilermarkers
hierbij: Prettige
feestdagen en
een sportief
2019
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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
Ledenadmin.
Algemeen lid

Eddy Bodde
Joop Schuiling
Marcel Naafs
Rob Stuivenberg
Alberto Ensink

Gronausestraat 1022
Schoolstraat 50
Citroenvlinder 98
Toccatastraat 12
Toccatastraat 3

0639336567
0534614112
0614124563
0653412351
0612160164

Jeugdbestuur: jeugdbestuur@gvveilermark.nl
Sjonnie Scholten
Bea Damhuis
Katja Hendriks
T. Coördinator Roy Moespot

Operastraat 147
Fugastraat 21
Ekersdijk 49

0620802821
0534617716
0623834815
0642973271

Wedstrijdzaken: wedstrijden@gvveilermark.nl
Wedstr.secr
Johnny Stübener
Willem Bontekoestraat 5
Scheidsr.Coör. Lennart ten Brinke
Kolibrievlinder 37
Vriends./Toern. Bennie Krommendijk
Slotzichtweg 8

0623296226
0618534674
0623776865

Lagere Elftallen Commissie
Hans ter Steege
Hans de Jong

Hesselinklanden 103
J. Rossstraat 3

0534762548
0534614360

Toccatastraat 30
Schoolstraat 50
P. Nuytsstraat 4
Adm. Byrdstraat
Eekmaatlaan 39
Operastraat 174

0534616304
0534614112
0534615199
0652838532
0534614943
0534614970

Activiteitencommissie
Edo vom Bruch
Ans Diepeveen
Minke van der Veen
Jan Otten
Marius Leferink
Hennie Diepeveen

Sponsorcommissie: sponsoren@gvveilermark.nl
Willem Schutten
Rob Stuivenberg
Henrie Winters

Avondroodvlinder 33
Toccatastraat 12
Waterlelielaan 7

0534614679
0653412351
0534618492

Kantinecommissie: kantine@gvveilermark.nl
Inkoop
Contact
Sleuteladres

Eddie Poel
Eddy Bodde
Frank Velner

Terreinen en Clubhuis:
Kantine
“De Eker”
Terreinmeester André Veenendaal
Consul
Koos Sievers

Schipholtstraat 120
Gronausestraat 1022
Ekersdijk 105

0534614191
0653211169
0652734808

Ekersdijk 220

0534611590
0616026521
0644944144

Keppelerdijk 344

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
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