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Een nieuw seizoen is begonnen, met nieuwe kansen voor alle Eilermark
teams. Het aantal teams bleef op peil, alle leeftijdsklassen bij de jeugd
zijn bezet met uitzondering van de JO15. Bij de pupillen spelen nu ook de
JO7 mee in de competitie volgens de nieuwe opzet 4 tegen 4, zonder
scheidsrechter. Ook bij de JO9 zijn er aanpassingen, zo is de stand niet
meer zichtbaar om de kinderen minder druk van het winnen te laten
voelen en om het plezier niet te verliezen wanneer ze kansloos onder aan
zouden staan. Hierdoor kunnen ze elke week weer blanco beginnen aan
een nieuwe wedstrijd.
De komende jaren zullen er meerdere wijzigingen doorgevoerd worden bij
de KNVB om het allemaal nog beter af te stemmen op de nieuwste
inzichten. De invoering van het mobiele digitale wedstrijdformulier is
inmiddels al voor alle teams ingevoerd en op de gebruikelijke
aanvangsproblemen na begint het al ingeburgerd te raken.
Verderop in deze Eilermarker kunt U nog eens de belangrijkste punten
hierover nalezen. Bij de senioren zijn 2 teams behoorlijk vernieuwd, zowel
het damesteam als het 3e elftal zijn met veel nieuwe leden versterkt, we
wensen de nieuwe speelsters/spelers veel plezier toe bij Eilermark.
In de TC Tubantia was Eilermark een van de steigers met +32 nieuwe
leden, een stijging van maar liefst 14%. Positieve berichten dus.
Ook bij de selectie weer veel nieuwe gezichten,+16 nieuwe spelers en -10
vertrekkende spelers, en bij de wedstrijden van het 1e en 2e langs de lijn
uiteraard weer vaak de vraag van de supporters: ‘welke speler is dat?’
maar dat went snel en het belangrijkste is dat de teams lekker
meedraaien in hun klasse en de sportieve prestaties goed zijn.
Wat ook belangrijk is en blijft voor onze vereniging zijn de vrijwilligers.
Hierbij een terugkerende oproep om meer barpersoneel te krijgen, vooral
op de zaterdag is het momenteel uiterst krap qua bezetting. Opgeven
hiervoor kan bij Frank Velner, meld U aan om bijvoorbeeld bij de
thuiswedstrijden van de kinderen mee te helpen waardoor de kantine
voor iedereen de vertrouwde plek blijft voor een drankje en een hapje.
Verder is er op maandagavond 30 oktober weer een reanimatiecursus
voor onze vrijwilligers. Zowel degene die enkele jaren geleden
deelgenomen hebben en nog eens willen opfrissen, als voor nieuwe
belangstellenden die mee willen doen. In de hal van de kleedkamers
hangt een defribilator waarmee een mensenleven gered kan worden. Hoe
meer mensen kennis en kunde hebben om dit apparaat te gebruiken hoe
beter. Meld U aan bij onze voorzitter Eddy Bodde.
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 eerste 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 december 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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Op 16 augustus 2017 is na een kort ziekbed overleden:

Henk Eggert (91)
Henk was het oudste lid van Eilermark en ruim 75 jaar lid
van Eilermark dat hij altijd trouw bleef volgen.
We wensen zijn familie en vrienden veel sterkte toe met dit
verlies.

Op de bovenstaande foto (circa 1965) zien we Henk Eggert (centraal boven) bij
een Eilermark bezoek na de geboorte van een baby bij het zogenaamde
kroamschudden, waarbij een grote krentenwegge aangeboden werd aan het
nieuwe ouderpaar. Een gebruik dat vooral in het Twente van de vorige eeuw
gebruikelijk was.
In dit geval bij de familie van Harrie Hoeppe die een dochter hadden gekregen.
Boven vlnr: Otto Brouwer, Jan Meerman, Willem Warringa, Henk Eggert, Klaas
van Dam, Dirk Smit en Hendrik Schoenmaker. Midden: Jan vd Ende, Willie Perik,
Henk Winters, Engelbert Dalenoort, Klaas Belt, Wim Dieksma en Jaap
Schuitemaker. Voor: tussen de kinderen Jurrie en Arno zit Wolter Kelder, dan
vader Harrie Hoeppe en rechtsonder Joop Koens.
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De jeugdteams zijn op dit moment bezig aan de najaarscompetitie.
Het seizoen was begonnen met het spelen van bekerwedstrijden voor de
meeste teams, dit als voorbereiding op het echte werk.
Ook de mini’s spelen georganiseerde wedstrijdjes met 4 tegen 4 en
hebben tot nu toe goede resultaten geboekt.
Bij de nieuwe leeftijdsklassen toch nog enkele problemen, de JO12-1 van
leider en trainer Lute Bruineberg was op een gegeven moment met nog
slechts 3 teams in de competitie over en is daarom overgeplaatst als
JO13-2 waarin ze nu spelen.
De JO10-1 daarentegen heeft wel een goede indeling en onder leiding van
Barry Wermer draaien ze goed mee.
De JO17, trainer Bennie Krommendijk, zit krap in de spelers, hieronder
een actiefoto van de gewonnen uitwedstrijd tegen Sparta Enschede.

DOUCHEN NA TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN
Het komt regelmatig voor dat spelers van jeugdafdelingen en senioren niet
douchen na een training of een wedstrijd. Soms is het zelfs zo, dat er van een
team meer spelers niet, dan wel douchen op het sportpark. Het lijkt misschien
gemakkelijk en beter om uw kind meteen na een training of wedstrijd naar huis
te laten fietsen om daar te douchen of om uw kind direct in de auto mee naar
huis te nemen. Toch is het beter voor uw zoon of dochter, als hij of zij meteen
douchen na het sporten.
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Waarom is het verstandig om wel te douchen na het voetballen? Er zijn
meerdere goede redenen:
1. Het is niet gezond voor een kind om bezweet op een fiets te stappen en sterk
af te koelen. Zeker in de koudere maanden verhoogt dit de kans op griep en
verkoudheid.
2. Ook is het belangrijk om te weten dat juist het oude zweet zorgt voor
mogelijke infecties en dat het bovendien stinkt.
3. Het is beter voor je spieren als je na het voetballen gaat douchen. Met een
warme douche voorkom je, dat je spieren te snel afkoelen en dat daardoor, de
doorbloeding ervan minder wordt. Die doorbloeding is erg belangrijk, omdat het
ervoor zorgt dat de afval producten in het lichaam snel worden weggevoerd uit
de spieren. Bovendien kun je hiermee blessures voorkomen.
4. Na het sporten is je lichaam warm geworden. Deze warmte moet je weer
kwijt. Dit gebeurt vooral via de huid (transpireren). Als je een warme douche
neemt, blijven de haarvaten in de huid langer open staan voor vocht afvoer. Een
goed functionerende huid is belangrijk voor de sporter, omdat de huid een
belangrijke plaats inneemt in de warmte regulatie mechanisme. Een slechte
warmte regulatie is nadelig voor de prestatie. Kortom redenen genoeg om uw
kind wel te laten douchen na een wedstrijd of training.
5. Het is fijn voor de andere mensen die in de auto zitten, als er teruggereden
wordt van een uitwedstrijd.
Het bovenstaande las ik op internet en ik kan mij er helemaal in vinden. Het is
inderdaad schrikbarend hoeveel jeugd-leden er tegenwoordig zonder douchen op
de fiets, brommer, scooter of in de auto stappen om zich thuis te douchen. Er is
echter nog een belangrijke reden om je op de vereniging te douchen en dat is
het ‘kleedkamer gevoel’.
Een team ontstaat niet alleen op het trainingsveld maar juist in de kleedkamer.
Het zou geweldig zijn als de ouders die hun kind ongedouched naar huis laten
komen, waarbij ze soms over een afstand van een kilometer ruim twee uur
nodig hebben, dat ook zouden begrijpen. Kleedkamer humor is namelijk datgene
waar je een ‘grote jongen/meid’ van wordt. Wie als voetballer namelijk zegt dat
hij of zij nooit ‘gepiepeld’ is in de kleedkamer liegt dat het gedrukt staat. Dat is
namelijk de ‘wet’ van de kleedkamer, vroeg of laat ben je een keer aan de beurt.
Dollen onder elkaar geeft samenhorigheid, dat zorgt voor een bepaalde
teamspirit wat vaak voor prima resultaten zorgt.
In mijn tijd was het douchen na een wedstrijd of training geen thema. Het was
verplicht. Geen geneuzel van, ik heb mijn handdoek vergeten want er kwam
gewoon een handdoek uit mijn sporttas en een fles douche shampoo. Ouders
moeten op dit gebied niet denken dat ze de wijsheid in pacht hebben. Vroeger
was het ook geen thema. In een tijd dat iedereen zijn of haar mond vol heeft
over hygiëne en gezond sporten is het daarom voor mij een raadsel waarom
ouders het toestaan dat hun kinderen zich na afloop van een sportactiviteit niet
direct op de club douchen.
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De activiteitencommissie van Eilermark.
Tijdens het voetbalseizoen worden er bij Eilermark diverse activiteiten
georganiseerd waarbij alle leden, ook de niet actieve, van jong tot oud
zich kunnen vermaken en zich kunnen ontspannen. De leden van onze
activiteitencommissie die dit sinds jaar en dag organiseren zijn op
bovenstaande foto tijdens de laatste 50+ middag vereeuwigd en we
hopen nog lang van deze vrijwilligers gebruik te kunnen maken tijdens de
kaartavonden, fietstocht met hemelvaart, wildverloting en ga zo maar
door. Met de opbrengsten van de activiteiten en de supportersvereniging
steunen ze ook nog eens de club bij het verbeteren van de
accommodatie. Onder leiding van Edo vom bruch (rechtsboven) zijn vlnr
Hennie Diepeveen, Marius Leferink, Ans Diepeveen, Jan Otten, Ciska
Cooper en Minke van der Veen een goed op elkaar ingespeeld team en
goud waard voor onze club. Voor Ciska was de tijd gekomen om een
stapje terug te doen, en we willen haar dan ook bedanken voor de inzet in
al die jaren en weten zeker dat ze nog geregeld hand en spandiensten zal
verrichten bij Eilermark.
Ook dit seizoen kan iedereen, ook niet leden, weer gebruik maken van de
vele activiteiten bij onze club dankzij de activiteitencommissie.
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Mega Mallorca Party bij Eilermark op zaterdag 9 september.
Het voetbalseizoen moest nog goed
en wel op gang komen, de
vakanties waren nog nauwelijks
voorbij, of enkele
enthousiastelingen bij Eilermark
(lees o.a. Rob Stuivenberg en
Kenneth Cooper) hadden deze
zomerse party al op het programma
staan. In navolging van de
zogenaamde 3e helft feestjes na de
wedstrijden van het eerste elftal

was deze feestavond onder het motto
van dit Spaanse eiland in de kantine
op touw gezet. Met onder andere een
verloting waarmee een reischeque
gewonnen kon worden van 250 euro.
De organisatoren die een ruime
ervaring hebben met het bezoeken
van dit party eiland hadden de
bekende DJ Rob Toonen ingehuurd die
met zijn optreden de juiste snaar
raakte bij de massaal opgekomen
bezoekers die hun vakantie nog eens
dunnetjes overdeden op deze
gezellige avond.
De avond verliep zonder wanklank en
was een topfeestje waar alle
bezoekers enthousiast over waren…..
op naar de volgende party ohne ende.
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Na de zesde plaats in het vorige seizoen en de uitschakeling in de
nacompetitie mocht ons eerste weer aantreden voor een nieuw seizoen in
de 3e klasse A. Hierin zijn een aantal nieuwe teams te bewonderen, vooral
de wedstrijden tegen buurman Avanti Wilskracht worden met
belangstelling tegemoet gezien. Vogido en Victoria’28 gaan het een etage
hoger proberen, terwijl WVV, de Tubanters en AJC’96 (naar het
zaterdagvoetbal) een klasse lager hun kunsten mogen vertonen. Voor hen
in de plaats kwamen naast Avanti, Losser, Saasveldia en Barbaros vanuit
de 4e klasse, KOSC uit Ootmarsum komt erbij na degradatie uit de 2e
klasse en is na drie seizoenen afwezigheid terug in de 3e klasse A.
Ook was de transferperiode weer roerig, Eilermark kwam deze periode
door met een flinke plus, meer spelers kwamen dan vertrokken bij onze
club. Hoofdtrainer Wesley Sanders die aan zij tweede seizoen begint zag
het geraamte van zijn team blijven, maar moet opnieuw spelers inpassen
maar dat is de laatste jaren gebruikelijk. Volgens de trainer moet ons
eerste meedoen in de subtop en een plaats in de nacompetitie om
promotie is het doel voor dit seizoen. Met Metin Aydin die van FC Aramea
is overgekomen heeft Wesley een ervaren assistent erbij die de
technische staf komt versterken. Teammanager is Marcel Naafs, verzorger
Cees Stuut en Lennart ten Brinke volgt Eddy Bodde op als grensrechter.
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Hieronder zijn de belangrijkste transfers van nieuwkomers en
vertrekkende spelers in de selectie;
Nieuw: Adnan Meziani (HSC'21), Tim Huisstede ('t Centrum), Sinan
Odabas, Gokhan Yilmaz, Tunkay Bülüt (allen TVV), Pim Wiehink (Avanti
Wilskracht), Fahad Saadi, Hassan Albou Mohammad, Kevin SiaminaMasika (allen FC Aramea), Anthony Pariente (Sportlust Gl.), Salih
(Enschedese boys), Cagdas Agca (Oranje Nassau), Guilerme Prates do
Vale (..), Gerben Papenburg, Dion de Groot (beiden eigen jeugd). Angelo
Sjardijn en Donny Hendriks zijn nieuw maar maakten vorig seizoen al
deel uit van de Eilermark selectie.
Vertrokken: Bas Smienk, Dehly Jongedijk, Bjorn en Lars Smits (allen
Sportlust Gl.), Jordy Lever, Ruud Ter Heide (beiden UDI), Matteo Poledda
(Sparta E.), Tarkan Kara (Barbaros), Julio Vargas (De Tubanters) en
Ashur Gouriye (Tubantia).
Na enkele oefenwedstrijden met wisselend succes begon
het nieuwe seizoen 2017/2018 met drie bekerwedstrijden
die dit jaar allen in het weekend gespeeld werden. Dit
keer was er ingedeeld op speeldag zodat alle teams op
hun eigen zaterdag of zondag de poulewedstrijden
afwerken. In de openingswedstrijd van het seizoen op
zondag 3 september ging de grensderby thuis tegen het
zondagteam van Sportlust (4e kl.) met 1-3 verloren. Op
het veld bij de tegenstander die zich danig versterkt heeft, veel oud
Eilermarkers, waarvan Desmond Holtman de hoofdrol opeiste door voor
de rust twee keer tegen te scoren. Dayiem Hayta was tussendoor de
maker de 1-1 waardoor de ruststand op 1-2 kwam. Na de rust was er nog
de 1-3 van Temelkov, daar bleef het verder bij.
De uitwedstrijd tegen 5e klasser
TVV op 10 september leverde
vervolgens een goede overwinning
op van maar liefst 2-6, maar het
was zeker geen walk over gezien
het goede optreden van Eilermark
keeper Ken Berends, die de schade
beperkt hield tot maar twee
tegendoelpunten. De ruststand was
al wel duidelijk: 0-4 voor Eilermark
door twee doelpunten van Guilerme
Prates do Vale, Gagdas Agca en
Adnan Meziani scoorden elk één
keer. Na de rust was TVV nog twee
keer succesvol, net als Eilermark
waar Dehley Nahrwold en Dayiem
Hayta nog scoorden tot de 2-6
eindstand.
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Eilermark 1 won daarna ook zijn 3e en laatste poulewedstrijd op zondag
17 september thuis tegen UDI (5e kl.) met 4-2. Dehley Nahrwold was
weer ouderwets op dreef in deze wedstrijd en scoorde voor de rust de 1-0
en 3-0 wat ook de ruststand was. Fahad Saadi maakte tussendoor de 2-0.
Na de rust kwam UDI met twee tegendoelpunten terug in de wedstrijd,
maar met zijn 3e treffer van de middag maakte Dehley aan alle
onzekerheid een einde. Eilermark eindigde hierdoor met zes punten als
tweede in de poule achter het zondagteam van Sportlust Gl. dat door
bekert. Einde bekerverhaal dus en over tot de competitie dus.

Op zondag 24 september speelde ons eerste de openingswedstrijd van
het nieuwe seizoen in 3A tegen het altijd lastige Suryoye Mediterraneo.
Het team van trainer Wesley Sanders begon goed in de eerste helft en
kwam tot twee keer toe op voorsprong. Op deze uiterst zonnige middag
met veel toeschouwers langs de lijn. Fahad Saadi opende de score met
een fraaie kopbal op aangeven uit een vrije trap van Dehley Narwold:1-0.
Echter hierna de gelijkmaker van de gasten ook via een kopbal, maar
Eilermark kwam opnieuw op voorsprong nadat Kenneth Cooper vanaf elf
meter mocht aanleggen en de 2-1 scoorde na een overtreding binnen de
16 op Dehley. Bij Eilermark kreeg Dehly Narwold hierna zijn tweede gele
kaart vanwege een vermeende schwalbe. Een zware beslissing waardoor
Eilermark in ondertal kwam en de bezoekers weer in de wedstrijd konden
komen. De gemoederen raakten verhit en ook zij kregen een regen aan
gele kaarten maar mochten wel met 11 man op het veld blijven staan.
Nog voor de rust kwamen ze weer langszij: 2-2 via oud Eilermark speler
Lucas Aydin. Hij was na de thee ook de maker van de 2-3 waardoor
Eilermark verder in de problemen kwam. Eilermark ging op jacht naar de
gelijkmaker maar kreeg het deksel op de neus na een verdedigingsfout:
2-4. En de wedstrijd was hiermee een kwartier voor tijd gespeeld. Helaas
een valse start met pech terwijl het spel zeker goede hoop gaf.
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In de tweede wedstrijd van het seizoen, de uitwedstrijd in Ootmarsum op
1 oktober tegen het uit de 2e klasse gedegradeerde KOSC, haalde
Eilermark verdiend de eerste drie punten binnen. Jordi de Jong zette
Eilermark na een kwartier spelen via een goed genomen vrije trap op een
0-1 voorsprong en daar bleef het bij in de eerste helft. Maar er waren
genoeg kansen om de wedstrijd al te beslissen maar paal en lat stonden
een tweede treffer voorlopig in de weg. Na de rust verdubbelde Kenneth
Cooper in de 55e minuut beheerst vanaf 11 meter de score tot 0-2.
Hierna kwam de thuisclub 10 minuten later nog terug tot 1-2 maar de
winst werd in de resterende speeltijd niet meer uit handen gegeven
terwijl Eilermark verzuimde de wedstrijd in het slot te gooien.

Daags na de wedstrijd tegen KOSC was er een uitgebreid verslag in de TC
Tubantia te lezen over Eilermark 1 en aanvoerder Kenneth Cooper.
Dit verslag is op de volgende pagina’s te vinden.
Hierna, op zondag 8 oktober was Eilermark in de thuiswedstrijd tegen
Barbaros weliswaar de bovenliggende partij maar vergat het om te
scoren. Beide teams lieten het tot aan de rust hierbij en hielden het op 00. Na de rust dupeerde Eilermark zichzelf, Demy Bodde kon halverwege
de tweede helft met een rode kaart naar de kant. Barbaros wist één van
zijn kansen te benutten, terwijl met name Eilermark spits Fahad Saadi
zijn vizier deze dag niet op scherp had staan en zeker enkele keren had
kunnen scoren. Een onnodig verlies derhalve, Barbaros nam de drie
punten mee naar Hengelo.
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Eilermark blijft maar bouwen

Rustig is het nooit bij de derdeklasser, ook dit seizoen kwamen er weer
veel nieuwe spelers.
(WILLEM KORENROMP, TC Tubantia )

Met hoeveel spelers hij inmiddels heeft samengespeeld bij Eilermark?
Aanvoerder Kenneth Cooper is de tel onderhand een beetje kwijtgeraakt.
Ieder jaar trekt de club uit Glanerbrug een nieuw blik spelers open. Zo
bont als vorig seizoen - toen hengelde Eilermark maar liefst 24 nieuwe
spelers binnen - maakte de club het afgelopen zomer niet. Maar met
dertien nieuwelingen ziet Cooper nog altijd heel wat frisse gezichten in de
kleedkamer. "Het verloop is opnieuw groot bij ons", zegt de
middenvelder. "Ten opzichte van vorig seizoen is een paar jongens
gestopt, anderen vertrokken of hebben ervoor gekozen om op zaterdag te
gaan spelen. Die posities moeten toch worden opgevuld. In de breedte
denk ik dat we sterker zijn dan vorig seizoen. Er staat een leuk team met
veel ervaren jongens, maar ook met veel jong talent."

Cooper kijkt inmiddels niet meer van al die nieuwelingen op. Het gaat
hem ook te ver om Eilermark een duiventil te noemen waar maar in en
uitgevlogen wordt. De basis van het team bestaat immers al enkele jaren
uit grotendeels dezelfde spelers. "Als je kijkt naar onze wedstrijd van
vandaag, dan startten er maar drie nieuwe jongens. De rest zit allemaal
al langer bij Eilermark. Met een man of acht vormen we de basis van het
team, maar in de nummers negen tot en met zeventien zit veel verloop.
Die groep bestaat uit jongens die minder aan spelen toekomen of buiten
de boot vallen. Dat zorgt bij sommigen voor teleurstelling, waardoor ze
alweer snel vertrekken."
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Vervolg verslag TC Tubantia:
Schommelen
Het grote verloop in de selectie zorgt er voor dat het nooit rustig is bij
Eilermark. De club is continu aan het bouwen aan een nieuw team. Van
automatismen is daardoor maar weinig sprake, waardoor het niveau van
de ploeg in een wedstrijd op en neer schommelt. Dat was gisteren ook
het geval in de wedstrijd tegen KOSC. Voor rust was Eilermark
oppermachtig, maar in de tweede helft hadden de Glanerbruggers het een
stuk lastiger. "Voor rust hadden we het eigenlijk al af moeten maken. We
kregen veel kansen, hadden misschien wel drie of vier keer moeten
scoren. Dat deden we echter niet", sprak Cooper, die in de tweede helft
vanaf de strafschopstip de 2-0 tegen de touwen schoot. Daarna kon KOSC
iets terugdoen en kwam Eilermark aan het wankelen. ,,We brachten
onszelf in de problemen door niet verder afstand van ze te nemen. Daarin
zie je dat we nog in opbouw zijn. Er moet nog verder aan het team
worden gekneed, maar daar zijn we op de goede weg mee."
De wisselvalligheid in het niveau werd Eilermark gisteren niet fataal. De
Glanerbruggers hielden stand op het Ootmarsumse kunstgras en boekten
daarmee de eerste overwinning van het seizoen. Maar Cooper beseft wel
dat het beter moet bij Eilermark, willen ze dit seizoen meedoen om de
nacompetitie om promotie. "Zoals we voor rust speelden, kunnen we
ieder team aan. Maar de manier waarop het in de tweede helft gaat
kunnen we ook van iedereen aan de broek krijgen."
Zondag, derde klasse A

KOSC - EILERMARK 1-2

Score: 15. De Jong 0-1, 52. Cooper 0-2 (pen.), 63. Harperink 1-2.
Eilermark: Berends; Bodde, Sjardijn (18. Bako), De Jong, Siamina; D. Hayta
(71. Holtkamp), Cooper, Guilerme; Saadi, Hendriks, K. Hayta (84. Agca).
Scheidsrechter: Dinkela.
Gele kaart: Bossink, Vennegoor, Hoogeslag, Harperink (allen KOSC).
Toeschouwers: 150.

***** 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 is door loting
ingedeeld in groep A en speelt zijn eerste wedstrijd op dinsdagavond 24
oktober thuis tegen Sportlust Gl. Daarna volgen de andere poulewedstrijden op 14 november (TVO uit) en 19 december (SDC'12 uit). Na
de winterstop gaan de best geplaatste teams door naar de KO rondes.
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In de vierde wedstrijd van het seizoen, op zondag 15 oktober uit bij
Saasveldia, leed ons eerste zijn derde nederlaag. Teleurstelling alom,
Eilermark-trainer Wesley Sanders was bepaald niet gelukkig met zijn
elftal, dat evenwel fantastisch uit de startblokken kwam in de eerste tien
minuten. ,,Toen was het tempo in de aanvallen hoog en waren we niet
laks en gemakzuchtig. In het vervolg waren we dat wel, en dus wint onze
tegenstander verdiend. Aanvallend was er genoeg mogelijk vandaag,
maar als je zo speelt als wij deden, dan kun je slechts concluderen dat
mijn spelers de club Eilermark in de steek hebben gelaten vandaag", was
de trainer van Eilermark duidelijk. Het werd uiteindelijk 4-2 waarbij
Eilermark nog twee terugkwam na een achterstand. Voor de rust door
Kerem Hayta (1-1) en na de rust via Adnan Meziani (2-2) maar in de
slotfase werd de wedstrijd uit handen gegeven en sloeg Saasveldia no
twee keer toe.

Eilermark bivakkeert na vier wedstrijden op een 9e plaats van de 14
teams in 3A met drie punten en een doelsaldo van 6 voor en 10 tegen.
Er heeft zich in de beginfase van de competitie een kopgroep gevormd
van drie clubs, allen zonder puntverlies. NEO, Suryoye en Barbaros staan
samen bovenaan, waarvan Eilermark er inmiddels twee heeft ontmoet dus
lijkt er zeker nog perspectief de komende periode om meer punten te
pakken.
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De Voetbal.nl app
Uitslagen, standen, programma’s, kleedkamerindelingen, man-of-thematch, wie rijdt er en in welke auto is er nog plek… en nog veel meer. Die
gegevens vind je allemaal terug in de Voetbal.nl app en op de Voetbal.nl
website.
Met de app ben je altijd direct op de hoogte van al het nieuws van je
eigen team en van je favoriete clubs, spelers en andere teams. Mocht je
al gebruik maken van de Voetbal.nl app, dan dien je je even te
registreren met het e-mailadres waarop je deze e-mail ontvangt. Ben je al
met dit e-mailadres op Voetbal.nl geregistreerd? Dan heb je alles al goed
voor elkaar! Maak je nog geen gebruik van Voetbal.nl? Dan kun je de app
downloaden en je registreren met het e-mailadres waarop je deze e-mail
hebt ontvangen.
En niet onbelangrijk, kijk in de Voetbal.nl app ook direct goed naar je
instelling voor je ‘zichtbaarheid’. Want daarmee bepaal jij of je door
andere spelers als man of the match gekozen kan worden en of je foto en
naam ook zichtbaar zijn in de app (en eventueel op de website van de
club). Toch veel leuker als je alle foto’s en namen van je teamgenoten of
andere teams terugziet in de app?! De zichtbaarheid pas je in de app aan
bij Instellingen – Mijn persoonsgegevens. Foto op Voetbal.nl
Wat je er ook van vindt, het is een feit dat de foto in Voetbal.nl ook de
foto op je spelerspas is. Tot 31 oktober kunnen leden zelf de foto
aanpassen. Vraag dus aan leden dat ze geen foto’s toevoegen die het
voor de scheidsrechter onmogelijk maken controle uit te voeren. We
hebben deze uitleg inmiddels ook aan de apps toegevoegd.
Ouders en kinderen
Ook veel gehoord. Hoe ga je om met je account als je kinderen hebt.
Welk mailadres gebruik je dan? Eigenlijk eenvoudig.
Vaak hebben kinderen geen eigen mailadres en in Sportlink staat het
adres van de ouders. Als ouders een account aanmaken kunnen ze bij het
inloggen kiezen namens welke speler ze inloggen. Vervolgens komt de
opmerking dat 'switchen' niet handig is.
Ons advies is gewoon een eigen account te maken en via Favorieten de
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kinderen te volgen. Zo hou je snel overzicht op programma, uitslagen en
standen. Ook handig als kinderen straks wél een eigen mailadres krijgen.
Los daarvan onderzoeken we of het niet makkelijker kan. Door
bijvoorbeeld een soort ‘familie’ account creëren.
De app KNVB Wedstrijdzaken
Naast de nieuwe Voetbal.nl app is er ook een vernieuwde KNVB
Wedstrijdzaken app. Houd jij je op de club bezig met alle zaken rondom
het wedstrijdformulier? Ben jij aanvoerder, teammanager,
wedstrijdsecretaris of clubscheidsrechter? Download dan de vernieuwde
app Wedstrijdzaken. Dé app waarmee je digitaal het formulier voor alle
zaken rondom een wedstrijd zoals spelersopgaaf, scores en tuchtzaken
vastlegt. Registreer je in de app met het e-mailadres waar je deze mail op
ontvangt. De inloggegevens en het wachtwoord voor Voetbal.nl en de
KNVB Wedstrijdzaken app komen overeen, dat maakt het allemaal net
even wat makkelijker voor je.
Wil je met een ander e-mailadres inloggen dan waarop je dit bericht hebt
ontvangen? Neem dan even contact op met ons en geef dan aan welk emailadres wij als club voor je moeten vastleggen.

RINUS: DE ONLINE ASSISTENT-TRAINER
Heb jij 'm al? Rinus, dé tool voor trainers in het amateurvoetbal. Met
Rinus heb je als trainer gratis toegang tot honderden trainingen en kanten-klare trainingsschema's. Download nu de Rinus-app in de Appstore of
Google Play Store of ga naar www.knvbassist.nl/rinus.
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Wijziging tuchtzaken
Vanaf dit seizoen 2017-2018 zijn er een aantal belangrijke wijzigingen op het
gebied van tuchtzaken die ingaan. Het gaat om de volgende wijzigingen:
Nieuwe staffel gele kaarten
Vanaf dit seizoen is er bij het registreren van waarschuwingen een
onderverdeling in drie categorieën:
Gele kaarten uit competitiewedstrijden (inclusief beslissingswedstrijden
voor promotie, degradatie of periodekampioenschap en kampioenswedstrijden);
Iedere vijfde, zevende, negende en volgende gele kaart die een speler krijgt,
betekent uitsluiting voor de eerstvolgende competitiewedstrijd of daarmee
samenhangende wedstrijd voor deze speler. Deze speler is dus niet uitgesloten
voor bekerwedstrijden.
Staffel waarschuwingen bekercompetitie
Iedere tweede, vierde en volgende registratie die een speler krijgt, betekent
uitsluiting voor de eerstvolgende bekerwedstrijd voor deze speler. Deze speler is
dus niet uitgesloten voor competitiewedstrijden of daarmee samenhangende
wedstrijden.
Staffel waarschuwingen promotie- of degradatiewedstrijden
Iedere tweede, vierde en volgende registratie die een speler krijgt, betekent
uitsluiting voor de eerstvolgende competitiewedstrijd of daarmee
samenhangende wedstrijd voor deze speler. Deze speler is dus niet uitgesloten
voor een bekerwedstrijden.
Twee gele kaarten in één wedstrijd
Wanneer een speler twee gele kaarten krijgt in een competitiewedstrijd of
daarmee samenhangende wedstrijd heeft dit tot gevolg dat de speler is
uitgesloten van deelname aan competitiewedstrijden en daarmee
samenhangende wedstrijden totdat zijn team de eerstvolgende
competitiewedstrijd of daarmee samenhangende wedstrijd heeft gespeeld. Deze
speler is dus niet uitgesloten voor bekerwedstrijden.
Wanneer een speler twee gele kaarten krijgt in een bekerwedstrijd heeft dit tot
gevolg dat de speler is uitgesloten van deelname aan bekerwedstrijden totdat
zijn team de eerstvolgende bekerwedstrijd heeft gespeeld. Deze speler is dus
niet uitgesloten voor competitiewedstrijden of daarmee samenhangende
wedstrijden.
Gewijzigde directe rode kaartregeling.
Een speler of wisselspeler die voor, tijdens of na een competitiewedstrijd of
daarmee samenhangende wedstrijd door de scheidsrechter is bestraft met een
directe rode kaart, is voor geen enkel team speelgerechtigd om uit te komen in
competitiewedstrijden en daarmee samenhangende wedstrijden tot en met de
dag waarop zijn team de eerstvolgende competitiewedstrijd of daarmee
samenhangende wedstrijd heeft gespeeld. Dit geldt niet wanneer de aanklager
amateurvoetbal de tuchtzaak seponeert of de tuchtcommissie of commissie van
beroep de speler vrijspreekt.
Een speler of wisselspeler die voor, tijdens of na een bekerwedstrijd door de
scheidsrechter is bestraft met een directe rode kaart, is voor geen enkel team
speelgerechtigd om uit te komen in bekerwedstrijden tot en met de dag waarop
zijn team de eerstvolgende bekerwedstrijd heeft gespeeld. Dit geldt niet
wanneer de aanklager amateurvoetbal de tuchtzaak seponeert of de
tuchtcommissie of commissie van beroep de speler vrijspreekt.

“ de Eilermarker” Clubblad van G.V.V. Eilermark te Glanerbrug 44e jaargang No.1, juli - september 2017

Pagina 18

Opgericht 12 oktober 1920












De uitslagen tegenwoordig via de mobiel doorgegeven worden?
Dit ook weer wat voeten in aarde had voordat dit begon te lopen?
Eilermark opnieuw bezig is met fusiebesprekingen?
Dat het dit keer Real Mallorca is dat de beoogde partner wordt?
Het bestuur al regelmatig die kant op gaat voor de besprekingen?
En dat Café de Babbelaar bereid gevonden is als hoofdsponsor?
De jaarlijkse bokbieravond weer drukbezocht werd?
En dat er niet alleen spelers van de 35+1 en dames 25+1 waren?
Er bij Eilermark hele vreemde types rondlopen?
Maar gezien het volgende verhaaltje de champions league ‘sterren’
er ook wat van kunnen?

Opvallende rituelen van zes Champions League-sterren
Geen seks voor de wedstrijd of een kruisje slaan voor je het veld oploopt.
Bijgeloof en voetbal zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Cristiano en
co houden er hele bijzondere rituelen op na.
Voetbal is volgens velen een religie, maar sommige voetballers vatten dat
wel erg letterlijk op. Dit zijn de opmerkelijkste rituelen van zes
wereldspelers die schitteren in de halve finales van de Champions
League:


Wist U dat: Buffon durft niet te kijken?

Je zou maar een penalty moeten nemen met Juventus-keeper Gianluigi
Buffon tegenover je. Maar zo onverschrokken als de levende legende in
het doel oogt, zo zenuwachtig is hij als een teamgenoot een strafschop
neemt. En dus keert hij zich liever om, zodat het publiek hem kan
vertellen of de bal wel of niet in het net ligt.


Wist U dat: Ronaldo vreemde maniertjes heeft?

Real Madrid-ster Cristiano Ronaldo is de ongekroonde koning van het
bijgeloof. Hij mag dan wel een paar honderd miljoen waard zijn, immuun
voor rituelen is hij zeker niet. Reist hij per vliegtuig dan móét hij als
eerste van boord, maar reist hij per bus dan stapt hij steevast als laatste
uit.
Bij het betreden van het veld zorgt hij ervoor dat zijn linkervoet als eerste
het gras raakt. En last but not least: hij staat altijd op zijn tenen bij het
poseren voor teamfoto's.
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Wist U dat: Falcao zeer bij- gelovig is?

AS Monaco-spits Radamel Falcao staat bekend om zijn rotsvaste geloof in
God. In zijn jonge jaren bij River Plate werd hij al 'de Pastoor' genoemd,
omdat hij voor aanvang van elke wedstrijd voor het hele team bad. Niet
per se voor de overwinning, maar voor ieders gezondheid. De vraag is
wat ze bij Monaco belangrijker vinden winnen of de gezondheid…


En dat: Griezmann onderbroekenlol heeft?

Antoine Griezmann maakt er geen geheim van dat hij fan is van
SpongeBob SquarePants. Op het internet circuleren foto's van hem naast
zijn favoriete tekenfilmheld. Maar het kan gekker: op wedstrijddagen
zweert de kleine Fransman bij het dragen van een SpongeBob-boxer...



Maar ook dat: Mario een zinloos taperitueel volgt?

Juve-spits Mario Mandžukić is misschien niet de meest bepalende speler,
opvallend is hij wel. De Kroaat gaat nooit het veld op zonder eerst witte
tape rond zijn polsen te wikkelen. Waarom? Puur bijgeloof, want praktisch
nut heeft het volgens Mario niet.


En Benzema en de materiaalman een verhouding hebben?

Real-spits Karim Benzema heeft voor hij het veld opgaat een wel heel
speciaal onderonsje. Hij steekt zijn rechtervoet in de lucht, waarna zijn
tenen worden aangeraakt door de materiaalman. Vervolgens doen ze
hetzelfde met zijn linkervoet.
En het lijkt effect te hebben: in 92 Champions League-wedstrijden heeft
hij 51 goals gemaakt. Het is voor Karim dus te hopen dat de beste man
voorlopig nog niet met pensioen gaat. Het is maar dat U het weet.
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Hoofdbestuur: info@eilermark.nl
leden-administratie@gvveilermark.nl / secretariaat@eilermark.nl / contributie@eilermark.nl
Voorzitter:
Ledenadmin.:
Algemeen lid:

Eddy Bodde
Joop Schuiling
Rob Smienk
Arnold Damhuis
Marcel Naafs
Rob Stuivenberg

Gronausestraat 1022
Schoolstraat 50
Gagelstraat 37
Fugastraat 21
Citroenvlinder 98
Toccatastraat 12

0653211169
0534614112
0534615249
0534617716
0614124563
0653412351

Jeugdbestuur: jeugdbestuur@gvveilermark.nl
Sjonnie Scholten
Bea Damhuis
Peter Wijering
Scheidsr.Coör. Lennart ten Brinke

Operastraat 147
Fugastraat 21
Bultsweg 78
Kolibrievlinder 37

0620802821
0534617716
0649467342
0618534674

Wedstrijdzaken: wedstrijden@gvveilermark.nl
Wedstr.secr:
Johnny Stübener
Willem Bontekoestraat 5
Vriends./Toern. Bennie Krommendijk
Slotzichtweg 8

0623296226
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: Gertie Breteler
Consul:
Koos Sievers

Schipholtstraat 120
Gronausestraat 1022
Ekersdijk 105

0534614191
0653211169
0652734808

Ekersdijk 220
Coen Moulijnweg 1908
Keppelerdijk 344

0534611590
0682700900
0644944144
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