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Eilermark heeft kunstgras…… 
Wie dit een periode geleden hardop had gezegd was meewarig 
aangekeken door zijn toehoorders alsof er een gezegde van Herman 
Finkers was uitgesproken: ‘Glanerbrug heeft kabeltelevisie’. 
Er waren uiteraard al een paar acties uitgevoerd door onder andere de 
activiteitencommissie met waar schijt de koe? echter hiermee was bij 
lange na het benodigde geld nog niet binnen. 
Maar dankzij doortastend optreden van het bestuur, en de verkoop van 
het stukje grond waarop de mobiele telefonie mast staat kwam alles eind 
vorig seizoen in een stroomversnelling. Het ontbrekende deel kon via een 
lening gerealiseerd worden waardoor al tijdens de vakantie kon worden 
begonnen en de graafmachines het hoofdveld konden afgraven om de 
grondwerkzaamheden voor te bereiden. De droge zomer gooide nog wat 
roet in het eten, door de lage waterstand in de rivieren kon de 
noodzakelijke grondstof voor de ondergrond niet aangevoerd worden 
waardoor er nog enige vertraging plaatsvond. Een woord van dank aan 
onze vrijwilligers die de voorbereidingen en de randzaken regelden is hier 
uiteraard op zijn plaats. Hierdoor konden de grondwerkers verder met het 
aanleggen van de ondergrond, de betonnen rand met afgeronde hoeken, 
en ten slotte het aanleggen van de kunstmat met belijning en het nieuwe 
hekwerk rondom het veld. Aan de parkeerzijde achter het doel is de sloot 
gedempt en de drainageleidingen zijn richting de Gronausestraat gelegd. 
Mede dankzij een duurzaamheidssubsidie kon er ook een nieuwe LED 
lichtinstallatie geplaatst worden waarmee een fikse energiebesparing 
verkregen wordt. OVI lichtinstallaties van onze eigen Marius plaatste de 
acht lichtmasten inmiddels en de verlichtingsarmaturen volgen nog. 
Hoewel nog niet helemaal af kon er toch in het weekeinde van 29 en 30 
september voor het eerst gespeeld worden op ons nieuwe hoofdveld. 
Een mijlpaal voor onze club, en een noodzakelijke stap om de huidige 
teams onder vrijwel alle weersomstandigheden te kunnen laten trainen en 
wedstrijden te spelen. Zonder kunstgras zijn er hiervoor geen 
mogelijkheden om dit te doen en is er sprake van een ongelijk verloop 
van de competitie zoals het de laatste jaren vaak het geval was. Ook voor 
de jeugd kan hierdoor meer continuïteit in het voetballen gewaarborgd 
blijven. Kortom Eilermark heeft kunstgras!   
    

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 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 december 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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Onderstaande artikel gaf de werkelijkheid niet helemaal weer, en bevatte 
nogal wat onjuistheden, maar we willen het U niet onthouden. Hierbij 
willen we nog eens benadrukken dat Eilermark het kunstgrasveld 
hoofdzakelijk in eigen beheer heeft aangelegd en de volledige eigenaar is. 
Het vervolg van de actie Noabersport staat los van het nieuwe 
kunstgrasveld bij Eilermark. 

 

Noabersport krijgt nieuw veld met kunstgras 
TC Tubantia 5-7-2018 

Glanerbrug krijgt er een kunstgrasveld bij naast GVV Eilermark. Dankzij 

een duurzaamheidslening en garantstelling door de gemeente kan een 

kunstgrasveld worden aangelegd dat omliggende verenigingen kunnen 

gebruiken. 
Het kunstgrasveld is een initiatief van Noabersport, een 
samenwerkingsverband van GVV Eilermark, Avanti Wilskracht, GKV Ons 
Clubje en Tennisvereniging Glanerbrug. De verenigingen worden daarbij 
ondersteund door Sportaal. Noabersport wil tijdens de zomerstop het veld 
aanleggen, zodat het met ingang van het nieuwe seizoen kan worden 
gebruikt. 
De garantstelling voor de door Noabersport aangegane geldlening is voor 
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de aanleg van een kunstgrasveld, de duurzaamheidslening voor de 
investering in LED verlichting langs het aan te leggen kunstgrasveld. Met 
het open sportpark wil Noabersport meer mensen in beweging krijgen en 
elkaar laten ontmoeten. 
Dankzij de samenwerking vanuit Noabersport kan er efficiënt gebruik 
worden gemaakt van het nieuwe kunstgrasveld. Over het gehele 
sportpark bezien is er een capaciteitstekort en hiermee kan het nieuwe 
kunstgrasveld een deel van dit tekort oplossen. 
Aanbod 
In samenwerking met welzijnspartijen, zorgpartijen en de 
sportverenigingen komt er een gevarieerd en laagdrempelig sport- en 
beweegaanbod. Noabersport was in eerste instantie bedoeld om de 
bewoners van het AZC op het Esmarkerveld een programma met 
dagactiviteiten te bieden. 
Bij dit initiatief van omnisportvereniging Avanti W. sloten zich GVV 
Eilermark, GKV Ons Clubje en Tennisvereniging Glanerbrug aan. Eind 
2016 jaar werd de komst van het AZC afgeblazen. De betrokken 
verenigingen besloten Noabersport door te zetten. 
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Bedankt; 
Hierbij willen we Emma de Kamper bedanken voor het jarenlang rondbrengen 
van onze Eilermark clubbladen, dat ze voordien samen met Marti uitvoerde. 
Vanwege haar gezondheid moet ze helaas de bezorgingen staken. 
Emma, bedankt voor je inzet voor de club en het beste met je gezondheid! 
 

Bedankje; 
Hierbij wil Beppie Bodde graag het bestuur van Eilermark bedanken voor het 
beschikbaar stellen van de kantine voor het optreden en repeteren voor de 
Wendezoele met de Twentse Harmonica Club. Binnen bij regen of buiten met 
mooi weer, iedereen was vol lof. Ideaal voor onze club. 
Volgend jaar misschien weer…..Eilermark bedankt voor de goede zorg, het was 
zeer gezellig. Eilermark heeft een goede naam achtergelaten! 
 
Ontvangen via e-mail van Edwin Lansink <edwinlansink72@gmail.com> 
Op maandag 30-7-2018: 
Overlijden Olof Lansink 
Geachte dames/heren, 
Via deze weg wil ik u laten dat uw voormalig lid Olof Lansink afgelopen weekend 
op 67 jarige leeftijd is overleden. 
Olof was sinds enkele maanden ongeneeslijk ziek en heeft in de nacht van 
zaterdag op zondag (29 juli) zijn strijd waardig en rustig moeten opgeven. 
Voor zover ik weet is mijn oom Olof in de jaren (60?)-70-80 in diverse functies 
actief geweest voor uw vereniging, onder andere als leider/grensrechter (?) van 
jeugdelftallen en het tweede elftal in de jaren 70 en 80. Al met al is hij naar ik 
meen iets meer dan 25 jaar lid geweest van uw vereniging. 
Sinds de jaren ’90 was Olof lid van de Tubanters, alwaar hij om de hoek woonde. 
Daarnaast was hij al sinds zijn “Eilermark-tijd” goed bevriend met onder andere 
Hennie en Agnes Diepenveen. Maar ongetwijfeld onderhield hij via de 
Enschedese voetbalwereld nog meerdere contacten met uw (oud) leden. 
Olof was de kleinzoon van uw oud bestuurslid Albert Kwekkeboom en Marietje 
Kwekkeboom. Hun dochter Maria Kwekkeboom was zijn moeder (mijn oma dus). 
Zoals u kunt lezen heeft Olof nogal aardig wat roots in het Glanerbrugse, 
vandaar dat ik deze mail stuur. Daar er namelijk geen advertentie in de krant 
komt, zijn er misschien toch nog wat mensen die graag afscheid van Olof willen 
nemen. Misschien dat u de informatie via uw website/fb pagina kunt doorzetten. 
Namens zijn vrouw Diny en zijn dochters Ilona en Nicole mag u uitnodigen om 
afscheid te komen nemen van Olof op donderdag 2 augustus. 
Locatie : uitvaartcentrum Varviksingel, Varviksingel 141 te Enschede. 
De crematieplechtigheid heeft op wens van Olof in besloten kring 
plaatsgevonden. 
Met vriendelijke groet, 
namens de familie, Edwin Lansink 
 
We wensen de familie en kennissen veel sterkte toe met dit verlies. 
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Het nieuwe seizoen 2018/2019 is al weer een tijdje bezig en dit seizoen 
zijn de pupillenteams van Eilermark goed vertegenwoordigd. De 
allerkleinsten JO8 spelen hun wedstrijdjes met Kay Wermer als 
begeleider. Bij de JO10 spelen twee teams (6 tegen 6) competitie met 
Barry Wermer en Silvio Dunhoft als leiders. Verder is er ook een JO13-1 
elftal waarbij Myron Kolkman de trainer is. 
Bij de junioren is er deze competitie slechts één team ingeschreven en 
wel de JO14-1 van Lute Bruineberg. Het voormalige JO19 team van vorig 
seizoen is bijna in zijn geheel overgegaan naar de senioren en speelt 
onder de naam Zaterdag 3 zijn wedstrijden op de zaterdagmiddag om 
14:30. Mooi dus dat deze jongens doorgaan bij Eilermark, met als leider 
Jimmy Griemink, en de eerste wedstrijden ging het boven verwachting 
goed en pakten ze de volle winst. 
Roy Moespot is dit seizoen de technisch coördinator: 06-42973271 
Ook voor onze jeugd is het mooie kunstgrasveld een enorme stimulans 
om te blijven voetballen en trainen ook bij slechter weer. 
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Hierbij de uitslag van de kaartavond op Goede Vrijdag, 30 maart 
2018:  
Hierbij de uitslag van de kaartavond op 28 september 2018:  
 
Jokeren:  
1e. José  
2e. Agnes  
3e. Thea  
Poedelprijs: Fredriek  
 
Hartenjagen:  
1e. Jan van Eden  
2e. Jan Otten  
3e. Silvio  
Poedelprijs: Frits en Hannie  
 
Kruisjassen:  
1e. René de Boer  
2e. Jopie Schuiling  
3e. Bennie Krommendijk  
Poedelprijs: Jan de Vries  
 
De kaartavond kunnen we zeer geslaagd noemen. Er werd fanatiek 
gekaart maar met veel gezelligheid.  
 
De volgende kaartavond is op vrijdag 14 december 2018.  
 
 
 

Zaterdag 22 december: Wildverloting Eilermark 
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In de 3e klasse A kan er na de 8e plaats van vorig seizoen in de 
middenmoot geprobeerd worden om deze prestatie te verbeteren. 
Barbaros en Suryoye-Mediterraneo zijn beide gepromoveerd naar de 
tweede Klasse J, terwijl Juventa'12, KOSC en Oldenzaal het een klasse 
lager moeten proberen in de 4e klasse A. 
De derde klasse A bestaat dit jaar uit: Avanti W., DSVD, Eilermark, 
Losser, NEO, Reünie, Reutum, Saasveldia en De Tukkers, deze teams zijn 
gebleven in deze klasse. 
Nieuw zijn LSV, WVV'34, Twenthe Goor, Victoria'28 en uiteraard 
dorpsgenoot Sportlust Glanerbrug waardoor er dit seizoen maar liefst vier 
grensderby’s gespeeld worden door ons eerste. 

 
 
Ook dit jaar zijn er weer spelers vertrokken en gekomen, zij het dat onder 
een nieuw seizoen van trainer Wesley Sanders het grootste deel van het 
basisteam is gebleven en in de breedte de eerste selectie groter 
geworden is. Op de bovenstaande foto voorafgaand aan de eerste 
wedstrijd op het kunstgras tegen Reünie, een aantal nieuwe gezichten. 
Boven vlnr: Ten Brinke(grensr.), Albou Mohammad, Westerink, Holtkamp, 
Versteeg, Vormeer, Wolters, de Jong. Onder: de Vries, Nahrwold-
Duinkerk, H. Kocoz en Farough Saadi. Speler vd week: Naud Lubbers. 
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In de voorbereiding werd er onder meer geoefend tegen: 21 aug AJC UIT 
1-2, 30 aug Suryoye UIT 1-5 en 11-sept tegen Berghuizen UIT 1-2 die 
allen in winst werden omgezet. Een ruime nederlaag was er tegen ATC’65 
met 5-1, uit in Hengelo. 

Het nieuwe seizoen 2018/2019 begon 
zoals gebruikelijk met de poule 
bekerwedstrijden, met Wesley Sanders 
die hiermee de kans kreeg om de nieuwe 
spelers in de officiële wedstrijden te 
kunnen testen.  
Op zondag 2 september was er de eerste 
bekerwedstrijd, uit tegen FC 't Centrum. 
Het werd uiteindelijk een zwaarbevochten 
overwinning. Debutant keeper Scott 
Versteeg kon de 1-0 achterstand niet 

voorkomen, maar daarna boog Eilermark deze om naar een 1-2 winst. De 
topscorer van vorig seizoen Kenneth Cooper scoorde de gelijkmaker, en 
invaller Pascal Vormeer maakte de winnende treffer waardoor de eerste 3 
punten bijgeschreven konden worden. Bij ons eerste kwamen diverse 
nieuwe spelers voor het eerst in actie, of terug van weggeweest zoals 
Yannik de Vries en Israël Mayamba. 
 

Op een zonnige 9 september was Rigtersbleek 2 de enige tegenstander 
die ons eerste thuis mocht ontvangen. Het met linten afgebakende veld 2 
was het strijdtoneel, maar al snel was het duidelijk dat dit een walk-over 
zou worden die bij 8-2 stokte. De bezoekers mochten van geluk spreken 
dat de Eilermarkers lang niet alle kansen benutten anders hadden er 
minimaal dubbele cijfers op het niet zichtbare scorebord gestaan. 
Eilermark dat al met één been in de volgende ronde staat en in de laatste 
wedstrijd aan een gelijk spel genoeg heeft zag zowel Dehly Nahrwold en 
Yannik de Vries elk twee keer scoren, de andere doelpunten kwamen van 
Dayiem Hayta, Kenneth Cooper, Hassan Albou Mohammad en de nieuwe 
aanwinst Farough Saadi. 

Uit tegen BSC Unisson op zaterdag 15 september liet ons eerste zich niet 
verassen en plaatste zich dit keer probleemloos voor de eerste KO ronde. 
Met drie overwinningen tegen teams uit lagere klassen deed het zijn 
plicht. In Boekelo was er een duidelijke 1-6 overwinning tegen de 
plaatselijke 4e klasser BSC Unisson. Dehly Nahrwold was weer ouderwets 
op dreef en met liefst 4 doelpunten had hij een groot aandeel in de zege. 
Topscorer van vorig seizoen Kenneth Cooper was twee eer succesvol. 

Ons eerste elftal plaatste zich hiermee vrij eenvoudig voor de eerste KO 
ronde van de KNVB districtsbeker. Hierin is het via loting gekoppeld aan 
Losser 1 en speelt een uitwedstrijd op zondag 11 november. 
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Foto Vlnr: Eilermarkers Jordy de Jong, Nick Wolters, Hassan Albou Mohammad en 
Mitchel Westerink volgen aandachtig de bal in de eerste uitwedstrijd tegen Reutum: 1-4. 

Eilermark begon het nieuwe seizoen in de 3e klasse A 2018/2019 met 
een klinkende overwinning uit, in en tegen Reutum op zondag 23 
september. Bij rust was het al 1-3 door doelpunten van Dehly Nahrwold-
Duinkerk die de openingstreffer 0-1 en de 1-3 liet aantekenen. 
Tussendoor scoorde Yannik de Vries Eilermarks 2e doelpunt en wist 
Reutum nog iets terug te doen door doelman Scott Versteeg te passeren. 
Na de pauze bepaalde de voor Dehly ingevallen Farough Saadi de 
eindstand op 1-4 in een wedstrijd waarin de scheidsrechter zijn kaarten 
op zak hield. Een goede opening van het seizoen waarmee de 
verwachtingen van de spelers en de supporters waargemaakt werden. 

Op zondag 30 september was er een historische dag voor de club 
Eilermark, de eerste wedstrijd van ons eerste elftal op kunstgras was 
eindelijk een feit. Het werd na 90 minuten een goede 4-2 zege op Reünie 
uit Borculo, maar zonder kleerscheuren kwamen we er niet vanaf. 
Eilermark startte furieus en zette de tegenstander vooral in het eerste 
half uur onder druk. Na een onderschepte breedtepass kon de snelle 
Yannik de Vries alleen op de keeper af en scoorde beheerst de 1-0. De 
nieuwe spits Farough Saadi zag vervolgens een goede actie strandden op 
de paal maar Dehly Nahrwold was er als de kippen bij om de 2-0 binnen 
te schieten. Reünie kwam hierna nog terug tot 2-1 na een vermeend 
buitenspeldoelpunt, waarna binnen het half uur Hakan Kocoz met een 
perfect genomen vrij trap de 3-1 binnenschoot. Nog voor de rust kwamen 
de bezoekers opnieuw terug in de wedstrijd: 3-2. 
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Na de rust werd het rommelig en vergat Eilermark door te drukken. 
Hassan Albou Mohammad mocht eerder (onterecht) douchen, en de al 
gewisselde Mitchel Westerink kreeg na opmerkingen op de leiding een 
rode kaart gepresenteerd, maar hier was waarschijnlijk een 
persoonsverwisseling de reden van. Gelukkig bleven in ieder geval de 
punten wel behouden, in de slotfase scoorde invaller Dayiem Hayta de 
uiteindelijke 4-2.  

Eilermark won, maar trainer 
Wesley Sanders hield een 
ontevreden gevoel over aan de 
arbitrage na twee rode kaarten 
voor zijn ploeg. Halverwege de 
tweede helft kreeg Hassouni 
Albou Mohammad rood en 
even later was er een rode 
kaart voor de al gewisselde 
Mitchell Westerink, wegens 
aanmerkingen. De gemoederen 
liepen vaak hoog op, maar 
Eilermark hield toch drie 
punten over aan de wedstrijd. 
"Ik mis dus volgende week wel 
twee geschorste spelers", 
mopperde Sanders. Voor rust 
deed Eilermark zich tekort door 
twee tegentreffers te 
incasseren. 
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Het kunstgras was gedoopt en Eilermark schaarde zich met 6 punten uit 
2 wedstrijden in een unieke kopgroep. Alle drie Glanerbrugse clubs 
gingen gezamenlijk aan kop met de volle winst, een opmerkelijke stand 
voor de clubs uit ons grensdorp. Deze stand zou helaas maar één week 
als zodanig blijven.  

Eilermark verspeelde op 
zondag 7 oktober in de 
thuiswedstrijd tegen NEO 
een schijnbaar zekere 
voorsprong van 2-0 en 
ging met 2-3 in de 
slotfase onderuit. Tot de 
rust ging de wedstrijd 
vrij gelijk op en dankzij 
een mooi schot van 
Kenneth Cooper stond 
ons eerste met 1-0 voor 
na goed voorbereidend 
werk van Farough Saadi. 
Na de rust was er al 
gelijk succes en was het 
spits Agien Aslan 

(afkomstig van Suryoye) die goed werk van Yannik de Vries afrondde: 2-
0. Eilermark leek op rozen te zitten maar NEO bleef goed voetballen en 
toonde veerkracht. In het laatste half uur sloeg de ploeg uit Borne drie 
keer toe: 2-3. Een zure nederlaag tegen een goede tegenstander, vooral 
op het mentale vlak en verdedigende slimheid werden we na de 2-0 
afgetroefd aldus trainer Wesley Sanders.     

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 was door loting ingedeeld 
in groep D en speelt daarin achtereenvolgens 
tegen: Hector uit (23-okt), AVC Heracles thuis 
(13-nov) en ATC'65 thuis (18-dec), de 1/8e 
finales worden na de winterstop gespeeld op 15 
januari, alle wedstrijden beginnen om 20:00 uur. 

Ook het damesteam van Eilermark is 
ingeschreven voor deze competitie en speelt 
tegen:  GFC thuis (30-okt) en DETO uit (20-nov) 

Voor meer informatie hierover kijk op de website van de Tukker Cup. 
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Vanaf 21 juni is het weer mogelijk om zelf de spelerspasfoto op de digitale 
spelerspas te wijzigen via de Wedstrijdzaken-app of Voetbal.nl-app. Zorg 
daarom dat elk spelend lid van jouw vereniging voor het begin van komend 
seizoen, maar uiterlijk 31 oktober een correcte spelerspasfoto heeft. Dit 
geldt voor alle zaal- en veldvoetballers vanaf de leeftijdscategorie Onder 
13 en ouder.  
Er is voor deze werkwijze gekozen op verzoek van veel clubs en gebruikers. 
Dit om te voorkomen dat niet speelgerechtigde leden (of niet-leden) voor 
een bepaalde wedstrijd opgesteld kunnen worden door zijn of haar foto 
tijdelijk digitaal 'te plakken' op de digitale spelerspas van een ander, wel 
speelgerechtigd lid. 
Wijzigen vóór 1 november 
Sinds afgelopen seizoen werkt het amateurvoetbal met het mobiele digitale 
wedstrijdformulier (mDWF). Wekelijks worden vrijwel alle wedstrijden 
netjes en op tijd ingevuld via de Wedstrijdzaken-app. De Wedstrijdzaken-
app bevat ook de digitale spelerspas. 
Tot 1 november kunnen leden zelf hun spelerspasfoto wijzigen via de 
Voetbal.nl-app of de Wedstrijdzaken-app. Een teammanager kan via de 
Wedstrijdzaken-app de foto’s van alle teamleden wijzigen. Tot 1 november 
kan ook de ledenadministrateur de foto’s wijzigen. 
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Privacy-gegevens kinderen onder 16 jaar 
Sinds 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
van kracht. Die stelt dat kinderen tot 16 jaar niet zelf mogen aangeven of 
zij met naam en/of foto zichtbaar willen zijn binnen een platform. En dit 
geldt dus ook voor de persoonlijke instellingen van kinderen onder 16 in 
de app. We adviseren jullie om de ouders/ verzorgers van de leden (onder 
de 16) te informeren dat het kind de gegevens niet meer zelf in de app 
kan wijzigen. Indien de gegevens van het kind wel gewijzigd moet worden 
kan dit door de ouder/ verzorger gedaan worden. Voordat de ouder/ 
verzorger dit kan doen moet het e-mailadres bij het lid in Sportlink Club 
geregistreerd staan.  
Er zijn verschillende situaties die zich voor kunnen doen: 
Mijn kind heeft geen eigen telefoon. 
Mijn kind heeft een eigen telefoon, maar ik wil de gegevens beheren 
Mijn kind beheert zelf zijn gegevens. 
Eerst een korte uitleg waarom kinderen jonger dan 16 jaar de 
persoonlijke gegevens niet gewoon zelf meer mogen wijzigen. Sinds 25 
mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. 
Die stelt dat kinderen tot 16 jaar niet zelf mogen aangeven of zij met 
naam en/of foto zichtbaar willen zijn binnen een platform. En dit geldt dus 
ook voor de persoonlijke instellingen van kinderen onder 16 in de app. 
Ouders/ verzorgers kunnen deze gegevens wel wijzigen.Ik ben ouder en 
wil de gegevens van mijn kind aanpassen 
Wij raden jullie aan om deze pagina ook te delen met de ouders/ 
verzorgers zodat jullie de juiste e-mailadressen kunnen ontvangen en 
vastleggen bij het kind. Denk aan een bericht op de website, een 
formuliertje op de eerste training, een mail naar de leden enz.  
 
Spelersopgaaf Onder 8 jaar 
Sinds februari 2018 voeren alle pupillenteams uitslagen in via de 
Wedstrijdzaken app. Met ingang van het seizoen 2018/’19 moeten 
pupillenteams vanaf Onder 8 ook de spelersopgaaf invullen op het 
mobiele digitale wedstrijdformulier (mDWF) in de Wedstrijdzaken app. 
  
Wedstrijdcoordinator niet meer op mDWF 
Met ingang van het seizoen 2018/’19 is het NIET meer nodig om de 
wedstrijdcoördinator in te vullen op het wedstrijdformulier (mDWF). Dat 
maakt het invullen van het mDWF nog eenvoudiger. 
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 Het seizoen 2018/2019 al weer begonnen is? 
 En dat we steeds dichter bij het 100 jarig bestaan komen? 
 De eerste voorbereidingen hiervoor al zijn begonnen? 
 Het kunstgras inmiddels gestalte heeft gekregen? 
 Er hierdoor 3000 kuub zwart zand aangeboden kon worden? 
 Deze mooie zomer het hoofdveld niet gesproeid hoefde te worden? 
 Onze terreinmeester zich daarom op veld 2 concentreerde? 
 Eilermark niet alleen op kunstgras maar ook in de zaal speelt? 
 En dat er dit seizoen ook een damesteam in “De Brug” actief is? 
 Dat dit team zijn thuiswedstrijden op de vrijdagavond speelt? 
 We nu de beschikking hebben over liefst 3 (Drie!) dames teams? 

 
 

 
 

Voetbalhumor…… 
 

Waarom mag een boom niet voetballen? 
== Omdat hij geschorst is == 

 
Wat is een filantropische keeper? 

== Een keeper die voor het goede doel staat == 
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Opgericht: 12 oktober 1920    -  GVV EILERMARK  -Koninklijk goedgekeurd:  28 april 1953 
 Hoofdbestuur:  info@eilermark.nl  
    leden-administratie@gvveilermark.nl  /  secretariaat@eilermark.nl  /  contributie@eilermark.nl  
 
Voorzitter Eddy Bodde   Gronausestraat 1022   0639336567 
Ledenadmin. Joop Schuiling  Schoolstraat 50    0534614112 
Algemeen lid Marcel Naafs   Citroenvlinder 98   0614124563 

Rob Stuivenberg Toccatastraat 12   0653412351 
Alberto Ensink  Toccatastraat 3    0612160164 
 

Jeugdbestuur:  jeugdbestuur@gvveilermark.nl  
   

Sjonnie Scholten Operastraat 147   0620802821 
  Bea Damhuis   Fugastraat 21    0534617716 
  Moniek Groeneveld Bultsbeekweg  62   0611119459 
  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 
 
Lagere Elftallen Commissie 

Hans ter Steege  Hesselinklanden 103   0534762548 
Hans de Jong  J. Rossstraat 3    0534614360 
 

Activiteitencommissie 
 
Edo vom Bruch  Toccatastraat 30   0534616304 
Ans Diepeveen  Schoolstraat 50    0534614112 
Minke van der Veen P. Nuytsstraat 4    0534615199 

  Jan Otten  Adm. Byrdstraat    0652838532 
Marius Leferink  Eekmaatlaan 39   0534614943 
Hennie Diepeveen Operastraat 174   0534614970 
 

 Sponsorcommissie: sponsoren@gvveilermark.nl 
 
Willem Schutten  Avondroodvlinder 33   0534614679 
Rob Stuivenberg Toccatastraat 12   0653412351 
Henrie Winters  Waterlelielaan 7    0534618492 
  

Kantinecommissie:  kantine@gvveilermark.nl 
 
Inkoop  Eddie Poel  Schipholtstraat 120   0534614191 
Contact  Eddy Bodde   Gronausestraat 1022   0653211169 
Sleuteladres Frank Velner  Ekersdijk 105    0652734808 

 
Terreinen en Clubhuis:   
Kantine  “De Eker”  Ekersdijk 220    0534611590 
Terreinmeester André Veenendaal      0616026521  
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 

 


