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Aan deze speciale uitgave van de Enter Sportkroniek t.g.v. het 75-jarig jubileum werkten mee: 

Herman Kerkhof 
Andre Ezendam 
Jan aan de Stegge 
Antoon Geerdink 

Carel Badart 
Burgemeester Anne Lieuwen 
Voorzitter Henk Keizer 

En de door ons geïnterviewde personen. 

Een speciaal woord van dank aan Hermie Kuipers, die belangeloos het leeuwendeel van de tekstverwerking 
voor haar rekening nam. 

De Jubileumcommissie t.g. v. het jubileum, 
met staande v.l./1.I:: 
Herman Kerkhof: Andre Ezendal/1 en Henk aften. 
Gehurkt: Jan aan de Stegge, Martin Asbroek en Robert Slaghekke. 
Op de fo to ontbreekt wegens vakantie: Gerard Libbers. 

Foto's : Gen'it Hofman, Herman Kerkhof, en eigen archief. 
Druk: Grafi-Center Rij ssen 
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Het huidige hoofdbestuur van S. V. Entel; meI staande v.l.n. I:: 
Henk Freriksen, Johan Kuipers, Bertus Geels en Alfons Heering. 
Gehurkt: Henk Keize i; Johan Lammertink, Tonny Kerkhof en Arnold Slaghekke. 

Hel huidige j eugdbestuur met staande v. l.n.1:: 
Wilfi'ied Kuipers, Richard Schreijel; Gerard Slag, Freek Jaarsma, Eddy Niter! 
en Hans Schrooten. 
Op de voorgrond: Math ilde Vulka 



Voorwoord 

Het is goed van tijd tot tijd een ongezochte gelegenheid te krijgen even 
in het midden van een vereniging te vertoeven, anders dan in de wed-
strijdsfeer. 

Het gebeurde mij onl angs bij u, bij de S.Y. E nter, toen ik aan één van u 
een Koninklij ke Onderscheiding mocht opspelden. Bij zo' n gebeuren 
ervaar je, in de contacten en uit het meebeleven van de onderlinge 
gesprekken, eens temeer dat een voetbalvereni ging veel méér is dan een 
cl ub die ervoor zorgt dat elke week diverse elfta llen "de wei in kun-
nen" . Het is een gemeenschap, waarin bij voorbeeld een belangrijk stuk 
jongerenwerk wordt bedreven, waarin een groep trouwe supporters en 
toeschouwers de gelegenheid krij gt in onderlinge vriendschap de 
wedstrijden mee te beleven en van elkaars gezelschap op allerlei wij ze te profiteren. 
Dat de S.v. Enter deze aspecten al 75 jaar biedt, verdient ons respect en is onze gelukwensen vanuit het 
gemeentebestuur meer dan waard. 
Dit jubileumboekje zal bij velen van u ongetwij fe ld een stroom van herinneringen op gang brengen. 
Moge het tevens de bas is vormen voor nieuw elan om de volgende peri ode in te gaan , vol speel- en kij kge-
noegen. Graag wens ik u een heel fijne viering van dit bij zondere gebeuren toe. 

A. Lieuwen 
Burgemeester 
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Van de voorzitter 

Maandag 1 september 1997 is het dan zo ver. Onze SV Enter bestaat 
dan 75 jaar. Ter gelegenheid van dit feit is er een speciale jubileum-
uitgave verzorgd van onze Sportkroniek en aan mij de eer om dit blad 
met een voorwoord te mogen openen. 
Een eer is het zeker om als eerste te mogen openen in deze uitgave. Ik 
mag me namelijk voorzitter noemen van een club die dan wel 75 jaar 
oud is, maar nog steeds barst van de levenslust. Een club waarvan ik -
ondanks het feit dat ik als Deldense mop in de wereld kwam en het 
Rood-Zwarte met de paplepel kreeg ingegoten - echt ben gaan hou-
den.Het hart kleurde door de jaren heen naar Rood en Wit. 
De oprichters uit het jaar 1922 zouden met trotse blik naar onze heden-
daagse club kunnen kijken. Enter is nog steeds een vereniging die meedoet in ons dorp. De sociaal maat-
schappelUke functie wordt goed vervuld . Jong en oud, rijk en arm, rooms of protes tant, iedereen kan bij 
onze club terecht en wordt daar ook opgevangen en gewaardeerd. Een club van de gewone man, voor de 
gewone man. Een club waar iedereen de handen uit de mouwen steekt als er wat moet gebeuren. Eigenlijk 
meer een grote familie dan een club. Voor elkaar, met elkaar. 
Mannen en vrouwen, jongens en meisjes, velen zetten zich elke keer weer in voor onze SV Enter. Met alle-
maal hetzelfde doel: Onze club steunen om het hoofd boven water te houden. En plezier maken natuurlijk. 
Dan heb je het trouwens ook wel over echte Enterse zaken. Aanpakken, de handen uit de mou wen, werken 
en vooral alles samen doen. Met daarbij de nodige humor. Daar is Enter sterk in. Kijk maar naar allerlei 
zaken in ons dorp. Daar waar we elkaar moeten vinden, vinden we elkaar ook en wat er dan ontstaat is dan 
ook iets moois. 
Maar ook sportief heeft Enter door de jaren heen haar sporen verdiend. Vele verenigingen wrijven zich in de 
handen als Enter komt, want dan komt er publiek. Fanatiek publ iek, dat wel , maar ook sportief publiek. En 
de voetballers die weten dat Enter komt wrijven zich ook in de handen. Zij weten dat je van Enter niets 
cadeau krijgt. Er zal gewerkt moeten worden, van begin tot eind, want dat doen die dekselse Entersen ook. 
Vechten tot ze er bij neer vallen. Met veel inzet en soms tegen het randje van het toelaatbare. Maar ook dat 
hoort bij onze club: "Neet teut'n, mer d ' r an!" . 
Maar ook in de omgang met onze collega-veren igingen, met gemeentelijke instanties en met de KNVB 
klinkt respect door voor onze club. Niet dat we naast de schoenen moeten gaan lopen of dat we mogen den-
ken meer te zijn dan anderen, maar het is natuurlijk wel plezierig als je voor vol wordt aangezien. Dat hangt 
niet van een of twee mensen af, voor dat respect van onze club werken velen. 
Een lofzang op onze club, zo zou je dit voorwoord mogen noemen, met diep respect voor al die mensen die 
in het verleden of in het heden hun sporen binnen onze vereniging verdiend hebben met al hun werkzaam-
heden op de meest vreemde tijdstippen en onder de soms meest erbarmelijke weersomstandigheden . Een 
compliment naar die noeste werkers is hier dan ook zeker op zijn plaats. 
En toch een kleine kanttekening bij dit verhaal. Want we staan op de drempel van de 2le eeuw. Hoe zal het 
ons c\uppie dan vergaan. Houden we de jeugd wel op zaterdag aan het voetballen nu het werken op die dag, 
om de broodnodige centen voor het uitgaansleven te verdienen, zo in opkomst is? 
Blijven de spelers, die zaterdagavond uitgaan en die midden in de nacht terug komen, nog wel beschikbaar 
voor het voetballen op zondag? 
Kunnen we financieel de zaak zo op orde houden dat we ons hoofd boven water kunnen houden? En kan de 
overheid het onderhoud en alles daarom heen nog wel blij ven betalen? Want ondanks het roemen van al het 
vrijwilligers werk, er zijn natuurlijk grenzen aan onze werkzaamheden en middelen. 
Ik noemde zo maar een paar zaken die ons als bestuur bezighouden en ik ben ervan overtuigd dat het niet 
alleen bij die groep zal blijven. 
Maar de oprichters in 1922 konden vooraf niet bekijken hoe het 75 jaar later met hun club zou gaan, ik kan 
ook echt niet in de glazen bol kijken en voorspellingen doen. Ik heb wel de intense hoop dat we wijze man-
nen en vrouwen binnen onze vereniging houden, die samen het schip op koers zullen houden. 

Ik wens de huidige en toekomstige werkers en bestuurders dan ook allemaal veel wijsheid, inzet en vertrou-
wen toe, opdat we bij een volgend jubileum nog net zo van onze SV Enter zullen genieten als wij nu op dit 
moment doen. En dan kunnen we wel zeggen of we het vandaag wel of niet bij het rechte eind hadden. 

Bij alle feestelijkheden rondom ons jubileum wens ik u veel plezier. 
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Voorzitter SV Enter 



Voor 1922 

Natuurlijk is het 75-jarig bestaan 
van de S.Y. Enter een jubileum 
om bij stil te staan. Niet om ons 
op de borst te slaan met een: kijk 
eens wat wij hebben gepresteerd . 
Van de huidige ledengroep, zo' n 
ruim 500, is er niemand die er 
aan het begin, bij de oprichting 
bij was en geen van ons zal het 
ei nde van de club meemaken . 
Wij allen zijn slechts toevallige 
passanten, ons past slechts 
bewondering en waardering voor 
de mensen van het eerste uur. 
Hoe groot die waardering ook 
moge zijn , archieven bijhouden 
was kennelijk niet de sterkste 
kwaliteit van de eerste Enterse 
voetbalbestu urders. 
Geschreven berichten over de 
beginperiode, de tijd rond 1922, 
zijn uiterst spaarzaam. Hendrik 
Lammertink, Boolschers 
Hendrik, heeft middels een in ter-
vieuw in de Enter sportkron iek 
van december 1988, ons nog wat 
informatie verschaft. Hendrik 
was ze lf geboren in 1898 en 
overleed vlak na bedoeld inter-
vieuw op 8 december 1988 op 
90-jarige leeftijd . 
Vanaf de oprichti ng I september 
1922 tot aan zijn dood 8 decem-
ber 1988 was Hendrik lid van de 
S. Y. Enter. Ruim 60 jaar lang dus. 
Gevraagd naar hoe dat in 1922 
nu allemaal in zijn werk was 
gegaan, kregen we van Hendri k 
te horen: "Och de voetbal was er 
eigenlijk al veel eerder. Je had 
toen het zogenaamde patronaats-
voetbal, een soort van kerkelijk 
jeugdwerk. Het patronaat had 
ook een gebouw voor dat jeugd-
werk. Dat stond tegenover de 
kerk, daar waar later de heer 
G.c. Keizer zijn zaak had in 
manufacturen en kruidenierswa-
ren zoals dat toen heette. (Thans 

is op die plaats de Keizershof 
verrezen.) 
We speelden toen onder de naam 
Concordia, wat Eendracht bete-
kende. We speelden met name 
tegen het patronaat van buurt-
piaatsen. Ik weet nog goed dat zo 
omstreeks 1920 de heer 
Suurmeijer wegging. Die was niet 
alleen onderwijzer aan de 
St. Jozefschool , maar ook orga-
ni st in de kerk. Een nieuwe 
onderwij zer dat was niet zo moei-
lijk, maar een nieuwe organist, 
dat was meer een probleem. Als 
er dan verder niemand voor han-
den is, je vader zit in het kerkbe-
stuur en jij hebt wel eens laten 
horen dat je op het orgel ook aar-
dig uit de voeten kan, dan is de 
keus niet zo moei lijk . Ik vond dat 
overigens ook niet zo erg, maar 
ja, ik was ook dol op voetballen 
en de zondagse Vespers, dat was 

wel ongeveer gelijktijdig met het 
voetballen" . Tot zover even 
Hendrik Lammertink. 
De eerste wedstrijd die het toen-
malige Concordia speelde was 
tegen de patronaatsvereniging uit 
Wierden. Die wedstrijd werd met 
1-0 gewonnen. Verder werden er 
wedstrijden gespeeld tegen Delden 
en het Rijssense Sparta. Men 
kwam echter niet zover dat er in 
competitieverband gespeeld werd. 

September 1922 

Geheel anders werd dat in 1922. 
Op 1 september van dat j aar, een 
vrijdag, werd de S.Y. Enter opge-
richt. Op die vrijdagavond 1 sep-
tember 1922, kwam er een select 
gezelschap voetbalenthousiaste-
lingen bijeen in het toenmalig 
hotel "de Adelaar" . 

/ 972. Voorzitter Jan Heering speldt Hendrik Lammertink de speld op beho-
rend bij het erelidmaatschap der SV EnteJ: De heer Lammertink over/eed in 
/ 988. Zijn vrouw H(mna /eefi nog a/tijd en is naar ik meen nu 96. 
Ceconfi'on teerd m.et deze foto zei ze: "Och Herman is dat a/ weer zo lang 
ge /eden? Toen ik van school al kwam moest de eerste Wereldoorlog nog 
beginnen. Snap jij dat nou ?". 
"Hanna, kwam jij ook wel eens op het voetbalveld ?" . 
"Heel vroeger; toen we nog niet getrouwd waren. Toen speelden ze nog in 'n 
Water/wok. Wij waren de eerste vrouwelijke supporters: Hanna Roetgerink 
(Boon 'n Hanna) Hrmna ten Berge (Praor Hanna) en ik Hanna Bolscher 
(Boolschers Hanna ) Ja drie keer Hanna, loeva ffig hè". 
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Op de plek waar toen hotel "de 
Adelaar" was, is nu keukencen-
trum Enter en fotograaf Cox 
gevestigd. De toenmalige eige-
naar van "de Adelaar" was ene 
meneer Smithuis, afkomstig uit 
Hengelo. 

(Boon'n Mans), Jan Mulder 
(Stalhaarms Jan) en Mans Otten 
(Klokk'n Steile). 
Jans Busger op Vollenbroek 
(Boertjes Jans) , de enige nog in 
leven zijnde speler van Enters 
éérste eerste, wist uit die begintijd 

Hotel "de Adelaar" zoals het er in 1922 zo ongeveer uitzag. 
Op het raam in de deur is een adelaar qlgebeeld en op een borcUe aan de 
muu.r staat: Voetpomp van de A.N. WBo aanwezig. 

Die had zijn sporen op voetbalge-
bied al meer dan verdiend. Vier 
jaar eerder, in 1918, had hij in 
Hengelo de katholieke club Golto 
opgericht. Golto stond voor: 
Goede Oefening Leidt Tot 
Ontspanning. 
Merkwaardig genoeg kwam ook 
die club voort uit het patronaats-
werk en heette eerst ook 
Concordia. Meer dan 30 jaar 
later, in het seizoen 1954-1955, 
speelde Enter nog eens in compe-
titieverband tegen Golto. Snel 
genoeg daarna is die vereniging 
gefuseerd met Tubantia. 
Die meneer Smithuis werd ook 
de eerstse voorzitter van de S.Y. 
Enter. Hendrik Pluimers 
(Febrieks Hinne) werd de eerste 
secretaris penningmeester en in 
het eerste Bestuur kwamen ver-
der nog Mans Roetgerink 
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nog te vertellen dat er in Hengelo 
een vriendschappel ijke wedstrijd 
werd gespeeld tegen Golto. 
Natuurlijk, de voorzitter had daar 
nog connecties. De wedstrijd 
werd met grote cijfers gewonnen 
en nadat er na afloop een borrel 
was gedronken op het succes had 
Jan Mulder de hele terugweg 
gezongen: "0 Golto waarom 
treurt gij zo". 
"Het eerste veld", vertelt Jans 
Busger op Vollenbroek 
verder"het eerste veld, dat was in 
, n Waterhook, in ' t Exo. Dat was 
grond van Mot Jan, Jan Otten. 
Zijn zoons Mans en Gerard 
speelden ook in Enters eerste eer-
ste. Zij werden weliswaar de 
Lubsjongs genoemd, maar heet-
ten dus eigenlijk Otten. Hun 
vader werkte echter als klompen-
maker in dienst van Lubs Graads, 

lans Busger op Vollenbroek 
(Boertjes lans) nu 92 deed in 
1922 als broekje van 17 jaar oud 
al mee in Enters eerste elftal. In 
het begin speelden we in rode 
shirts met zwarte broeken. Gauw 
genoeg daarna hadden we rood-
wit gestreepte. Nee, die zwarte 
broeken hebben we gehouden. 
Dat kon ook niet anders want op 
de wei waar we zondags voetbal-
den daar graasden door de week 
wel de koeien. Zo ' 11. witte broek 
dat was dus niks met al die koeie-
vlaaien. 

vandaar de naam: Lubs. Hij was 
een broer van Koel'nleire, de 
stammoeder van de huidige 
Woltersfamilie. Zij woonden op 
de plek waar nu Jan Kornegoor 
een prachtig landhuis heeft in ' t 
Exo. Ook de grond waarop het 
eerste veld was, is nu eigendom 
van de heer Kornegoor." 

Voetbal in het 
Noordeind 
Hoe kwam het eigenlijk Jans, dat 
er in dat eerste Enterse 'eerste 
zoveel jongens uit het Noordeind 
speelden? "Oh, dat is makkelijk 
zat. Daar had je er dus al vijf die 
woonden dicht bij dat eerste veld: 
Hendrik Lammertink (Lubs 
Hendrik), Herman Lammertink 
(Lubs Harm), Mans Otten (Lubs 



Mans), Gerard Otten (Lubs 
Gen'ad) en dan ikke zeg de gek 
Jans Busger op Vollen broek 
(Boertjes Jans). 
Dan had je op Dorpsstraat I de 
gebroeders Kerkhof. Jan 
Kerkhof(Toon'n Jan) en Albert 
Kerkhof (Toon'n Ab), Albert was 
onze keeper. Een beste keeper in 
1931 is hij getrouwd en verhuisd 
naar Boskamp onder Olst. Toen 
hebben we een tijd wisselende 
keepers gehad als Gradus 
Schrooten (Kaspers Graads), 
Gerre Bekhuis (Busgers Gerre) 
en Theo Huiskes uit Wierden. 
Dan had je nog Gerard 
Rutenfrans (Stoffer Gerre), die 
woonde ook in het Noordeind. Ja 
acht van de elf, dat zijn er inder-
daad veeL De aanvulling uit het 
widereind werd gevormd door 
Herman Roetgerink (Boon ' n 
Harm), Jan Kamphuis (de Kamp) 
en Marinus Meester (Stoffer 
Meriens). Jans van Otten 
(Ottenbats Jans) staat niet op de 
foto, maar die hoort er eigenlijk 
ook nog bij. Een kleedkamer? 
Nee die hadden we niet, of ja, ik 
geloof dat er later toch nog zo'n 
keetje heeft gestaan. 

Naar uitwedstrijden gingen we 
met de fiets. Was de afstand te 
groot om te fietsen dan kwam het 
vrachtwagentje van Lammertink 
(Ketien'n Mans) er aan te pas. 
Later gingen we ook nog eens 
met ten Dam en nog wat later, 
Smithuis was toen alweer naar 
Hengelo, met Gen'it Koenderink, 
de nieuwe uitbater van "de 
Adelaar". 
Koenderink hield niet van voet-
bal, maar des te meer van een 
borreltje. Dat gaf nog wel eens 
problemen. Hij legde zijn benen 
op het stuur en sprak de gevleu-
gelde woorden: "Vreest niet, ome 
Gerrit is bij U". 
Mans Roetgerink heeft toen op 
zeker moment de knoop dOOl'ge-
hakt. Daarna werd er niet meer 
met Koenderink gereisd. Het eer-
ste seizoen na de oprichting. 
1922-1923 werd er waarschijnlijk 
alleen vriendschappelijk 
gespeeld. Officiële uitslagen of 
een standenlijst uit dat jaar zijn 
tenminste niet bekend". 

"Hier was 't. Hier hewwe evoebald. Nee die beeste leup 'n d'r toen nog neet. 
Toen haj al/ene roodbonten en zwartbonten. Rechtevoorl hep ze d ' ,. al/erlei 
vrämde gastarbèders loop 'n ". 

Het voetbal in 
twente 
Weliswaar hoort S.Y. Enter met 
zijn 75 jaar bij de oudere vereni-
gingen, maar ook zeker weer niet 
bij de oudste. 
Die oudste verenigingen, dat zijn 
over het algemeen de zg. neutrale 
verenigingen. De alleroudste 
Twentse voetbalvereniging was 
E.F.C. welke letters stonden voor: 
Enschedesche Football Club . Die 
club werd opgericht op 30 juni 
1885. Vrij snel daarna kwam 
P.W. Prinses Wilhelmina, opge-
richt 31 augustus 1885. In 1888 
fuseerden deze twee clubs tot 
EFCPW. Later werd dat weer 
kortweg PW. De eerste Twentse 
kennismaking met de voetbal-
sport dateert al van v lak na 1862 
het jaar van de grote stadsbrand 
in Enschede. 
Engelse monteurs waren inge-
huurd voor de wederopbouw van 
de textielindustrie. Deze mon-
teurs voetbalden in hun vrije tijd. 
Het spel sloeg hier echter niet 
aan, waarschijnlijk mede veroor-
zaakt door de kwalijke reputatie 
die de monteurs genoten. Feit is 
echter wel dat hiermee voor het 
eerst op vaderlandse bodem werd 
gevoetbald. Het duurde echter 
nog tot 1885 voor de eerste club 
werd opgericht. De spelers van 
die eerste clubs kwamen over het 
algemeen uit de betere standen. 
Voetbalsport was in den beginne 
met name weggelegd voor de 
jongelui uit de betere kringen. De 
gewone man moest hard werken 
van de vroege morgen tot de late 
avond en ontspanning was er 
voor hem niet bij. Ook was er 
veel kritiek op het nieuwe spel 
vooral van de zijde der gymnas-
ten, die er niet alleen een bedrei-
ging voor hun sport in zagen, 
maar het voetballen ook als sport 
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verwierpen. Zij vonden het maar 
eenzijdig en zagen vele gevaren 
in dit schop spel. 

werden de geldmiddelen gebruikt. 
Nadat vooraf offerte was aange-
vraagd werd besloten tot de aan-

En rbo hel (ollllJal5pcl. kunnen lijD, indien het gespeeld wordt door ver. 
h d.lt een 'pel, dit !tandige en beudig(le lierlen, die begrijpc:n wat te 

\'our IInZ(' jnll).:chcden :t;tn te lIcHten? Ziel tlJtn iets in:\1 dCle OV1.Îch len ooen en laten moelen, om 
Roert, h rhl hollen I J.\ In rbt loop':l\ :r:ooals hel datgeoe te 1'erkrijgen, "at te met eiit 
in nen reKel bevorderli jk 1-ijn voor cic OI.ar volstrekt geco jongelicdea Taa 13 of 14 ju,. 
gezonrlheirll Ke",t men rilt harrIe ,chuppeo Wanneer men nu .Iecht. de" enkele be" .. rea 
goerll h ei ie wijle Viln aalllebcveleo riit nog mei meernere tijn aan te vullen wil ovcr· 
'roor rit ontwikkelinR ner !pieren I Is de wijze 1'aD "egen, behodt men niet meer te vragen of men 
kleerling bij n a t :lOl" te Werkt lij niet door de brocfening dier Ipelen lijn lichaam har· 
lIarleeiig 0l' het geheele I)uor dat m onisch kan olltWlkkc1 en en o(zij voor gym nastiek:. 
heftige loupen en schoppen toch, uegint men boven· onocr'IIJij! in rie plal.l' kan w"rden ge'lelcL Tocb 
mate te tr;(lI'pueerC'n en glal dl.D Itil .tUD om lijn er velen die meeneo dl.\ hUil ne lonen hel gym· 
een oogenblik Iller weer met onnatuurlijke groote oastier. .ooderwjj, kunnen ootbC'ren, waoDeer lij der· 
in'pl.oning Il.n het hollen te glan. \Vie onler kent gelijke spo rt .le-chu geregdd beoefenen . 
niet cle vele C'n groolt ongelukken die bij rial .pd L .. ut m:j daarom Jan rielulken even herinnereo, 
lijn vuorgekomen, b. v. eroltige yoetver.tniking, w.at de gymnastiek beoogt en hoclCer lij van die 
arm en beenbreuken, ont.teking cn .po rt verschilt. 
ten gevolge VlO 't schoppen , 't loopen, 't .truikelen (jymnlstÎek j", de beodelli !lg met de rtget. der 
enz . en hoeveel heeft er waarschijnlijk niet plutl gelonoheÎrh leer overeem lemrnende lichurosbn'c:· 

_. L::.:c - tr:j ._. -1:; 
een pu,r wcken niet in een der buitenlandsche llau (toel j" het hc:hum <1 oor odeoing 
blanen, dat in cenc: weet twce gcyallea met doode· humoniK h te o ntwikkelen met inlchtneming van 
lijken an oo p hC' bhen gch;ut , en toc h :tict de ledttjd, ,ebe cnl. Om hct lool loc nrlc loo ved mo-
wereIn geen kwald of gev:ur in dat 'pel. ge li jk. te brengen ooder de heerschapl,ij 'U.D den 

Uok "at dit betreft, laU ik. iets toegeyeDder gC'Cst. 

In het dagblad Tubantia van 
1 augustus 1888 stond boven-
staand artikel van de hand van 
ene heer A.L. Clemens. 

schaf van een kasboek voor 75 
cent en een stempel voor 60 cent 
bij de laagste aanbieders. 
Veel verenigingen die in deze 
beginperiode werden opgericht, 
was slechts een kort leven 
beschoren. Wie kent er nu nog 
clubs als NKS, Hengelose Boys, 
V.E.L. uit Hengelo, Geel Zwart, 
Arminia, J.E.S. en Voorwaarts uit 
Enschede A.S.S. en Phenix uit 
Almelo, V.O.P. uit Oldenzaal, 
AchilIes uit Losser, Overdinkel, 

Delden en Hengelo. Vele van de 
clubs verdwenen na een aantal 
jaren weer van het toneel , veelal 
door royement wegens wanbe-
taling. De aandacht voor ten'ei-
nen werd langzaam groter. In 
Enschede waren de clubs aange-
wezen op het Volkspark. Daar 
lagen drie velden, een grasveld 
waarop PW speelde en twee 
zandvelden die gehuurd konden 
worden. Over het grasveld liep 
ook een voetpad dat werd 
gebru ikt door fabrieksarbeiders . 
Echter ook zondags werd dit pad 
door wandelaars gebruikt. Zo kon 
het gebeuren dat onder een voet-
balwedstrijd, een moeder met 
haar spruit in de kinderwagen , 
parmantig midden over het ter-
rein stapte, zodat de wedstrijd 
voor enige tijd moest worden 
onderbroken. Veelal zorgden de 
clubs zelf voor de aanleg van een 
veld. Een stuk heideveld of wei-
land werd met vereende krachten 
speel klaar gemaakt. Lijnen wer-
den met geel zand getrokken, 
netten achter de doelen kwamen 
nog nauwelijks voor. Voor kleed-
gelegenheid was men op de bos-
jes aangewezen en wassen deed 
men na de wedstrijd thui s. In de 
jaren twintig wierpen de heren 
fabrikanten zich op als weldoen-

Het was voor de eerste clubs in 
deze regio heel moeilijk om 
tegenstanders te krijgen. Het spe-
len in Enschede was voor de 
clubs uit het westen te bezwaar-
lijk door de verre reis. Opgericht 
in 1885 werd P.w. pas in 1894 
toegelaten tot de competitie van 
de NVB (Ned. Voetbal Bond). 
Een grote stimulans voor de ver-
dere opgang van de voetbalsport 
was ongetwijfeld de oprichting 
van de Twentse Voetbal Bond de 
TVB in 1899. Op 15 november 
van dat jaar 1899 verscheen in 
Tubantia een oproep voor een 
oprichtingsvergadering. 

oetba'lI 
De oproep lukte, de TVB werd 
een feit. De eerste bestuursverga-
dering werd gehouden op 
28 november 1899 des avonds 
om 8 1/2 uur. Besloten werd toe 
te treden tot de NVB en de spel-
regel s van die bond in gebruik te 
nemen. Met gepaste zuinigheid 
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ders voor de sport. Prachtige 
sportparken werden aangelegd, 
al thans voor die tijd. 
In Enschede het van Heekpark 
door van Heek. 
In Hengelo het Tubantiaterrein 
door Stork. 
In Oldenzaal het Oldenzaal terrein 
door Gelderman. 
In Borne door Spanjaard. 
In Haaksbergen door Jordaan. 
In Rij ssen door ter Horst. 

Zoals eerder gezegd, de oudste 
verenigingen waren meestal 
zogenaamd neutraa l. In om li g-
gende plaatsen waren dat respec-
tievelijk: 
In Rijssen 

RV opgericht in 1909 
In Goor 

GFC 
In Wierden 

Wierden 
In Nijverdal 

Nij verdal 
In Borne 

Borne 
In Almelo 

opgericht in 1907 

opgericht in 1916 

opgericht in 1916 

opgericht in 1912 

Heracles opgericht in 1903 
La Premiere opgericht in 1909 

Allemaal veren igingen met een 
rijke hi storie en grote successen 
in het verleden. Toen echter de 
verzuili ng zijn intrede deed en er 
concurrentie kwam van eerst 
katholieke en later protestants 
christe lijke verenigingen moesten 
zij veelal een stap terug doen. 
Door de oprichti ng van de 
R.K.U.Y.B. de Rooms Katholieke 
Utrechtse Voetbalbond en de 
r.Y.C.B . de Interdiocesane 
Voetbal Competitie Bond in 1916 
werden er alom katholieke vereni-
gingen opgericht. Achilies in 
Hengelo was al in 19 12 opge-
richt. EMOS en PH werden opge-
richt in 1916 hetzelfde jaar dat 
ook de RKUVB zijn intrede deed. 
Golto ontstond in 19 18, DOS 

Denekamp en NEO in 19 19. 
Q uick Oldenzaal en De Zweef 
Nij verdal in 1920, HSC in 192 1 
en ons eigen S.Y. Enter dus in 
1922. Vosta Enschede stamt uit 
1926 en Twenthe Goor werd in 
1927 opgericht. In Tubbergen 
werd in 1928 TVC opgericht. 

De eerste 
resultaten 
Terug n u naar ons eigen S. Y. 
Enter. Zoals gezegd het eerste 
j aar, seizoen 1922- 1923 werd 
zeer waarschijnlij k niet aan de 
competitie deel genomen. De acti -
viteiten op het in gereedheid 
gebrachte veld in het Exo bleven 
waarschijnlijk beperkt tot een 

aanta l vriendschappelijke wed-
strijden. De eerste officiële resul-
taten dateren uit het seizoen 
1923-1 924. Enter speelde toen in 
de tweede klasse D van de 
RKUVB. Men had in die afde-
ling maar drie elftallen en speel-
de daarom een dubbele competi-
tie samen met PH 3 en Almelonia 
2. PH is ons uiteraard wel 
bekend . Almelonia is eigenlijk 
een voorganger van het latere 
MVV'29. De club speelde op een 
terrein dat was aangelegd na het 
s lopen van "Het Mooie Vrouwen 
Bos". Later is Almelon ia gefu-
seerd met PH en werd MVV'29 
opgericht. Enter speelde dat sei -
zoen 8 wedstrijden. Won 3 keer, 
speelde ook 3 keer gelijk en ver-
loor dus 2 keer. 

Enters eerste e(fra!. Foto waarsch(jnlijk 1922. "Shirts rood, broeken zwart. 
Die rode shirts hebben we volgens m(j maar 1 jaar gedragen ", zei l ans 
Busger op Vollenbroek. lans van Otten (Ottenbats lans) staat niet op deze 
foto , maar speelde wel vanaf het begin mee. 'n Bessn voeballer? Nou dat was 
Lubsharm. Den was nog junger as ikke mer dar was wal meteen bessen. Den 
heji ok 't lengst vol eheuln. Den speuJ'n in de veertigerjoarn ok nog met. En 
dan Boon Harm. Den kon merakels scheet 'n. " 
Staand: v. l.n.r. M. a ften (Lubs Mans) A. Kerkhof (Toon 'n Ab) M. Meesters 
(Stoffer Meriens) en H.H. Otten (Klokk'n Stele) 
Knielend: l. Kamphuis (de Kamp) l. Kerkhof (Toon 'njan) lans Busger op 
Vollenbroek (Boe r!jes l ans) 
Voor: G. Otten (Lubs Gerrat) G. Rutenji'ans (Stofter Gerre) H. Lammetink SI: 
(Lubs Hendrik) H. Lammertink .h (Lu bs Harm ) en H. Roetgerink (Boon'n 
Harm ). 
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Het volgende seizoen, jaargang 
1924-1925 leverde meteen het 
kampioenschap in de tweede 
klasse D. RKUVB getuige onder-
staande ranglijst. Niet bekend is 
of er nog een besliss ingswed-
strijd gespeeld is tegen A1melonia 
2 dat evenals Enter] 2 punten 
haalde of dat men op grond van 
doelcijfers werd uitverkoren. Feit 
is dat men de volgende jaargang 
een klas hoger uitkwam in de 
eerste klas RKUVB dus. 
Eindstand seizoen 1924-1925. 

20 RtUVB Enter 
Allelonh 2 
PH3 8 
Rood lwart 2 8 
ABON 3 8 

12 l ó 5 Enler 
12 28 10 AI .. lo 
10 15 15 AI .. lo 
1 14 17 Delden o 1 31 Heng.lo 

Vergeleken met een seizoen eer-
der waren er dus twee tegenstan-
ders bijgekomen, te weten Rood 
Zwart 2 en ABON 3. Dit Abon 
was tijdelijk een andere naam 
voor Achilles ' 12. Achilles had 
van de Bond te horen gekregen 
dat er voor een nieuwe naam 
gekozen moest worden omdat in 
1894 in Assen ook al een 
Achilles was opgericht dat dus de 

oudste rechten had . De 
Hengeloërs waren daar niet zo 
blij mee en kozen enigzins 
opstandig voor Abon, welke let-
ters stonden voor Achilies Blijft 
Onze Naam. Twee seizoenen 
later was hun naam inderdaad 
weer Achilles. 

De aanpassing aan het wellicht 
wat hogere niveau in de eerste 
klasse RKUVB verliep kennelijk 
zonder al te grote problemen, 
getuige de eindstand van seizoen 
1925-1926. 

18 RWV8 d. Tullers 2 10 
H.A.C. 10 

18 RWV8 Enler 10 
Rood hart 10 
0.0.5. 10 
NEO 2 10 

11 35 11 Oldenzaal 
ló 39 18 Haal'berg. 
10 18 21 Enter 
1 20 21 O.lden 
6 3J 35 Denelanp 
4 12 35 Borne 

De Tukkers betrof niet het 
Albergse de Tukkers. Die club 
bestond nog niet en werd pas in 
1932 opgericht. 
De Tukkers 2 was eigenlijk 
Quick '202. Om dezelfde reden 
dat Achilles tijdelijk Abon heette 
was Quick gewijzigd in de 
Tukkers omdat er in 1888 in 

Foto uit ca. J 926. De lokatie is nog steeds in de Waterhoek de shirts zUn al 
roodwit. Met de keeperstrui Albert Kerkhof de wat lange slan ke figuur daar-
voor Gerrit Krake (PrinsenGait ) 
Het waarschijnlijk dat het een zo vriendschappelijke wedstrijd heeft 
betroffen dat ze samen met de tegenstanders op de foto zUn gegaan. 
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Nijmegen al een Quick was 
opgericht. H.A.C. was de vOOl'lo-
per van RKHSC en de huidige 
hoofdklassekampioen HSC'21 . 
In het seizoen 26-27 ei ndigde 
Enter na de Zweef op de tweede 
plaats. Waarschijnlijk heeft dit 
een promotie betekent. 
Mevr. Pol, in Enter beter bekend 
als Dient je van Kasper, kon mij 
vertellen dat haar vader na de 
laatste uitwedstrijd in Deventer 
tegen Altior in een uitbundige 
stemming was thuis gekomen. Zij 
had die middag de zorg voor haar 
jongere broer Gerard, die toen 
juist 2 jaar was. "Oh zegt ze, ik 
zi mien vaa nog zo bin'n kom-
m'n in hoera stemming en onze 
Gen'ad op ' n aann nemm'n en in 
polonaise duur de kökne loopp'n. 
Tot de vaste supporterskern 
behoorde haar vader Jan 
Schrooten (Kaspersprusse) toen 
zeker. Verder had je daar Gerrit 
Jan Schrooten (Kaspers 
Getjannem) Kamphuis (Loor' n 
Poppe) Kamphuis (Bieneveeld) 
Grouwe (Groown Jan) 
Lammertink (Lubs Hendrik) 
Lammertink (Paanders Harm) 
Roetgerink (Boon'n Jan) etc. 
E i ndstand seizoen ' 26-' 27. 

IC RYUVB de heel 
IC RWVB [nt l'f 

Ach illes2 
lit O 2 
Altior2 

n H 
21024 17 Henql'lo 
4 416 22 Bornl' 
B 0 249Deventer 

Van Exo naar 
achter de kerk 

I 
1 
I 

-2pnt. 

In het seizoen '27-'28 speelde men 
i n de RKF. Wat het onderscheid 
was met de RKUVB is me eigen-
lijk niet duidelijk. Waarschijnlijk 
is dat seizoen ook het eerst 
gespeeld op het terrein achter de 
rooms katholieke Kerk. Honderd 
procent zekerheid heb ik daar 



niet over kunnen krijgen, maar 
Hendrik Lammertink wist met 
grote stelligheid te verklaren dat 
het voetbalveld in gebruik werd 
genomen terwijl de kerk in aan-
bouw was. 
De kerk is geconsacreerd 16 apri I 
1928 en was dus in 1927 volop in 
aanbouw. De periode in het Exo 
heeft dus geduurd van 1922 tot 
1927. 
We hadden in Enter dan wel geen 
groot industriee l die voor een 
sportveld zorgde zoals ter Horst 
in Rijssen , Spanjaard in Borne, 
Stork in Hengelo, van Heek in 
Enschede, in Enter werd de 
grond beschikbaar gesteld in een-
drachtige samenwerking tussen 
het R.K. Kerkbestuur en de Fa. 
Roetgerink. 
Tussen 1927 en 1969 heeft het 
Enterse voetbal gebeuren zich 
afgespeeld centraal in Enter, ach-
ter de R.K.Kerk. Al die jaren ook 
was café Roetgerink het clubcafé, 
gezelligheid troef, niets dan hele 
leuke herinneringen . Boon'n 
Ziena en later vooral haar doch-
ters verzorgden ook de theevoor-
ziening in de rust van de wed-
strijden. Ik zie ze nog zeulen met 
die grote rode theeketel. 
En dan Dieks Wolters, de terrein-
verzorger, wat heeft hij er wat 
afgeploeterd daar op dat gezellige 
terreintje achter de kerk. Niet zo 
lang geleden nog een rondje 
gereden met Dieks door het 
Enterse buitengebied, zagen we 
bij Pots in Seldam nog weer de 
asbestpalen die destijds het voet-
balveld omzoomden. De witte 
kleur en rode hoedjes waren nog 
net herkenbaar en de uitgesleten 
gaten waar de staalkabel door-
ging . Tussen 1945 en 1962 moes-
ten zij het publiek op afstand 
houden. In 1962 is de zaak nog 
eens gemoderniseerd en kwamen 
er betonpalen met ijzeren buizen . 

RKF, RKUVB, 
IVCB 

In de RKF hadden we kennelijk 
toch wel eni ge moeite met het 
niveau getuige de zeer besche i-
den voorl aatste plaats in het se i-
zoen '27-'28. 
Eindstand Seizoen '27-'28 . 

21 Rtf Grol 10 
0.0.5. I 
de lwee ' B 
VOStA 9 

llRXf Enter 10 
Achilles2 10 

2 tb 29 126rol'nlo 
3 12 31 tb Oenetup 
2 10 1915Nijverdal 
4 B 11 16 Enschtde 
7 516 28 [nler 
B 313 12Henqe lo 

I 
2 l-2pnt. 
5 , 

In het seizoen '28-'29 ging het 
nog wat minder en belandden we 
op een gedeelde laatste plaats. 
Het seizoen daarna zaten we 
weer in de RKUVB, dat zal dus 
een degradatie hebben betekend. 
Eindstand seizoen '28- '29 
2, Rtf de Zweef 13 11 2 22 56 H Rood Zwart 11 10 3 21 57 

DOS 13 7 I 16 19 31 
Achil les 2 12 6 5 13 22 16 Hen!'10 
H.A.C. 11 6 7 II 39 32 Hola 
Duid 2 12 3 9 7 15 4101denltla. 
HE02 II 1 9 I 21 35 Borne 

2. Rtf Enler II 2 1 4 12 35 Enler 

Eindstand seizoen '29- ' 30 

IC RKUV9 VOSTA 12 10 1 21 51 12 En'ichede 
IC RKUVB Enler 12 1 3 16 71 27 Enler 

H.A.C.2 12 7 1 15 39 23 Haalsbergl! 
Twenlhe 12 5 5 10 27 33600r 
Achilles 3 12 4 9 6 11 47 Hengelo 
Duid 3 12 3 1 6 19 53 Oldenzaal 
[ MOS 2 12 2 10 I 13 SB Enschede 

Moest men in het seizoen '29-'30 
Vosta nog voor laten gaan en zich 
tevreden stellen met een tweede 
plaats, toch is reeds dat seizoen te 
zien dat Enter beschikt over een 
schotvaardige voorhoede. Immers 
77 doelpunten in slechts 12 wed-
strijden , dat betekent een gemid-
delde van meer dan 6 goals per 
wedstrijd. Kom daar nu eens om. 
Bij de start in 1922 was Herman 
Lammertink CLubs Harm) er welis-
waar al bij , maar nog heel erg jong. 
Waarschijnlijk is zijn rendement zo 
omstreeks 1930 op zijn grootst. 
Vele seizoenen was hij toen top-
scorer met als goede tweede 
Herman Roetgerink. 
Inmiddels hadden zich ook nieu-
we talenten aangediend. Gen'it 
Krake CPrinsengait) Gerard ten 

Folo uil ca. 1930. De broeken zijn nog zwClI"l l77aar de lokalie is nieuw. Dit is 
al op hel veld achter de kerk gelUige de huizen op de achtergrond. 
Herkenbaar -;, ijn o.a. links voor G.J. Roetgerink (Boon Meester) op mid-mid 
Berend ten Berge (Lull 'n Beemd) en achier Beemd Gerard ten Berge (Krols 
Gerre). Depguur mei horlogeketl ing is de heer Kamphuis (Loorn Poppe). Als 
Kamphuis voorafgaand aan de wedslrUd kon melden. "Skage Lèèdt" dan bete-
kende dal dal de heer Schage als scheidsrechter zou fungeren en dat betekende 
dan dat er eigenlUk nog maar weinig fout kon gaan. Aldus de overlevering. 
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standers, LSV uit Lonneker en 
Losser. Om de een of andere 
reden is die co mpetitie toen niet 
uitgespeeld . Met name Enter 
speelde slechts 7 van de 12 te 
spelen wedstrijden . Uit die 7 
wedstrijden werden ook 7 pun-
ten gehaald met een zeer pos i -
tief doelsaldo van 27-12. 

veel roem ron'd ·.dertlger ]arell 

Berge (Krolsgerre) Bernat'd 
Phjlippi (Boekie v.d. Potje) en Jo 
Homan (Homansjo) bleken 
krachten van betekenis. Het sei-
zoen 1930-1931 werd dan ook 
een soort triomftocht langs te 
Twentse voetbalvelden. Voor het 
eerst werd dat seizoen ook een 
volledige competitie afgewerkt. 
Speelde men tot dan toe nog 
slechts 8, lOof 12 wedstrijden per 
seizoen, in het seizoen '30-'3 1 
speelde men plotseling 20 wed-
strijden. In die 20 wedstrijden 
scoorde men maar liefst 154 keer 
bij slechts 16 tegendoelpunten. 
Negentien keer werd gewonnen 
en maar één keer verloren. 
Natuurlijk werden ze kampioen 
met 7 punten voorsprong op 
Vosta. De vo lledige rangschikking 
zag er als volgt uit. 
Ei ndstand seizoen ' 30-' 31. 

lCRKUVB Enter 10 1I I 3B lj4 IbEnler 
VOSTA lB Ij 1 31 101 lóEns[hedlJ 
de beef 2 1I I 7 21 jB 5óHi;verdal 
hlenthe 1I I B 10 4B bl Goor 
T.V .C . 1I I I 1I 7\ Tubbergt?n 
Blauw Wit 1I 7 7 1I jB 6l Hengelo 
Duid 3 20 7 10 17 45 660ldenua l 
H.A .C. 1I j 10 14 41 61 Haat.sberge 

1I 7 12 14 43 80 Delden 

1 
2 
3 
I 
j 
Ó 
7 
B 
I Rood lwart 

ENOS 1 1I 7 12 14 jO 17 Enschede 10 
Ac hilles 3 20 2 17 5 24 Heng!!lo 11 

Het kampioenschap in de eerste 
klasse C van de RKUVB bete-
kende uiteraard promotie. Men 
kwam toen in de tweede klasse 
IVCB, Interdiocesane voetbal 
Competitie Bond. Bijna was het 
volgende seizoen opnieuw met 
een kampioenschap bekroond. 
Met slechts een punt achterstand 
finishte men als tweede achter 
het Enschedese Vosta. Opvallend 
ook, dat waar men het vorig sei-
zoen nog 20 wedstrijden speelde, 
dit seizoen weerd volstaan werd 
met slechts 10 wedstrijden. Ook 
het doelsaldo 30-17 was een stuk 
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minder indrukwekkend dan de 
jaargang ervoor 154-16. 
Eindstand seizoen '31-'32 

1. Ivee VOSTA 10 1531 IBEnsch.d. 
14 30 17 Ent" 

Of het niet uitspelen misschien 
iets te maken heeft gehad met 
"den heerschenden crisis?" Het 
was wel de tijd van de grote 
werkeloosheid en armoede. Heel 
wat verenigi ngen konden niet 
meer aan hun financiële ver-
plichtingen voldoen en werden 
opgeheven. Ook ons eigen E nter 
kwam in grote financiële pro-
blemen, getuige de c ircul aire di e 
oktober 1933 onder de parochia-
nen werd verspreid: 

2e lVCB Enter 10 
EN OS 10 11 31 23 Enschede 
H.A.C. 10 11 2ó 26 Haaksberge 
Achi li es 1 10 I II II Quid 1 10 

"Den heerschen-
den crisis" 
Het volgende seizoen, opnieuw 
in de IVCB werd er kennisge-
maakt met twee nieuwe tegen 

ENTER 
1 933 

A an de Parochianen van Enter 

, , ., 

Ernstig gtlrorre:n door den hcuschenden crisis dreigt in onze parochie een 
vuloren Ic gaa n. Oe RK. Sportvereenlglng .. E.V.V." kan nict meer voldoen aan hare financieeIe 
verpl ic htingen . 

Onze jongens. die zich volgens den wemelt der Kerkelijke Ove rheid orga ni seerden in Katho· 
lid:. verb;and. zien thans hun ve reeniging in ha:lr beS laan bedreigd . 

Waar onze pa rochiane:n In het verleden meerdere malen getoond hebben bereidwilig en ruim 
de Katholieke l<"1ak. te w illen steunen. waar de ste: un aan de Katholieke sportbeweging een pas 
geuite. dringende wensch Is van bet Episcopaat. daar rekenen onze jongens thans op Uwe 
me:de:werking en Uwe hulp om zoedoende het butaan hun ner vcreeniging te ve rzekeren. 

Oe: tijden ziln be:nard. maar toch durven wij vol vertrouwen een beroep op U doe n om onze 
taak verder te kunne n ve rvulle:n. W IJ ve rzoeken U daarom vr iendel ijk op bijgaande strook U w 
bijdrage te willtn leekenen. 

Om het allen mogelijk Ie maken ons te steunen. zullen de bijdragen naar Uw eige n be:lieven 
worden geïnd. hetzij per week ol Ineens. 

Het bedr.,u voo r WELDOENER bed raagt r 5. per jnM of 10 cent per weck 

Het bedrag voor DONATEUR bedraaQt r 2.50 per ja<lr of 26 wekc-n á 10 rent 

Het bedrag voor BEGUNSTIGER bedraagt f 1. per laar. 

De weldoe ners en donateurs verstrekte kaarten gc ... en vrijen toegang lot de. te he uden 
wedstrijden gedurende hel seizoen 1933.1931. voor éé n persoon uIt het hulsgetin. 

HET BESTUUR 
der R.K. Sportve reeniging 

-E.Y.V.-
Gaarne bever! Ik bovCl)staand verzoe k om fin;lncleclen sreun In de welWi llende bcl .. ngstelling 

der Pa rochianen aa n 
J. H. HEIMERIKX. Pastoo, 

\Vc1docner 
Ondergetrckcnde wenscll! zich bij duen op Ie geve n .. [s V'\I1 de R.K.S.V . .. E.V.V." 

lege n een betaling va n f 
BegunsliÇter 

per jaar . Dit bedrag te belalen in een s 
. per,week 

Naam : ..... . Adres: .... 

Doorhalen wa t niet gewe ll Kht worde. Enter. October 1933. 



Eindstand 1932-1933 

20lVCB EHOS 10 
H.A .C. 11 
l.S .V. 12 
Achilles 2 11 
losser 11 

20 IVCB Enter 7 
Ouiek 2 12 

1\ 15 11 En sc hede 
11 21 22 Haal., berqe 
12 31 29 l onneler 
16 l! li 0 

7 27 12 Enter 
7 26 SI Old en zaal 

Pastoor Heimerikx, toch niet 
bekend staand als een fervente 
voetballiefhebber, beval de col-
lecte aan. Kennelijk heeft het 
geholpen. Enter hield het hoofd 
boven water en het volgend sei-
zoen werd ook weer een vo lledi-
ge competitie afgewerkt met 18 
wedstrijden dit keer. Nieuwe 
tegenstanders waren Avanti uit 
Glanerbrug, Raptim uit 
Coevorden, B.E.G. hetgeen stond 
voor Bijen en Garven uit 
Hengelo, MVV uit Harbrinkhoek 
en Blauw Wit, de voorloper van 
het huidige BWO uit Hengelo. 
Inmiddels speelde men weer in 
de RKUVB. Of de eindstand van 
de vOlige competitie dan toch 
degradatie tot gevolg heeft 
gehad? 
Enters wellicht trouwste suppor-
ter Jan Nijhof (Bosjan) vertelde 
mij dat hij samen met Hendrik 
Pots alle uitwedstrijden per fiets 
bezocht had. Ook die bij Raptim 
in Coevorden. Vogido uit 
Enschede, ook al een nieuwe 
tegenstander, werd dat seizoen 
kampioen. 

Eindstand seizoen 1933-1934. 

10 RKUYB Y061 DO 16 16 (> 14 80 16 Enschedli' 
Rûod ZWàrt 16 Ij 2 31 59 26 DeldH, 
AV i tlti 18 10 8 20 76 41 

18 9 9 t6 50 49 (oevorden 
18 6 8 16 Hengelo 

EHOS2 t8 6 9 15 11 46 Enschede 
TWEnthe t8 7 10 15 \2 50 Socr 

10 mV8 EntH 18 6 10 14 42 59 Entl'r 
31auM tht 18 S 12 11 35 60 HenGelo 9 
H.Y.V. 18 2 t4 6 24 b4 10 

Ook te twee volgende seizoenen, 
respectievelijk de jaargangen 
'34-'35 en '35-'36 moest genoe-
gen genomen worden met een 
bescheiden klassering in de ein-
drangschikking van de eerste 

kl asse 0 RKUVB. Als nieuwe 
tegenstanders dienden zich aan: 
Pathmos Boys uit Enschede, Het 
huidige Victoria, Avanti , 
Glanerbrug, Osv uit OverdinkeI 
en Rohda uit Raalte . De exacte 
e indstanden in die jaren waren : 
Seizoen 1934-1935. 

10 IS , J1 81 1 IORKUVB Bl,;u,,)'lt 40 
P.t! . 10 11 1 11 " Allel a -2pnt. 
Aclll li es 10 tJ , 19 lJ JI HenQelo 

10 9 • 11 se 39 Borne , 
Boys 20 9 8 1: 18 S1Enschede I 

S.U . 10 8 8 10 J9 39 HenQl' lo 6 
10 RrUVB Enter 10 e 10 18 IS b5Enter 1 

0.5,V . 10 B 11 11 49 61 -2pnt. 
Roo(! l".rt 10 I IJ 12 Je 660eldl'n 

20 I li 12 J' 7J(oevorden 10 
10 I 19 1 l' 7961 .. nerbruQ 11 

Seizoen 1935-1936. 

10 RKUVB AchillES 18 14 1 31 69 20 tieng ldo 1 
O.S.V. 18 10 7 21 53 41 I 2 P.H. 18 10 8 20 4B 44 Ahelo 3 
NEO 18 7 6 19 36 J5 Borne \ 
U .6. 18 7 7 18 46 39 Henaelo 5 
Pdth; . Boys 18 8 8 18 37 49 hede 6 

18 ) 9 16 39 Coe vorden ) 
10 RKUVB 18 6 10 14 42 57 En ter 8 

Rood lMart 18 6 11 13 37 bI Delden 9 
ROHOA 18 4 12 10 16 52 Raa l te 10 

Het volgende seizoen speelde 
Enter weer een rol van betekenis. 
Bij het scheiden van de markt 
kwam men echter juist twee pun-
ten tekort. OSV Overdillkel werd 
kampioen en Enter moest zich met 
de tweede plaats tevreden stellen . 

Seizoen 1936-1937. 

IA RKUV8 O.S.V. 16 11 1 26 35 2Q Overdinl'!?! 
IA RKUV8 Enter 16 11 3 24 48 24 Enter 

Rapti; 15 9 4 20 45 27 
Twenthe 16 8 4 20 50 Goor 
ROHDA 16 7 ) 16 41 43 Raalte 
Avanti 15 5 9 11 28 4261ii./lerbrug 
Rood lwart 16 4 10 10 28 45 Delden 
8.E.G . 16 4 !l 8 28 51 Henoelo 
de 16 2 7 12 45 

Het seizoen daarna 1937-1938 
was meteen het laatste seizoen 
dat men uitkwam in de RKUVB. 
Men eind igde dat seizoen op een 
vierde plaats. 
Er moet toen een verschil van 
mening zijn geweest over de 
indeling, reden waarom men zich 
in eerste instantie terugtrok uit de 
RKUVB . Toen men daarvan later 
spijt kreeg en toch weer verzocht 
ingedeeld te worden , werd men 
ingedeeld in de derde klasse. 
Enter vond echter dat het in de 
eerste klasse thuishoorde en trok 
zich daarom definitief terug uit 
de RKUVB. 
Derhalve heeft men in '38-'39 en 
'39- '40 niet aan de competitie 
deelgenomen. 

Staatsiefoto misschien wel ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan, 1937 
dus. Maar dat klopt toch niet helemaal want midden voor zit de geestelijk 
advisseur Kapelaan 8ecker en die is pas in 1938 in Enter gekomen. Naast 
8ecker zit Johan Kemperink en die heeft in 1939 Enter verlaten dus zal de 
foto wel uit 1938 zijn. Goed onder het licht, de loupe er hU dan zult u vast 
nog een heleboel figuren herkennen. 
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Vereniging. Voor het eerst is er 
ook sprake van EVV2. Het is niet 
zeker of dit ook echt de eerste 
keer was dat men met een tweede 
elftal uitkwam. Dat eerste oor-
logsjaar werd het kampioenschap 
behaald. 
Aangetekend dient echter te wor-
den dat men tegen weinig aan-
sprekende tegenstanders u i t-
kwam. GFC 3, Hector 3, dat zijn 
tegenstanders die we nu met 
Enter 6 of daaromtrent verslaan. 
Seizoen '40-'41 
In April 1941 werd onderstaande 
brief verstuurd. Voor de jeugdigen 

De broeken zijn inmiddels wit. Op eentje na dan. FOlo waarschijnlijk uit 1937 
of 1938. 

TVB E.V.V. 10 
Tlfenthe 2 10 
E.V.V.2 10 
6fC3 10 
Hector 3 10 

Ib ss '1 Ente:-
14 27 17 S:Jor 
13 21 27 
10 25 :'4 Goor 
4 2i Goor Achterste rij: v. 1.17. I: fes Samuël ( fes van de Marre) Jo Schrooten, Jo Homan, 

Gene ten Berge, Henk Philippi, Jan Slagers, Herman Philippi, Graads Krake 
en Johan Asbroek. 

NVV 2 10 
14 

3 11 45 Hengeve!de 

Midden: Hendrik van Bloem, Herman Lammerlink, Hans Roetgerink. 
Voor: Bernard Braamhaw; Frans Philippi en BerfLls Braamhaar: onder ons: kabel wacht was een 

instelling van de Duitse bezetters 
waarbij Nederlanders wacht moes-
ten lopen om sabotage aanslagen 
te voorkomen. 

Seizoen 1937-1938. 

lA!\mVB 19 13 0 31 49 IBGaar 1 
U.S. 18 11 1 26 60 2 
de Il 8 5 19 38 29 -2pnt. ;:n:uvB Enter 18 8 7 19 <2 Entl'f 
Avant! 18 8 6 16 63 U 

18 6 9 15 '2 Rail 
H.A. C. 18 6 9 15 16 Hê 7 
Rapt" 18 5 8 15 26 18 B 
Roodlwarl 18 5 12 11 11 De-lder: 9 
H.V.C. :a 2 IJ 7 1Q Haaisbe"ç; 

De veertiger 
• Jaren 
Bij het uitbreken van de oorlog 
kwam het bevel van de bezetter 
dat er slechts één voetbalorgani-
satie erkend zou worden . Dit 
werd uiteraard de NVB met haar 
afdelingen. De K van Koninklijk 
mocht uiteraard niet gevoerd 
worden. In Twente was het pro-
ces tot eenwording moeilijk en 
zorgde voor vele emoties. Vooral 
het aantal bestuurszetels dat elk 
der bonden kreeg leidde tot hefti-
ge discu ssies . Tenslotte werd de 
zetelverdeling 7 voor TVB , 4 
voor RKUVB en 1 voor CNVB. 
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Voor het seizoen' 40-' 4 L werd 
Enter ingedeeld in de derde klas-
se M van de TVB. 
Opvallend is nog dat Enter in de 
eindrangschikking met EVV 
wordt aangeduid hetgeen uiter-
aard stond voor Enterse Voetbal 

Aan het Gemeentebes tuur te 

WIE R D E lI. 

E.K. E.B.K. en E.B. waren adres-
aankondigingen en stonden 
respectievelijk voor Enter Kom, 
Enter Buiten Kom en Enter Broek. 

Gsef t met TerBchuldigde eerbied te kennen. 

!Jo R.K. VoetbalTerenlging E. V. V. t e Enter' 
dat ond erBtaanda leden aan he t ToetbalBpe l 

G. Otten E.K. 194 
Jnn Roe tgerink B.K. 226 
G.J. a.d. stegge Jr, B.B.K. 
H.Il. Otten B.K. 58 
J. ABbroek Jr. E. B. 91 
G. ten Be r ge B. B. 41 
11 . vlln Bloem N.Il. 135" . 
A. Braamhaar X.B. K 25 
D. Braamhaar B.B.K. 12 
H. Ekkerlnk E.K. 225 
G. Xssink , 1..K. 229 
H. Nssink E.K. 229 
J. EBsink E.K. 229 
l{. Y. Ho orn E,K. 210 
J. Kerkhof E.K. 19 
H. A. Irunmertink N. B. 162 

F. Philippi F. K. 199 
F. Pots B.B. 112 

49 B. pots E.B. 103 
Joh. Roetgerink E.K. 226 
lL. Roetgerink Jl .K. 226 
Jo. Sohrooten X.B. K. 7 
J .G. Slagers E.K. 163 
G. Krake K. B. 130 
H. Walters E.B. K. 27 
G.J. ten Berge E.K. 243 
A. E.B.K. 27 
J . Snmuël E.K. 220 

dat bovengenoemde leden alle Zondagen aan wedot rlJden 
deelnemen. 

Redenen, wanrom het bestuur van R.V.V. Uw gp.ncht 
collegBe beleefd Yer7- oekt vermeld. leden Zondags vtiJ te 
laten van knbelwacht. 

Namens h e t "bes tuur Yan B. V. V. 



Straatnamen kende men toen nog 
niet. In de veertiger jaren werden 
verder weinig aansprekende 
resultaten behaald tegen even zo 
weinig aansprekende tegenstan-
ders. Vaak speelde men tegen 
reserveteams van clubs als Wier-
den, Nijverdal , RV en GFC clubs 
waarvan de eerste elftallen nu 
door Enter 2 geklopt worden. 
Opmerkelijk is ook dat men in 
het seizoen '42-'43 in dezelfde 
afdeling speelde dan zusterver-
eniging Enter Vooruit, die men in 
de eindrangschikking duidelijk 
voorrang moest verlenen. Ik 
vraag me wel af op welke dag in 
de week de wedstreijden werden 
gespeeld. In hetzelfde jaar is er 
ook voor het eerst sprake van een 
junioren elftal. Als echter bekend 
wordt dat er op zaterdag moet 
worden gespeeld gaat de volgen-
de brief uit: 

Aan het Bestuu r van de N.Y.B. 
Enschede 

Mijne Heren, 

Hierbij delen wij U mede, dat 
onze junioren onmogelijk op 
zaterdagmiddag kunnen spelen, 
daar er meer clan de helft, bedoel-
de namiddagen werk moeten ver-
richten. Tevens zullen wij dan 
niet altijd de beschikking hebben 
over een leider. 

Hoogachtend 

G.J. aan de Stegge, secr. 

Het seizoen ' 43-' 44 brengt welis-
waar nog weer eens een kam-
pioenschap maar geen promotie. 
In het seizoen '44- '45 werd van-
wege oorlogsproblemen geen 
competitie gespeeld . 
Volledigheidshalve volgen hier-
onder all e eindstanden tussen 
1941 en 1950. 

Seizoen ' 41- ' 42. Seizoen ' 46-'47. 

20 IVB h ent he 12 10 21 11 17 AI" lo 2f IV8 Bornebroel 14 2 21 JO 20 Bornebroel 
12 10 20 48 12 AIlDelo Ri elvogels 214 2 20 40 20 Allelo 
12 6 14 J2 lO Nijverd.1 1 

V.2 H 4 19 48 
Wierden 2 12 4 II 2J 40 Mierden 6 15 J9 

2DlY8 En ter 12 2 6 19 31 Enler Wierden 2 I' 6 14 J8 32 Mierden 
Rijssen V.2 12 J 6 2J 37f\ijssen 2f IY8 Enter 14 5 14 27 38 Enter 
Hefacles 5 12 2 4 19 J8 AI .. lo Nijverdal 2 l\ 9 8 22 50 Nijverdal 

AI"lo' 14 IJ 1 12 52 AI .. lo 

Seizoen ' 42- ' 43 . Seizoen '47- '48. 

Aldl6 IY8 W.Y.Y. 14 11 2 2J 71 22 Hengevelde 2f IV8 Hollen 14 11 13 J6 15 Holten 
Enter V. 14 11 2 13 82 1b Enter Wierden 2 I' 10 2J 11 10 Wie rden 
Rood hart 14 9 5 18 45 29 Delden 2f IY8 Enler g 7 17 29 20 Enler 
GfC2 14 8 5 17 54 31 Goor l\ 5 IJ 25 Bornebroel 

Aldl6 IY8 Enter I' 7 5 16 19 JJ En ter KW 2 g 5 II 20 34 Harbrinlho 
Delden 14 4 10 8 11 65 Delden Ni jverdal 2 14 J 10 17 20 Nijverdal 
Heclor 2 14 J 10 7 15 58 Goor Rietvogels 2 14 J 8 26 40 AI .. lo 
GOOf 1/.2 14 0 14 0 HUI Soor Rijssen V. 2 14 I 7 20 35 Rijssen 

Seizoen '43 -'44. Seizoen '48-'49. 

Afdl9 IV8 Enter IJ 12 1 21 85 t5Enter 2f lY8 Wierden 2 H 10 24 58 17 Wierden Hellendoorn 14 10 J 21 56 31 He ll endoor 2f IY8 Enter ti 9 21 JI 21 Enter de Zweef 14 9 4 19 58 32 Nijverdal R.! .S. Y. I 6 11 J3 34 Rijssen Rietvoqe I 5 2 1 6 6 14 48 J6 Aloe lo Nijverdal 2 1\ 4 11 J2 36 Nij verdal O.H.2 14 5 6 IJ 4B 43 AI"lo 
P.N.3 14 2 9 7 23 52 AI .e lo Ahelo l 14 5 II 25 34 AI .. lo 
Luttor 2 14 J 10 7 27 79 Allelo Riet Is 2 14 5 11 25 41 AI .. lo 
Twenthe 2 IJ 2 10 J 20 17 AI.ela Bornl?broet 1 4 10 25 H Barnebroet 

la Pretiere ti 4 9 27 24 AI"I' 

Seizoen' 45- ' 46. 
Seizoen '49- '50. 

261Y8 Holten 16 17 9 Holten 
2G IV8 En tH 10 28 26 Enter 

Rijssen V. 6 18 24 Ri jssen 2F IY8 U .S.Y. 12 16 24 1 Ri jssen NiJverdal 2 4 14 40 Nijverdal Goor V. 12 15 32 22 Goor Wierden 2 , 12 25 Wierden Wierden 2 12 12 31 24 Mierden 6FC 2 12 11 28 23 Goor HEOl 12 10 J5 27 Borne 2f IY8 En hr 12 9 JI 27 Enter Bornebroek 12 5 14 58 Bornebroet 

1943. Voorafgaand aan de wedstrijd He/endoorn-Enter 0-2 die Enter het 
kampioenschap bracht. 
Achter V.l.11.I:: G. Grouwe, G. Kamphuis, 1. Homan, Slot uit Bornebroek, 
G. Krake en ./. Asbroek daarvoor G. Orren. 
Midden: Jans Schrooten, H. Lammertink en Jo Schrooten. 
Voor: Bernard Braam/wal; Gerard Brandriet en B. Braam/war: 
Het spree/çwoord zegt kwaliteit gaat nooit ver/oren . leder die hem gekend heeft 
spreekt nog a/tijd met respect over de voetba/talenten van Herman Lammertink. 
Op defolo uit / 922 staat hij er bij en op deze uit 1943 staat h!i er nog steeds. 
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Promotie naar de 
K.N.V.B. 
Elders in dit blad schreef ik over 
voetbàlfamilies en voetballichtin-
gen. 
De Iichti ng 1930-1931 was zo ' n 
echte voetballichting. Jan ter 
Morsche, Jan Kerkhof, Jo Philip-
pi , Gerrit Rutenfrans, Gerrit en 
Johan Kuipers, zij allen werden 
in die jaren geboren en hadden 
duidelijk wat meer talent dan de 
doorsnee voetballer. Twintig jaar 
later, in 1950, vormden zij de 
ruggegraat van Enter 1. 
Aangevuld met wat ouderen als 
Jo en Marinus Homan, Gerrit 
Freriksen, Gerrit Otten en 
Herman Lammertink vormden zij 
een sterk elftal dat garant stond 
voor succes. 
Het seizoen ' 50- ' 51 werd een 
spannende aangelegenheid. Het 
was de tijd van trainer Roelf de 
Vries waar we nog altijd de beste 
herinneringen aan bewaren. 
Roelf placht in zijn taktisch 
praatje vooraf altijd te zeggen 
"J ongens ie mut de balIe laag 
houwe". 
Ook RKSV Rijssen had destijds 
met al die Struikjes, Kamphuizen 
en Tijhuizen een sterk team en 
hield de wedloop om het kam-
pioenschap met Enter tot het laat-
ste toe vol. Zelfs in doelsaldo 
eindigden beide teams naganoeg 
gelijk. Een beslissingswedstrijd 
op het veld van RV moest ten-
slotte de beslissing brengen. Het 
werd een verschrikkelijk span-
nende pot voor een zeer talrijk 
publiek en Enter won tenslotte 
met 2-1. Jan ter Morsche scoorde 
voor Enter 1-0. Via een penalty, 
in eerste instantie nog eens 
gestopt door Enter keeper Jo 
Homan, doch helaas volgens de 
scheidsrechter had hij te vroeg 
bewogen. Dat is altijd al een 
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moeilijk te hanteren regel 
geweest. Als ik het goed heb 
wordt die dan ook terech t afge-
schaft. Toen Joop Struik voor de 
tweede keer mocht aanleggen 
scoorde hij wel en bracht daar-
mee RKSV langszij 1-1. Met die 
stand kwam ook het einde. 
Verlenging dus. Herman 
Lammertink van de GOOl·seweg 
scoorde in die verlenging de 2-1 
voor Enter en daarmee was de 
wedstrijd ook gelijk afgelopen. 
"Sudden death" kende men dus 
toen ook al. 
Om het kampioenschap te verzil-
veren moesten er echter ook een 
serie promotiewedstrijden 
gespeeld worden tegen Heracles 
4 en Enschedese Boys 5. 
Nou lachen we om die tegenstan-
ders, maar toen waren het 
geduchte concurrenten. 
De eerste wedstrijd thuis tegen 
Heracles 4 werd met 1-1 gelijk 
gespeeld. Uit bij Enschedese 
Boys werd met 2-3 gewonnen. Bij 
de stand 2-2 werd de wedstrijd 
tijdelijk gestaakt in verband met 
een enorme onweersbui . In 10 
minuten die daarna nog gespeeld 
werden scoorde Enter alsnog de 
winnende goal. De uitwedstrijd 
tegen Heracles werd onverwacht 
gemakkelijk met 1-6 gewonnen. 
Omdat echter ook Enschedese 
Boys twee keer van Heracles had 
gewonnen was promotie nog 
altijd niet zeker. De laatste wed-
strijd moest beslissing brengen. 
Dit keer won Enter thuis tegen de 
Boys met 2-0 en was promotie 
naar de eerste klas een feit. 
Seizoen 1950-1951. 
2F TV8 Eoter 14 2 21 40 18 Enter 

R!SV 14 1 21 41 22 Rijssen 
G.F.C.2 14 4 IB 22 2Q Goor 
SoorY. 14 S Ió 2B 2b Goor 

V.2 14 7 11 2S 
14 B 10 11 

Mijverdal 2 14 B ! 1S 29 Nij ve rdal 
Mierden 2 14 10 b 24 43 Mierden 

Aanpassingsmoeilijkheden in die 
eerste klas waren er niet. Samen 
met RSC uit Rossum mengde 

Enter zich opnieuw in de strijd 
om de eerste plaats. Aanvankelijk 
leek het erop dat men de 
R,ossummers voor moest laten 
gaan. RSC had zelfs zijn kam-
pioensfeest al gevierd en enter 
was al uitgespeeld, toen er plot-
seling toch nog weer mogelijkhe-
den kwamen. Wat was er nl. aan 
de hand. Enter had de laatste 
wedstrijd in Tubbergen tegen 
TVC verloren met 2-1. RSC 
werd daardoor kampioen en TVC 
bleef eerste klasser. Enter werd 
echter ingeseind over een onge-
rechtigde speler, ene 
Handlochten, die bij TVC had 
meegespeeld. 
Een protest werd ingediend en 
toegewezen. De wedstrijd TVC -
Enter moest worden overgespeeld 
op het terrein van Enter. Enter 
won toen met 3-0 waardoor TVC 
degradeerde en Enter alsnog 
gelijk eindigde met RSC. De 
beslissingswedstrijd werd 
gespeeld op het terrein van 
Tubantia in Hengelo. Dat werd 
een echte voetbalthriller. Heel wat 
ouderen zullen zich die wedstrijd 
nog herinneren en iedereen heeft 
daarbij zo zijn eigen verhaal. Feit 
is dat de Rossummers aanvanke-
lijk het beste van het spel hadden 
en een 0-2 voorsprong namen . 
Pas na de rust gooide Enter alle 
schroom van zich af en wat 
eigenlijk niemand nog verwachtte 
gebeurde toch. 
In het laatste kwat1ier boog Enter 
een 0-2 achterstand alsnog om 
naar een 3-2 overwinning door 
doelpunten van respectievelijk 
Gen·it Rutenfrans , Jan ter 
Morsche en nog eens Gerrit 
Rutenfrans. Uiteraard grote 
vreugde. Toenmalig voorzi tter 
Frans Heering sprong van vreug-
de van de tribune. 
[n het Enter elftal dat deze mijl-
paal bereikte speelden: Jo 
Homan(keeper) en Marius 



Foto uit 1952. Met dit elftal begon Enter het seizoen 1952-1953. Dit was ook 
hetzelfde elftal dat in een beslissingswedstrijd RSC uit Rossum met 3-2 klopte 
met uitzondering van de keeper. 
Hier staat Gerard Brandriet terwijl Jo Homan tegen RSC het doel verdedigde. 
Op de foto de volgende spelers 
Voor v.l.n./:: Ge/Tir Herman Lammertink, Jan ter Morsche en 
Johan Kuipers. 
Midden: Gerrit Freriksen, Marius Homan, Henk Philippi. 
Achter: Gen'i( Kuipers, Gerard Brandriet, Jan Kerkhof en Jo Philippi. 
Verder op de foto de volgende "bobo's". 
v. l.n.r. : Gradus Kamphuis, Gerard ten Berge, Hans Kerkhof; Hendrik 
Pluimers, Wolter van Wezel (trainer) Martinus Heering, 
Graads Otten, Gerard Rutenfrans en Hendrik Krake. 
Geknield: Roe(lde Vries (trainer) en voorzitter Frans Heering. 

Homan, Gerrit en Johan Kuipers, 
Henk en Jo Philippi , Jan ter 
Morsehe, Jan kerkhof, Gerrit 
Rutenfrans, Gerrit Freriksen en 
Herman Lammertink. 
Seizoen 1951-1952. 

Enter 14 10 20 31 16 Enter 
R. S.C. 14 8 20 35 20 Ro ssu. 
T. V.O. 14 7 16 31 24 Beek u. 
W. V. V. 14 6 13 27 34 Hengevelde 
U. D. 14 5 11 29 .:·1 Weerselo 
de TuH:ers 14 5 11 !8 29 AJbergen 
de Zwee f 14 6 10 27 
1. \' . C. 14 4 9 20 

In tegenstelling tot een seizoen 
eerder betekende het kampioen-
schap dit keer ook automatische 
promotie naar de 4e klas KNVB. 
De eerste wedstrijd in de KNVB 
werd gespeeld op zondag 14 sep-
tember 1952 thuis tegen 
MVV' 29, uitslag 0-0. 
Ik heb uit dat eerste j aar KNVB 
wat wedstrijd verslagjes bewaard: 

Enter--M.V.V.O--O 
Tegen' de ve'(wachting in heeft het 

pas naar de K.N.V.B. gepromoveerde 
Enter zich staande weten te bouden 
tegen 1LV.V. uit Almelo, . de kampioen 
van het laatste seizoen. Het was een 

wedstrijd met behoorlijk 
spel waarbIJ aan weerszijden de 
dige doelrijpe kansen on tstonden. In. 
de eerste helft waren de aanvallen . 
y.:tn Enter wat talrijker en over het" 

. a lgemeen ook wat gevaarlijker. 
schoon ook M,V,V. verschillende kan-. 

kreeg wjsten de Almeloërs de7.8 . 
m et op de Juisle wijze te benutten.' 

Na rust zag men ongeveer 
de spelbeeld. Alleen waren de aa.nval-i 
len van de Almeloërs toen wat talrij .. : 
ker en gevaa.rlijker . Ondanks een licht: 
M.V.V.-o,:erw.lcht slaagden ook de gas-I 
ten er met In het doel te vinden zo-! 

}Ijk resultaat. . 

Lemelerveld-Enter 1-0 
Op vrij onfortuinlijke wi.ize heelt Ente 
deze \\-'edstrijd verloren hoewel na he 
goede resultaat tegen lHVV wa.t mee 
wa. .. " erwacht. Er n'erd vriJ ha rd ge 
speeld pn vooral de thuisclub stelde a l 
les in het werk om de moe izaam ver\"\-'or'-
"en te kunnen behouden . . 
Het spel van Enter was beter verzorgd 
cioch de thuisclub verdedigde hardnek-
}<ig. Een kwartier voor rus t wist Leme-
lerveld te scoren. In de tweede helft was 
Enter veel sterker doch de thuisclub 
wist, zij het met moeite. stand te hou:" 
den. Een kwartier voor afloop scoorde 
Enter echter toch. toen de midhalf van 
verre afstand inschoot. De scheidsrech-
ter annuleerde dit doelpunt echter we-
,g-ens buitenspp.l. Enter was het hier niet 
mee eens en tekend e na afloop protest 
aan. zodat de protestcommissie uitein-
delUk nog' kan beslissen of de Entenaren 

nog op één puntje beslag zullen 
kunnen leggen. een punt wat zij gezien 
het totale spelbeeld dubbel en dwars 
verdiend hebben. 

P.lI.-Enter 2-0 
In een vrIJ aantreJi"kelijke wedstrijd 
10ft PH op het nippe rtje vnn E nter 
eten te winnen, een ploeg die v6rras-
lIJd goed voor de dag kwam. liet was 
m sportieve wedstrijd waarbij de prl-
la bU ti e gasten opviel. De 
leks en k nn thnlves deden dlt ul tst e-
end waardoor er voor PH prac ti s{'h 
een kansen" ontstonden. Veel moeilijk 
'ork heeft d01.11man Brnndrlet dan ook 
let gehad. In de voorhoede wn ren bij 
:n te r Geels en Homsn steeds gevaarlijk 
och dnnk zij uitstekend werk vnn de 
'H-verdedlglng met doelman lIoltl{amp 
nn h e t .h oord kon d e geeJzwnrte verdO-
iglng, zij het met moeite, stand hou-
:f!n • . 

Na een o!tensle! van Enter kreeg PH 
:eleidelijk een oven'licht, doch door 
Ir ima dekken Ban En 
len .er nagenoeg geen kansen. Even 
'oor rust nam Enter bijna de lei ding, 
loch na een fraa ie rush van midvoor 
}ccls ging de bal juist voor doel langs, 
:n de tweede helft was Enter het meest 
.n de aanval en kreeg de PH-verdedi-

veel werk t-e verzetten. Met verre 
::>asses uit het middenveld werd echter 
het spe'l zoveel mogelijk verplaatst. Bij 
een . vrije op de rechterzijde van 

veld Zandcrink de bal hoog 
In doel waarbiJ doelman Brandri et ge-
hinderd .door de hoog opspringende ver-
dedigers en voorwaartsen misgreep, 

heeft PH deze voorspron6" 
In het laatste hall uur verdedigd zonder 
echter te vervallen tot paniek-voetbal. 
De achtel'hoede hield het hoold koel en 
ruimde sleeds op. Uil een verre pass 
kreeg Rademaker de bal te pakken, 
met een lelIe sprint ontdeed hU zich van 
7.ljn verdediger en gat toen over aan de 
volkomen. vrij staande Krake, die In 
eers te Instantie hard l egen de doelman 
school. De terugspringende bal óepo- · 
neerde echter mel een fraaie omhaal 
hoog Jn het net, waardoor de overwin-
ning voor de thuisclub, be-
vochten, een teit werd. 

Rietvogels kreeg met 6-3 
klop van Enter 

Enkr IIl.:e ft de ('(' rs lc 
bchaald eH wt:l o!.) Hielvogcls. dal nH.:t 
ti-:) kil ouder gU1g. Heec\s in het Ct!f-
stc hadden de Enkrnaren drie 
go;ds gl:seoonJ en uil ' wcrkltj UCplÏlIloC-
rt:lld op h l.! t Hitlvogcls-clhul. 

Dirl.!d van du aftrap af ging E nter 
op het AILIldosc duel Hf en rcdtbbui-
kil C. Hutenfrans schoot ruak 
OUllliddcllijk kwam Enter tenlg t:1l 
Ceds bracht Je st.mJ op 2 -0 . Toen 
evelt later de verdediging \',\11 Hidvo-

uit lldar verband went gcspechl. 
Il uLllan de kaBs 0111 met ecn 

.... ·cr sd It..t , ll at gestopt werd, OBL 

UC IItulIJ op lu brengen. 
Hicrua gulfdl! hl:t spel een tijdlang 

op en IH.:er. Er werJ wcl aardig ge-
spcdJ \"oori.ll d\lor <10 lecllui s'-!h bdel"e 
Hil.."l vogds, lIIaur hUil spel wc ru te kort 
gcllUlLdl:1I en zi j Sdlll icil sh:dlt. Na dl! 
sne lle aanvul van Enter maakte au 
der b:.H.:ks Vilil Hid\'ogels onnodig 
hamIs in het strafschop,'ehietl til Frc-
riksen helllltlc dl! pen;,Tly (,1.0). lIicr-
1H1 kwalll dl : rtl:.1. 

Direcl 1101 dl.! ln.:rvOJtling kw:nll Enter 
W( 'l: r in Ol.! lLauval, eclt hat:k 
val I Hidvoge ls iu cigeH dor.::! trapte 
(5-0). ;\1;101 1" lIug gaf Hict vogds Jo mocd 
lIid up. Du AlllIcloël"s spüI.:I'J t.'1I tcd l-
niscll \ cc l bckr uau ElIter CH uit lc-
\'c rO e d;11I ook al !JpucJig de \,crdit;ll-

op, gescoord door Teil 
Cafc. ;"':U kwam a:.m bod en 
na goeo dUOf:lcHen VddllllÎs dc 
s tuut! Ol) 5-2. Enler hau llc cdl-
(cr I!.U(;(j in llUlIdcn en door liukshiullcn 
Gcd!J wenl liet 0-2. Jlet Iaatstt: woorJ 
was aan Hictvugck Toen do scllciJs-
rechter voor ecu dubieus humlsgc\'u l 
in het floot, wus lIt.:t 
E del, diu de vinds lnnd op 0-3 briu'ht. 
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La ' zettè.-2=laèfïtërsTaüd 
in ,: 'overwinning om '" . 

Vet!\. ". 
.06' $ le.t\ .. 

I Enter inde Laatlte minaten gel/Bgen 
: . 't . 

I . . 
I La Première speelde op Tweede 
: Kerstdag tegen Enw. Het terrein 
; verkeerde in uitstekende , conditie 
! en de talrijke toeschouwers, waar-
: bij een grote schare Enter,-suppor-I ters, hebben waar voor hun geld 
I gekregen in de vorm van een elf-
I tal doelpunten. De thuisclub ver-
i scheen met een invaller voor Koot-
: ma, diè in de voorhoede erg ge-
. mist werd. Invaller W. Groote 
heeft zich behoorlijk geweerd, doch 
het was zeer onjuist deze speler op 
de spilplaats te laten opereren, 
hierdoor was de achterhoede erg 

,onzeker en de jeugdige Lap-doel-
man raakte hierdoor schijnbaar van 
de kook en gaf ook twee presentjes 
weg. Melis deed nu op de links-
binnenplaats af en toe wel aardig 
werk doch schoot in snelheid te 
kort om gevaarlijk te worden. 

De ploeg der gasten speelde een 
fris open en snel spelletje en mede 
door het falen der Lap-achterhoede 
heeft ze lange tijd een grote voor-
sprong kunnen behouden. Het was 

. wel zeer sneu voor de Enternaren, I dat ze uiteindelijk een S-2 voor-
sprong moesten afstaan en zelfs 
voor hun zwoegen geen puntje mee 
kregen, daar kort voor tijd de 
roodkragen de overwinning nog op 
het nippertje uit het vuur wisten 
te slepen. Bij . de gasten vormden de 
beide Philippi's grote steunpilaren 
voor de ploeg, verder· deden spil 
Kerkhof en rechtshalf. Lammertink 
veel en nuttig werk. Ook' de J.inks.. 

lli
buiten Kuiper bleek...,actief en ge-
vaarlijk. Evenals zijn .'confrater aan 
de overzijde had keeper Brandriet 
twee goals moeten voorkomen doch 

. as overigens een betrouwbaar 
\doelman. 
I Het begon met' een Lap-over-
wicht en de 'betere spelopbouw bij 
de roodkragen deed vermoeden, dat 
de thuisclub een gemakkelijke ze-
ge zou behalen. Er deden zich 

goede scoringskansen voor 
maar Lubbers reageerde als .aan-
i'alsleider te traag. De rechtervleu-

van La Première, die reeds her-
laaldelijk goed werk had gedaan 
:orgde na een kwartier voor de 
!erste goaL Goed samenspelend be-
andde èe bal via Melis bij De Win-

lledemsvaart-Enter 2-1 

aanval op 't Lap-doel kreeg Meyer 
de bal tegen de hand en dat kostte 
een penalty, die linkshalf Kerkhof 
feilloos benutte (1-1). De gasten, 
aangemoedigd door dit succes, 
werden nu bepaald gevaarlijker en 
toen Witzand faalde bij een schot ; 
van Ter Morsche was 't 1-2. Doch ' 
ook deze voorsprong was niet van 
lange duur want Bolhoeve bracht 
met een fraai schot de balans in 
evenwicht (2-2). Hoe langer hoe 
meer bleek het achter bij de thuis-
club niet te kloppen. De Enterna-
ren, die in deze periode snel en 
goed combineerden profiteerden 
hier dankbaar van en Kuipers en 
Ter Morsche brachten de stand 
snel op 4-2. Melis verhuisde toen 
weer naar zijn vertrouwde spil· ; 
plaats waarna de rust in de achter- . 
hoede weerkeerde en zo kon men 
halftime halen zonder verdere 
doelpunten. I 

Na de thee bleken Calot en 
Groote van plaats verwisseld te 
hebben en na een gelijk opgaand 
begin, kwam de thuisclub meer in 
de aanval door beter technisch spel. 
De gasten, die hun voorsprong 
probeerden te behouden gingen 
zich op verdedigen toeleggen en 
spil Kerkhof bleef angstvallig voor 
het doeL Toch maakte Philippi er 
na een snelle doorbraak S-2 van 
en de zaak leek voor Enter beke-, 
ken. De Almeloërs dachten er ech-
ter anders over. Aanval op aanval 
rolde op het Enterdoel en linkshalf 
Meyer zag een boogbal, welke I 
Brandriet verkeerd beoordeelde in I 
het doel verdwijnen (5-3). Even ' 
later kreeg' de thuisclub wegens 
hands van Philippi een strafschop 
toegewezen en Wilbrink voltrok 't 
vonnis (5-4). Tenslotte gelukte 
het Calot de balans weer in even-
wicht te brengen (5-5>. 

In de laatste fase van de strijd, 
die zich behoudens enkele zeer ge-
vaarlijke uitvallen van Enter uit-
sluitend voor het Enter-doel af-
speelden, gelukte het de thuisclub 
op 't nippertje' op de beide puntjes 
beslag te leggen. Wederom uit een 
penalty wegens hands door Wil-
brink benut, werd het 6-5. In de r .. ct,:. ... on.4. _ ... __ _ " __ . 1 . • • 

E.l\1.l\1.S.-· 
. Do lijst:a.a.nvoerders ataken ditmaal In 

!leB niet al te . beste vonn ",·a.ardoor er 
slecht. e<ln bescheiden u,e uJt de bus . 
kwam te,en het la.a.g ceklssseerde En- ' 
ter d&t enig op e<On ,olijk, 
apd. be6la, had kunnen leggen. I 

De thuiaclub kon de normale vorm: 
niet berel\ten en al ..... gde er voor rusq 
&lechu In een 1-0 voorsprong te be-I 

Op het kleine' en terrein · 
In Sla.gharen la Enter er In ges1a.a.gd de 
overwinning te behalen In een wOOstrljd 
waArui het spelpeil gMn grote ·hoogte 
bereIkte. T<>oItnl&clt bleken belde ploe- · 

teveel tekortkomingen te hebben. 
D<> thul&club had over het gelteel .:en<>-
mOll een licht voldove""icht, doch het 
wu Enter dat KOorde voor rust. rel.ken. . . '. 

. Wel[.,w .... r kon Dedemsvaart In de 
heUt de voorsprong vergTOten 

tot %-0 doeh toen Enter had tegenge-
acoord werd het nog even spannend. De 
thuISclub kon echter atand houden en 
uiteindelijk op een 2-1 uge beslag 
lewn. Tegen een wat .terkere tegen-
atander Is een Itruikelen van de huid i-
,e niet uitgesloten., . 

..f"_ .. . ...... . _ • __ " , .... _ • • J' 
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Ook met ateun van de wind bleef En-
ter In het veld over het algemeen wat · 
minder sterk In de aanval doch de ver· 
dedlging was van voldoende kracht om 
de kleine voorspron(:' te kunen handha· 
ven; . Ook de verdediging van de thw..- , 
club gaf niet veel kansen meer weg. ro-
dat het uiteindelijk bleet .bij het ene doel 
punt en Enter aldus een verdienstelijke' 

, overv.-Innlng behaalde en de kans op 
een hogere pla.au op de ranglijst binnen 
berelk blijft houden. . 

'ENTf:R-LEIIIELERVELD 5-L 
. 0(1 een met "ereende kra<"htcn 

terrein heeft Enter 
In een en MJlOrtief r;t't<J'Ot'lde wed-

rtl trlld met c;IfCero; verdiend "o.n J....,. 
:melen'eld Enter \\'u beter eu 
'Ve rdiende de o\'en\'lnnlng onte!;'enug-
gelUk. . 

Midvoor Phlllppi was dltma.al de f:I'O' 
te man want hij scoorde drie doelpunten. 
De eerste reeds na vijf minuten en nadat 
:hU een goal wel:'ens buitenspel afge-
·keurd was het Ter Morsche die de stand 
·tot 2-<l opvoerde. B U een misverstand In 
de verdediging wist midvoor Kiezebrink 
-YOOr de gasten de achterstand te ·.ver-
kleinen doch Enter nam het heft Weer in 
handen en met de fraaiste/:'oal van de 
wedstrijd bracht de stand op 
3-1. waarna Phllippi nog voor rust op- . 
nieuw de voorsprong vergrootte tot .-1. . 

Ook na rust bleef Enter de beste 
. pi oe/;. PhlUppl scoorde vrij spoedig het 
: doelpunt en daarbij bleef het hoe· 

I
; -wel aan weerzijden nog wel enkele kan· 

sen ontstonden. als vandl\.a::- ui 
Enter ongetwijfeld een a.ant:al plaatsen 
kunnen stijgen op di: ran&,lijsl 

. ... . - ... 

RHODA - 1-1 ' 1 De thuisclub liet technisch een knap 
partijtje voetbal zien. Zij beschikt bo-
vendien over een zeer bewegelljke YOQr-
hoede, oûchoon de Uwerkiil&" VIJl vu-
sehiu;nde' 
overliet. In het begin was ' Enter hier-
tegen niet opgewassen. Met mooi open 
spel wist Rhoda enkele zeer gevaarlijke 
Situaties voor het Enter-doel te schep-

Dit resulteerde reeds ' na. vijf minu-
ten In een doelpunt van hun linksbuiten. ' 
Geleidelijk wist 'Enter zich aan de druk 
te ontworstelen, ofschoon de thulsclub 
voor de rust bleet domineren. Na de rust 
WIS Enter overwegend in de meerder-
heid. Herhaaldelijk wisten de gasten ver-
waning te stichten In de achterhoede 
der thuisclub. Een kwartier voor afloop 
kon de doelman der thuisc1uD een Inge-

bal niet voldoende onder COn. 
trole krijgen. Midvoor kreeg 
hierdoor een kans. waarvan . hij dank- . 
baar gebrulk maakte. Het einde van, de. , 
ze enerverende strijd' kwam met 'n gelijk , 
spel (1-1) hetgeen de verhouding goed i 
weergeeft. . . ; ,. . .. .. . . . . '':', \{<-/ 

f 
:. ' .. h Enter--Hev:o . .. ' , . ' ." . 
... uit Helno ·.:dat: 
meteen been· weer: In de ardellng 
hWt de nog evel!- uitgesteld 

f.en. slaagde . erin In Enter .het .. · eerste 
i\vinstpuntJe van het seh:oen te. verove-
(ren. De gasten llcoorderi uUs de tneeste 
rdoelpunten doelt ongelukklgcnvij71l een: 
Iln eigen doel wdat ultdndelijk de bult ' 
l gedeeld werd. : ' . . . ,..' . . 1 ; ' . ' / . '.: 
\. ' De weers- en ' terrelnomstalldigheden. 
tverhlnderden een wedsttijd op behoor' 
, l\:'k pell. · Enkele malen werd de altijd 
: onderbroken wegena de Na een ' 
I dezer onderbrekingen wist Enter de 
. score te openen en hoewel de thuisclub 
: meer In de aanval was gelukte het de 
: gasten gelijk te maken. Voor rust nam 
; Enter opnieuw de leiding toen een der. 

verd-edlgenJ ·van Hevo de bal In elgE'n 
doel wer.kte. · In de tweede heUt bleer 
-Enter enkele kansen 
werden jammerlijk om zeep gebracht. 
Ondank. een overwicht VRn Enter mank 

i te Havo gelijk en wat Enter ook In het 
werk stelde. gescoord ' werd er niet me!'!' 

, waardoor Hevo het eerste puntje In ' I 
,deze compelttle • 



Betaald voetbal kende men in die 
tijd nog niet. De Nederlandse top-
clubs speelden destijds gewoon in 
de eerste klasse A, B, C of D. 
In november 1952 zag de ranglij st 
er als volgt uit. Heel veel clubs 
kennen we nu helemaal niet meer 
of spelen op een aanzienlijk lager 
niveau. Internationaal stelde het 
Nederlandse voetbal in die tijd 
ook weini g voor. 

. De stande'nlijstcn 
Eerste 
RCH · 
DOS 

klasse A. : 
9 16 

I 11 15 
11 15 
11 13 
1111 
10 10 
10 10 

Ajax 
Heracles 

,GVAV 
' Wagenlngen 
VSV 
E. Boys 

. NEe 
Zw. Boys 

. V'wijckers 
' EDO 
Frisia 
Sneek 

11 10 
10 9 
11 9 

. 10 8 ' 
118 

. 106 
10 6 

Eerste . C 

Eerste klnRse n. 
Heerenveen 11 1i 
stormvogels 11 15 
Haarlem 11 14 
Vitesse 10 13 
L'warden 11 13 
Enschede 10 12 
DWS 11 11 
BI. Wit 11 10 
·t Gooi 11 1U 
Elinkwiik 11 9 
AGO'l/V ' .10 8 
Be Quick G,: i1 7· . 
Achllies' .12 7 
Go .Ahe.ad · 11 5 

Sparta 11 18 Ern;!\l IJ 
MVV. 12 16 PSV ' " i 2 lG 
Emma 12 15 Eindhoven 12 15 
VVV 12.J5 . NOAD 11 11 

. Willem 2 11 13 'Feyenoord 12 14 
Longa 10 12 ADO 10 12 
Excelsior 11 11 Xerxes 11 12 
sIttardia 11 1) Blcycrheide 12 12 
BVV 10 10 flBC 11 10 ' 
SVV · 11 9 Limbuq;- ia 11 10 
Brflbantia 12 8 Herm. bvs 11 10 
HBS '12 7 NAC 11 9 
Juliana 10 6 MR.urits 12 9 
Theole 11 5 DlIC ' 10 8 

TEC 12 7 

Na een wat moeizaam begin, op 
een gegeven moment stond men 
voorlaatste met slechts 3 punten 
uit 7 wedstrijden, sprokkelde 
Enter dat seizoen toch ruim vol-
doende punten bij elkaar om zich te 
handhaven. De gebr. Homan waren 
in het Enter elftal i111niddels ver-
vangen. Gerard Brandriet was 
inmiddels de vaste keeper en 
Bernard Philippi kwam in zijn 
nadagen ook nog eens terug op het 
oude nest na een actieve periode bij 
Rijssen vooruit en Go Ahead. Ook 
Hendlik Kamphuis had inmiddels 
de stap naar Enter 1 gemaakt en 
Genit Geels speelde als plotselinge 
ster aan het firmament een aantal 
keren in Enter I. 

Seizoen 1952-1953, 4e klasse C. Munster geworden. Bij de uitwis-
selingen klikte het altijd bijzonder 
goed tussen Enter en Hiltrup. Ik 
hoor voorzitter Frans Heering nog 
zo een gloedvolle toespraak in 
Hi ltrup houden . Hij had nooit 
Duits gestudeerd maar er was geen 
woord mis mee. Het eerste bezoek 
van Hiltrup aan Enter was blijk-
baar t.g. v. het dertig jarig bestaan 
van Enter zo lees ik hier op een 
programmablaadje. Nee, een club 
van 100 hadden we destijds nog 
niet, maar programmablaadjes 
werden toen ook al ui tgegeven. 
We zullen het hier afdrukken. Leuk 
om te zien wie er toen speelden. 

MVV' 29 22 14 5 31 72 32 Harbrin kho 
Rietvogel S 22 11 4 29 70 .J8 Almelo 
OEdelRsVcdrt 22 12 7 27 56 33 Dede.sl'.ar 
la f' reilli ere 22 12 7 27 6b 52 Alnelo 

22 10 b 2b 57 32 Nijverd . 1 
?? 9 7 24 b8 41 Raa i te 

P .H. ii 10 8 24 4b 44 AI.,lo 
Enter 22 7 8 21 4l 43 Enter 
EMHS 22 7 IQ 19 3b 54 SI.ghM,n 
Twenthe 22 7 12 17 35 45 Aloel o 10 
le.elerveld 22 b 11 17 27 5b le.elervel II 
Hevo 22 0 20 2 lb 120 Heino 12 

Het voetbal was wel populair in 
die tijd. Ik herinner me dat er naar 
elke wedstrijd toch rn.instens twee 
bussen werden volgepakt. Het 
aantal auto's was wel een stuk 
minder dan heden ten dage omdat 
er gewoon nog niet zo veel auto's 
waren. Na zo'n wedsuijd werd er 
dan ook altijd ergens "aangelegd" . 
C lubhuizen waren er nog niet, 
vandaar. Vaste pleisterplaatsen 
voor Enter 
waren afhan-
kelijk van de 
route thuisrei s 
in Goor 
Lentelink, in 
Nij verdal 
Hegeman, in 
Wierden de 
Boer en in 
Bornerbroek 
Metienus. In 
1952 werd ook 
voor het eerst 
een uitwisse-
ling gehouden 
met Tus 
Hiltrup, Turn 
und 
Sportverein 
Hiltrup des-
tijds een 
plaatsje onder 
de rook van 
Münster. 
Tegenwoordig 
ken je Hiltrup 
bijna niet 
weer. Het is 
e igenlijk een 
stadsdeel van 

Opstelling Jeugdelftallen ENTER - HILTRUP Aanvang 4 uur 
ENTER 

Jo Otten 

Allipau: 

G . J. Braamhaar 

F. J. Kuipers H. R;kk.,t 

G. Geels A. M. Essink Joh. QUen 
W. G. Doeschotte G. Slagen J. W. Kerkhof J. H. A. Otten 

Scheidsrechter: • A. Kclvoort te Goor 

WinkelköHer 11 Pfeiffer Reher Spilie , 

Buchter'ki rche Bellenhaus Wiesmann 

Sudmann QUo 11 
Sandmann HILTRUP 

Gre nsrechter : A. J. OUen Reserves: G. Slag en H. E. G. Freribe n 

Grensrechter en Reserves van de v.v . HILTRUP zijn nog niet beke nd 

• • • 
Opstelling Eerste Elftallen ENTER - HILTRUP Aanvang 5.30 uur 
ENTER 

Perelzke 

G. J. Bra ndriet 

G . H. KUipen H. J. Phl!;pp; 

G . J. M. Frerikse n B. J. Ke rkhof 1. Ph llipp i 

Scheidsrechter. ' . G. J. Kamerling te Almelo 

Winke lköHer 

Bahr 

Stege mann 

Quo I 
HoHmann 

Gehring 

Czande rna 

Möekel 
Röhr ing 

Bruntrup 

HILTRUP 
Grensrechter : G. Ka mphu is H. Lammertink en 1. A. M . van O Ue n 

Grensrechter en Reserves van d e v.v. HILTRUP zijn nog niet bekend 

• • • 
Bezoekt ook allen de 

GROTE VOETBALWEDSTRIJDEN 
op Zondag 31 Augustus a.s. ter gelegenheid 
van het 30·jarig bestaan van de v. v. ENTER 

N.m. 2.30 uur QUICK 1 (Oldenzaal) - RODA 1 (Deventer) 
N.m: 5 uur ENTER 1 (Enter) - R.S.C. 1 (Rossum) 

WORDT LID OF DONATEUR"" 
van de R. K. voetbalvereniging "E NT E R" 
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De wedstrijd tussen de jeugdelf-
tallen werd geleid door scheids-
rechter Kolvoort uit Goor. 
Ook typisch zo'n naam die herin-
neringen oproept uit het verleden. 
Ik zie de man nog zo op zijn fiets 
ui t Goor komen. Ik heb het idee 
dat de helft van de wedstrijden die 
ik in de juniorentijd speelde, door 
de heer Kolvoort geleid werden 
en de andere helft door Dieks 
Steen uit Wierden . De prototypes 
van de scheidsrechter in die tijd, 
wat later in de vijftiger en begin 
zestiger jaren, had je dan scheids-
rechter Boom uit Almelo. 
Bij een van de laatste bezoeken 
aan Hiltrup heb ik tijdens een 
kopduel met een Duitse verdedi-
ger nog eens mijn neu s gebroken. 
"Nur ein Nasenbluten" trachtte 
de toegesnelde Duitse "Sanitäter" 
mij gerust te stellen. Ik had ech-
ter al gevoeld, dat ik mijn neus 
zo ongeveer onder mijn linkeroog 
had zitten, dus ik zei tegen hem 
dat ik hem "harstikke schief' had 
zitten. Naar Munster naar het zie-
kenhuis geweest en de feestavond 
na de wedstrijd gevierd met een 
glaasje cola. Jaren later heeft het 
Nederlands elftal Hiltrup ook nog 
eens ontdekt. Inmiddels was ook 
het ledental wat toegenomen. 

Eind veertiger jaren speelde Enter 
met drie senioren en drie junioren 
elftallen in de competitie. Voor 
één veld, met ook nog eens een 
reglementsartikel dat voetballen 
op zondag voor 12.00 uur ver-
bood, was dat wel ongeveer de 
maximale bezetting. Later heeft 
Enter ook achter de kerk nog eens 
een vierde elftal gehad . 
De explosieve groei naar zelfs 11 
seniorenelftallen kwam pas na de 
verhuizing naar Krompatte. De 
prachtige accomodatie daar en 
het fe it dat de wedstrijden 
's morgens alom negen uur 
gespeeld werden, zorgden voor 
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deze toename van het aantal elf-
tallen. Door de vergrijzing en 
wellicht ook de 'discotrend" is 
sedert enkele jaren een lichte 
teruggang merkbaar en spelen er 
nu nog 9 senioren elftallen in 
competitieverband. 

Enter C. Foto gedateerd april J949. 
Voor de wedstrUd Enter C - DES C. 
Na een 3-J voorsprong bU rust werd 
deze wedstrijd mei 3-3 gelijkge-
speeld. Die zwakke tweede helft kost-
te ons destUds het kampioenschap. 
Door het punt velies eindigden we 
het seizoen ' 48-' 49 gelijk met 
Excelsior C. De beslissingswedstrUd 
op het RV terrein in RUssen ging met 
3-2 verloren. Bij Excelsior speelde 
toen ene Henk van Brussel en dat 
scheelde een slok op de borrel. 
Op de foto geheel achter: 
M. Heering elftalleidet: 
Verder v.l.n./: Henk Rutenfi'ans, Jan 
Kerkhof; Jo Often en Johan Ol/en en 
nog eens Johan Olten. 
Midden: Henk Slag (Hostan), Broer 
Kerkhof; Henk Slag (Teut'n Jan s). 
Voor: Henk Slaghekke, Herman van 
Otten en Herman Kerkhof 

"Het speeltuig" 
De bal, daar moeten we het ook 
nog even over hebben . De bal, 
oftewel het speeltuig zoals Rik de 
Sadelear dat bij voorkeur noemt, 
is natuurlijk een onmisbaar attri-
buut bU het bedrijven van de 

voetbalsport. De voetballers van 
nu weten nog niet half hoe 
bevoolTecht zij zijn dat ze met de 
moderne hedendaagse bal mogen 
spelen. Constant van vorm en 
gewicht, nauwelijks ontvankelijk 
voor weersinvloeden. Dat is wel 
eens heel anders geweest. Nog 
tot zeker begin jaren vijftig was 
het met die bal maar droevig 
gesteld. Een binnen en buiten bal 
noemden we hem. In Rijssen 
spraken ze van een arveebal. De 
buitenbal van echt leder, van die 
grote flappen . Handgenaaid stond 
er nog wel eens op. Dat moest 
dan een kwaliteitsaanduiding 
zijn , maar het was alles behalve 
een garantie dat hij rond was. 
Integendeel, "Zo skel as ' n ei" . Je 
hoefde echt geen traptechniek als 
van Hanegem te hebben om een 
kromme pass te kunnen geven. 
Binnen het leren omhulsel zat een 
rubber binnenbalmet zo'n slurf je 
eraan om hem op te kunnen pom-
pen. Dat slurf je werd dan wegge-
moffe ld binnen het leren omhul-
sel waarna met een leren veter 
een ca. 15 cm lange opening in de 
buitenbal moest worden dichtge-
regen. Tenslotte werd die leren 
veter geknoopt en de overblijven-
de stukjes veter konden met een 
speciale rijgnaald naar binnen 
gewerkt worden. Als je een hard 
schot met zo'n bal koppend keer-
de, liep je de kans dat je het 
patroon van de boven omschre-
ven vetersluiting in je voorhoofd 
had staan. Ik herinner me dat ik 
me op die manier zelfs een keer 
tot bloedens toe heb verwond. 
En dan die weersgevoeligheid. 
Bij regen werd zo'n bal onmid-
dellijk een kilootje of daarom-
trent zwaarder. Speelt Enter I nu 
elke wedstrijd zo ongeveer met 
een nieuwe bal, in die tijd ging 
zo' n bal seizoenen mee. Ik weet 
nog hoe Naats (de heer B. 
Kuipers destijds ballenbeheerder) 



in het zomerseizoen de naden van 
de ballen met een zwarte kleveri-
ge substantie insmeerde. Pek 
noemde hij dat en het was om 
slijtage van de naden tegen te 
gaan. Inderdaad gingen de ballen 
daardoor langer mee. Zo lang 
zelfs dat het leer zo ver versleten 
was, dat er nog slechts een heel 
dun velletje over was. 
Door zo'n bal hard op te pompen 
werd ie ook steeds dikker. Ik her-
inner me uit mijn jeugd ballen 
die wel een halve meter in door-
snee waren. Steeds meer volume 
en steeds minder gewicht. Je was 
behoorlijk in het nadeel als je bij 
droog weer met zo' n ballon tegen 
de wind in moest spelen. 

De buren 
En dan Stiemesgait, de heer Ter 
Stege, die mag in dit verband ook 
niet on vernoemd blijven. De heer 
Ter Stege, twee generaties ouder 
dan de Ter Steges die nu nog in 
Enter wonen dus dit verhaaltje 
kan nu wel. De heer Ter Stege 
had een boerderij op de plek 
waar nu Keizershof in aanbouw 
is. Hij was alles behalve een 
voetballiefllebber. Waar nu het 
parkeerterrein naast de R.K.Kerk 
ligt had hij toen een weiland dat 
achter de pastorietuin grensde 
aan het voetbalveld. 
De ballenvangers waren destijds 
nog niet van de kwaliteit als 
heden ten dage. Het gebeurde 
dan ook regelmatig dat er een bal 
uit Ter Stege's weiland gehaald 
moest worden. En dat nu was Ter 
Stege een doorn in het oog. Van 
tijd tot tijd stelde hij zich achter 
wat struweel verdekt op om op 
het juiste moment toe te sne ll en 
en de bal in beslag te nemen. 
In de notulen van een TVB ver-
gadering stond over deze proble-
men de volgende zinsnede: 

Bestuur TVB dd 03-07-1947. 
De juniorenwedstrijd Enter 
a-Volharding a dd 07-06-1947, 
moest worden gestaakt, daar 
enkele boeren de bal, die over de 
afrastering was gegaan, niet 
wensten terug te geven .. 
De vereniging Enter zal niet wor-
den beboet; indien de wedstrijd 
nog van belang is, zal zij worden 
gespeeld op het terrein van 
Volharding. 

N.b. De enkele boeren , betrof 
slechts een boer "Stiemesgaait". 

Aan de andere kant, de 
Brinkstraatkant, grensden we aan 
een weiland van de heer Ter 
Hofstee (KleènsGetjan). Daar 
was ook heel moeilijk overleg 
mee te voeren. De cornerhoek 
aan die kant lag nauwelijks twee 
meter van zijn weiland. Ik herin-
ner me, dat we met een bestuurs-
delegatie G. Grouwe, H. Krake, 
G. Roetgerink en ondergetekende 
naar ter Hofstee gingen om te 
trachten een grondrui l te bewerk-
stelligen . Wij wat meer ruimte bij 
betreffende cornerhoek dan kon 

Ter Hofstee desnoods het dubbele 
aantal vierkante meters terug krij-
gen op de plek waar later nog 
eens de blokhut stond. Die missie 
is destijds grandioos mislukt. We 
werden al bij de deur opgewacht, 
zijn niet eens binnen geweest, 
geen sprake van , nog niet al wil-
den we het met gouden tientjes 
beleggen. 
Nee. Dan de buren aan de andere 
kant, de zusters Franciscanessen, 
daar hadden we wat prettiger 
contacten mee. Dieks Wolters 
vertelt nog altijd met pretoogjes 
hoe hij de waterleiding naar de 
kleedkamers heeft aangesloten op 
de waterleiding van de nabijgele-
gen kleuterschool. Later kwam er 
bij die kleuterschool nog eens 
een houten noodlokaal met een 
blinde gevel richting voetbalveld. 
Daar kwam wel eens een bal 
tegenaan. 
Ik weet nog dat Zuster 
Augustinus eens bij me kwam 
klagen dat de schilderijtjes steeds 
weer van de wand vielen. Daar 
hebben we toen nog eens een 
extra stukje ballenvanger voorge-
maakt. 

Wat tot 1969 de enige kleedkamer was staat er nog altijd op wat er van het 
oude voetbalveld over is. Het gebouwtje doet nu dienst als paardestal van de 
Jam. Roetgerink. Als de muren toch eens spreken konden. 
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Vijfentwintig jaar 
vierdeklasser 
Terug naar het voetbal , terug naar 
Enter 1. In 1952 promoveerden 
we dus naar de vierde klas 
KNVB en daarin speelden we tot 
1977, precies 25 jaar dus. 
N u lijkt dat niet zo' n aanspreken-
de prestatie. Maar vierde klas ! 
Maar men moet wel bedenken 
dat met name in het begin er nog 
geen sprake was van een hoofd-
klasse, eerste divi sie of eredivi-
sie. Met andere woorden : slechts 
drie kampioenschapjes verwij -
derd van de nationale voetbaltop. 
Vergelijkbare verenigingen als 
Holten, Rood Zwart, De Zweef, 
de Tukkers, TVC en Stevo speel-
den in het begin van de jaren 
vijftig allen nog in de onderafde-
ling. Daarentegen speelden clubs 
al s Wierden, RV en GFC toen 
nog in de derde klas. 
Na wat aanpassingsprobleempjes 
in de eerste helft van het eerste 
jaar vierde klas , ontwikkelde 
Enter zich als een vaste waarde 
in de middenmoot vierde klas . 
Eigenlijk een beetje saai een 
beetje grij s. Dat kwam ook door 
de promotie-degradatieregel in 
die tijd. Nummer laatst degra-
deerde en voor de kampioen was 
er een halve promotieplaats. Via 
een beslissingswedstrijd tegen 
een andere kampioen werd zo'n 
promotieplaats vergeven . Een 
stuk minder interessant dan tegen-
woordig. Nu promoveren er ander-
halve club en degraderen er dtie. 
En door het periodekampioen-
schap kan men tot het laatst toe 
in de prijzen vallen. 
In die tijd kon het gebeuren dat 
met het ingaan van de winterstop 
de afloop vaak al duidelijk was . 
Toch heb ik het idee dat de 
publieke belangstelling in die tijd 
vaak groter was. 
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1954 Sportpark Sluiskade Almelo. Voor de wedstrijd tegen PH. 
Achter v.l.n.l: Gerrit Rutenf rans, Gerrit Freriksen, Jan ter Morsche, Jan 
Kerkhof en Marinus ter Morsche. 
Voor: Hendrik Kamphuis, Gerrit Kuipers, Gerard Brandriet. 
Achter: Bertus Dreyerink, Johan Kuipers en Gerard Slagers. 

Hierbij de ei ndstanden van ' 5 3 
t/m ' 58 met Enter vrijwel steeds 
stijf in het midden. 
Seizoen ' 53- ' 54. 

REuni e 
Hector 
Ha.aksberge rl 
NEede 
Bon . Boys 
Enter 
loche. 

20 15 
20 13 
20 12 
20 11 
20 9 
20 5 
20 6 

lj 
g II 
7 22 51 51 Haaksberge 
9 16 28 28 Enter 

10 16 31 41 Loche. 
KOe 20 ' 6 l! 15 30 54 Loc he. 8 
RKHse 
6rol 

20 5 
20 5 
20 5 

II U 
12 13 29 50 6roenlo 11 

Seizoen ' 54- ' 55. 

Rietvogel s 20 17 0 37 66 14 Al.elo 1 
La Pre.i ere 20 14 3 31 62 22 Aloelo 2 
W' school 20 13 7 26 44 33 Hengelo 3 
Nijve rdal 20 11 9 22 55 48 Ni jverdal 4 
Hector 20 7 9 18 55 45 600r 5 
NEO 20 7 9 18 29 33 80rn. 6 
Ente r 20 8 11 17 40 48 Enter 7 
de Z.eef 20 7 10 17 36 45 Nijverda l 8 
P .H. 20 8 12 16 43 55 Aloelo 9 
SOLTO 20 6 11 15 40 49 Henoelo 10 
Raai t. 20 1 18 3 23 101 RaaIt. I! 

Seizoen ' 55-' 56. 

Lc 22 20 1 1 41 84 17 Al.Elo 1 
s.: r,')')] 22 13 3 6 29 67 42 Hengelo 2 

Ge- Zweef 22 10 6 6 26 63 47 Nijverdal 3 
tlij verdal 22 10 6 6 26 55 38 Nij verdal 4 
1. v.o . 22 10 4 8 24 44 34 8ee ku. 5 
P.H. 22 9 5 8 23 37 35 Al.e!o 6 
NEO 22 8 b 8 22 40 31 Borne 7 
Elite: 22 9 2 11 20 30 40 Enter 9 
Hé"ctor 22 8 4 10 20 41 49 Goor 9 
Loche. 22 5 4 13 14 51 75 Loche. 10 
u .e. 22 2 7 1.1 11 29 b8 loch .. 11 
Raai te 22 2 4 I·, 8 24 87 Raai te 12 

Seizoen '56-' 57. 

Nijverdal 22 l b 2 4 34 64 31 Ni jverdal 
dE Zweef 22 13 5 4 31 51 38 Nijverdal 
RKHSe 22 12 3 7 27 52 37 Haa,sberge 

22 11 5 b 27 58 \5 Haat.sberge 
Enter 22 11 3 8 25 47 39 Enter 
Loche! 22 10 2 10 22 Sb \3 Loche. 
P .H . 22 9 4 9 22 45 42 Aloe lo 7 
Eibergse B. 22 b 7 9 19 47 53 Eiberrn 8 

Boys 22 5 7 10 17 34 50 Haaks erge 9 
22 2 10 10 14 3ó 51 Lochem 10 

1. V. 22 2 9 11 13 41 bb Bee ku. 11 Hec te" 22 4 5 13 13 28 b4 600r 12 

Seizoen ' 57- ' 58. 

Haaksberg En 22 17 2 37 72 34 Haaksberge 
P .H . 22 15 b 31 7b 41 Aloelo 

8. 22 14 6 30 bi 35 Eibergen 
22 11 3 30 54 29 Borne 

LochelI 22 B 7 23 47 53 Lot he. 
de Zweef 22 9 10 21 69 57 Nijverdal 
RKHSe 22 7 11 18 41 51 Haaksberge 
RKSV 22 7 11 18 43 b2 Rij ssen 
Bon. Boys 22 b 11 17 45 60 Haaksberge 9 
Enter 22 6 13 15 3b 62 En ter 10 
1. V. O. 22 3 13 12 33 56 8ee ku. 11 
KOe 22 3 15 10 26 63 Loche. 12 

Werd de ruggegraat van Enter I 
tot dan nog steeds gevormd door 
de al eerder genoemde sterke 
lichting dertigers als Jan ter 
Morsche, Jan Kerkhof, Gerrit 
Kuipers , Johan Kuipers, Jo 
Philippi en Gerrit Rutenfrans, 
met ingang van het seizoen 1958-
1959 diende zich een nieuwe 
sterke lichting aan: de begin 
veertigers . 



Achter de kerk. C erry Kerkhof stijl vol naor de bal. Foto in ieder geval van 
voor J 962 want toen kregen we de nieuwe qfi·ostering met betallpalen en ijze-
ren buizen. Hier wordt de clfi·astering 110g ge vorll7d door ronde eternitbuizen 
met daardoor een staalkabel. De palen markeren nog heden ten dage de op-
rijlaan naar het huis van de fam. Pots in Seldam .. 
Verder toont de foto een aanwijzing voor de grotere publieke belangstelling 
waar ik het over had. 

Ik heb het dan over spelers al s 
Harry Freriksen, Gerry Kerkhof, 
Henk Otten, Henk Kamphuis, 
Benny Rutenfrans, Henk 
Schrooten (Tietsie) Arnold 
Geerdink, Gerry Schrooten en 
een beetje later ook Johan Krake 
en Martin Ekkerink. 
Ontegenzeggelijk een talentvolle 
groep, allen geboren zo rond 
1941. De overstap van jeugd naar 
eerste elftal werd toen nog wat 
gemakkelijker gemaakt dan 
heden ten dage. Was er dan niets 
tussen die dertigers en de begin 
veertigers. Zeker wel maar wat 
minder en misschien wat minder 
getalenteerd ook. 

De begin veertigers zorgden du i-
delijk voor wat extra kwaliteit. 
Gerry Kerkhof was natuurlijk een 
geweldig sterke keeper die ook 
nog een aantal jaren semi prof 
was bij PEe Zwolle. 
Henk Kamphuis een begenadigd 
technicus en Benny Rutenfrans 

was razend snel en doelgericht. 
Dat laatste gold ook zeker voor 
Henk Otten de schotvaardige 
spits. Marinus ter Morsche als 
linkerspits , al dribbelend en 
tegenstanders uitspelend de ach-
terlijn halen en terugleggen op 
Henk Otten die het dan afmaakte. 
Arnold Geerdink speelde door-
gaans linksback. Van hem herin-
ner ik mij zijn prachtige traptech-
niek. Vanuit stand knalhard weg-
lell en. Dat kunnen doorgaans 
alleen linkspoten zoals Arnold er 
een was en eerder Herman 
Roetgerink en later zijn zoon 
Johnny en Arnoud Kerkhof en 
Benny ten Dam. 
Gerry Schrooten moet ook zeker 
genoemd worden. Speelde als 
I8-jarige al als een ervaren 
kracht in Enter I en hield dat vol 
tot zijn 38ste. Ook Martin 
Ekkerink en Johan Krake waren 
belangrijke figuren uit deze leef-
tijdsgroep. 
Mede door de inbreng van de 
hierboven genoemde lichting, 
haalde Enter in het seizoen' 58-

Zo waren daar allereerst Hendrik 
Kamphuis, Gerard Slagers en 
Marinus ter Morsche. Op met 
name die laatste past de kwalifi-
catie "minder getalenteerd" zeker 
niet. Verder kwamen weer wat 
later nog Broer Kerkhof, Bertus 
Dreijerink en Herman Kerkhof. 
En voor wat kortere tijd ook nog 
Johan Otten, Jo Otten, Gerard 
Kosters en Jan Kerkhof (van 
Toon ' n Ab). 

Enter I eind v!jftigerjaren. Voor het eerst in niet traditioneel rood wit 
gestreepte shirts. 
Staand v.l.n./:: B. Rutenj"rans, M. ter Morsche, H. Kamphuis j/: C. Slagers, 
H. Kamphuis SI: 

Voor: B. Kerkhof; C. Kuipers, C. Kerkhof; A. Ceerdink, H. Kerkhof en 
B. Dreyerink. 
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seizoen ' 58-' 59. 

Reunie 22 19 0 41 65 2i Borculo 
P .H . 22 13 6 29 59 40 Aloelo 
Enter 22 10 7 25 54 Enter 

8. 22 11 9 24 64 42 
22 11 9 24 55 Haak s erge 

Almelo 22 9 8 23 47 43 Aloelo 
RKS V 22 9 11 20 46 56 Rijsse n 
Mar kelo 22 8 10 20 45 55 MBrkelo 
Luctor et E. 22 7 11 18 46 55 AI.elo 9 

, 59 voor het eerst de sub-top. 
Reünie was duidelijk te sterk en 
ook PH moesten we voor laten 
gaan. Maar dat was het dan ook 
wel. Ik herinner me nog hoe we 
door een doelpunt van Gerard 
Kosters en een geweldig sterke 
partij van keeper Gerry Kerkhof 
de uitwedstrijd tegen Reünie met 
1-1 gelijk speelden. 

Haaksbergen 
Bon. Boys 

22 7 
22 6 

12 17 56 69 Haa ksberge 10 
13 15 44 58 Haaksbe rge 11 

T.V.O. 22 4 18 B 26 72 Bedu. 12 

seizoen ' 59- ' 60. 

Haa ksbergen 22 14 3 33 53 26 Haaksberge 1 P .H. 22 12 4 30 53 31 Al.elo 2 RKHSC 22 12 7 27 43 36 Haaksberge 3 Enter 22 9 5 26 38 33 Enter 4 Al.e lo 22 10 7 44 37 Al.elo 5 NEO 22 10 7 25 47 42 Borne 6 Luctor et E. 22 6 9 19 32 38 Al oelo 7 Markelo 22 8 11 19 27 38 Ma rkelo 8 
V. 22 5 11 16 37 42 Ri655'n 9 Ei erg se B. 22 5 11 16 34 10 

In dat seizoen werd ook voor het 
eerst de semj derby met Markelo 
uitgevochten, wedstrijden die 
steeds weer veel publiek trokken. 
Ook RKSV had zich inmiddels in 
die vierde klas gemeld en ook de 
wedstrijden tegen de Rijssenaren 
trokken steeds een talrijk publiek. 
Rij ssen Vooruit was inmiddels 
gedegradeerd uit de derde klas en 
bivakkeerde ook 5 seizoenen lang 

RKSV 
Bon. Boys 

22 7 
22 4 

47 Ei erg en 
13 16 35 51 Rijssen 11 
14 12 30 52 Haaksbe rge 12 

in de vierde klas alvorens verder 
te degraderen. 

Opmerkelijke berichtjes 
De lekke bal in Haarle is een berichtje uit 1953. De 
Entenaar die zich achter de bal plaatste was Benny van 
Otten. Benny had inderdaad een dodelijk schot. 
De andere twee berichtjes dateren uit 1966. 

Enterbestuur .klilnt 
de liclltmast hoog • 

111 
Ent e r - Op het IIportterrein iltaat eén achttien merer 

boge. IIchtmR.St die bU de tralnJng in het winterseizoen Onml8bl\re 
diensten bewijst. De metalcn con!lt.ructlemast had echrer dringend 

eE'n I!('.hlld!'rbeurt nodig, reden wlU\rom het bestuur contact opnROt 
met een plftAtllelijk schlldel'1!loodrijf. Na bekllmmh'lg van de mMt, 
die door zijn grote hoogre nogal wat speling heeft, .daalde de am-
bitie voor de uitvoering van het werk echrer tot onder ' het nulpunt. ' 
Met oon tweede "vaknu\n" verliep de procedure ook als omschreven. 
Op de jongsre bestuur8l"Crgaderlng werd van een en ander melding 
gemaakt. Het bestuur lachte om deze hoogreyr'oos en . In het kader 
van een jUIAt Ingezette zulnlgheldllacUe paste prima het · voorsrel 

om dit Tnrkent.je zelf te .vasllCn. De elf besuursleden namen leder 
eE'n e"enredlg !\Sntal voor hun rekening. De !I,nlge vraag die, 
reIltte WI\II: Wlo doot de twee hoogsre meters f De Juist afg-etreden 
pennlngmoollter Mckenkamp mg er een mooi afscheidscadeautje 
voor zUn club In en bood aan het JTle&eUgstG deel·van het kuwel 
op b! knappen. 
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seizoen ' 60- ' 61. 

liED 22 14 2 34 52 24 Borne I 22 12 3 31 76 34 Aloelo 2 P .H . 22 11 5 28 51 30 Al.elo 3 Ent er 22 12 7 27 39 29 Enter 4 de Tukkers 22 10 B 24 44 43 Alberoen 5 Luctor et E. 22 10 10 22 42 32 AI.eló 6 Loche. 22 8 9 21 36 32 Lochem 7 Markelo 22 7 8 21 26 26 Mar(elo 8 RKSV 22 9 10 21 37 46 Rij ssen 9 Rijssen V. 22 i 12 17 24 51 Ri)ssen 10 Heelor 22 5 14 13 28 Goor 11 Rood Z.art 22 2 19 5 22 73 Delden 12 

Opvallend in deze jaargangen was 
ook dat we steeds een sterke start 
hadden maar het in de tweede 
competitiehelft vak lieten afwe-
ten. "Herbstmeister" zoals onze 
oosterburen dat zo treffend uit-
drukken, dat wilde nog wel eens 
lukken, maar een kampioenschap, 
dat zat er niet echt in. 
Speltechnisch stak het elftal dui-
delijk beter in elkaar dan mentaal. 

n'AL STUK, 
, <te buurtschap.,'-HauleWeru 
dagomidpal1: de w'edslr(idHaarles&h30Ys 
- Enlerlll1:espeeld . . In de lilelft 
kreeg En ter" een ,penal ty toer;ewe7;en. 
'Een 'der En t .e 1"11 a ren' plaatste ';zicli.· ach-
,ter: de bal om meti een dodei(lk schot 
:de' stand on $-,-1 te dat hot 
een dodel(jk schot ' werd 'bl\ikt uit · de: 

:geyolgoen van dè b9tsingo vjrh ba)Jbn. dek- I 
ilat. De deklat hield; ·m'aar hElt ' 
'.hnjinemonster iJi" elkaar en aan,,1 

' een .reserv.et\al niet atlEil , genoe. goj 
was 'goal 

. _ .• 

Muizennest in 
. 

Ent e r - Na een maanden.· 
lange rustperiode. 'sedert .de 
laatste competitiewedstrijd 'zOu 
de heer B. van Coesant eens! 
weer een · trainingsJlvond. 'be-
zoeken .om .wat condltleop te 
doen_ Zijn vodbaltas had we-
ken ' achtereen met de voetbal- ' 
schoenen erln ·in de ·schuur·ge.· 
staan. Toen hij ze weer Toor 
de da&, haalde. sproni er een : 
kanjer van . een .: muis uit. Sa-
men met huls genoten werd" '. 
succesvolle jaeht Ingeut.Men 
dacht reeds het ongerief ver-
holpen te hebben," toen ' bij 
dere Inspectie bleek dat er 'In 
een der belde schoenen een 
keuri!; muizennest zat met zes 
jonge. piepkleine muisjes. En 
dan te bedenken dat de trainer 
van Enter het op prijs stelt dat· 
de spelers hun ultr.us!ing, en , 
met name ·het schoeisel' goed 
verzorgen. 



Clubblad-Ronde 
van Enter 
Wat zeker ook gememoreerd moet 
worden is dat januari 1959 het eer-
ste clubblad verscheen. De eerste 
jaargang nog onder de naam: "Uit 
het Roodhuidenkamp" maar vanaf 
1960 onder de huidige naam: "De 
Enter Sportkroniek". In het eerste 
nummer van de eerste jaargang 
staan voorwoorden van geestelijk 
adviseur kapelaan Schouten en 
van Lo Brunt de toenmalige secr. 
penningm. van de KNVB. Een 
opmerkelijk berichtje in die eerste 
jaargang: Alle leden werden aan-
gespoord om Persi1 emmertjes te 
sparen voor de vereniging. Voor 
een particulier hadden die geen 
waarde maar verenigingen konden 
daar wat geld voor krijgen. Wat 
we niet allemaal ondernomen heb-
ben om de zaak financieel gezond 
te houden. Ook ongeveer in deze 
tijd hebben we nog eens contact 
gehad met het ministerie van land-
bouw. Zeeuwse boeren hielden 
destijds een actie omdat ze te wei-
nig kregen voor hun landbouwpro-
dukten. Ja, ook toen klaagden de 
boeren al. "N' n boer klaangt net 
zo lange totte 'n haan ' n an ' n leg 
hef' , zo zegt een Twents spreek-
woord. In het kader van hun pro-
test stuurden de Zeeuwse boeren 
lege portemonnees naar het mini-
sterie. Toen de Persil emmertje 
niet het grote geld brachten wat 
we hoopten hebben we het mini-
sterie nog eens gevraagd of we njet 
een duizendtal van die lege porte-
monnees konden overnemen. Het 
toenmalige jeugdbestuur zag daar 
nog wel handel in. Het ministerie 
antwoordde welwillend dat ze ons 
plannetje konden waarderen doch 
helaas geen medewerking konden 
verlenen omdat de Zeeuwse boe-
ren dat kennelijk met bedoelden. 
In 1959 namen we ook afscheid 

van voorzitter Frans Heering die 
toen opgevolgd werd door Gerre 
Grouwe. Waar we ook afscheid 
van moesten nemen in dat jaar 
was 'n Boom. Nou staan en ston-
den er in Enter honderden bomen 
maar slechts één daarvan was" 'n 
Boom". Als men zei: "Het steet an 
'n boom", dan wist iedereen welke 
boom er bedoeld werd. Midden 
voor de R.K. Kerk, ongeveer op de 
rand van wat nu de rijbaan is, 
stond destijds een hele grote linde-
boom, waaraan alle publiekaties 
van de S.v. Enter gehangen wer-
den. Na de zondagse kerkdiensten 
was het een gedrang van jewelste 
bij die boom. Iedereen wilde zien 
wat de elftalcommissie uit de hoge 
hoed getoverd had. De samenstel-
ling van het eerste elftal was des-
tijds geen werk van de trainer, 
maar van de elftalcommissie, een 
college van wijze mannen die 
geacht werden verstand van voet-
bal te hebben. Hendrik Lammer-
tink (Bolschel') heeft daar zo onge-
veer een leven lang in gezeten. 
Het seizoen 1958-1959 promo-
veerde Enter 2 naar de tweede 
klasse TVB. Enkele uitslagen: 
Holten I - Enter 2 I-I 
RV 2 - Enter 2 4-6 
Enter 2 - Omhoog I 3-2 
De toenmalige secr. Hendrik 
Krake was een uitstekend organi-
sator. Met ons clubblad waren we 
destijds een van de eerste veren i-
gingen en zeker een van de weini-
gen die het zolang onafgebroken 
in stand hebben gehouden. Bijna 
veertig jaar nu. Ik heb alle num-
mers bewaard. Krake legde het 
fundament en dat was degelijk. Hij 
was het ook die met de voetba l-
vereniging, de organisatie van de 
Ronde van Enter ter hand nam en 
maakte tot een jaar! ijks terugke-
rend wielerspektakel dat duizen-
den bezoekers trok. In 1959 werd 
de eerste editie verreden rond ons 
huidige sportpark Krompatte, dat 

echter pas 10 jaar later gereali-
seerd werd. In de eerste Ronde 
werd Evert Hup uit Kampen eer-
ste. De tweede en derde plaats 
waren voor respectievelijk Jurry 
Dokter uit Enschede en Cees van 
Espen uit Arnhem. 
Een jeugdrubriek in dat eerste 
clubblad was er ook al. Tonny 
Kerkhof werd aanvoerder van 
Enter C. Volgens mij is Tonny nog 
altijd aanvoerder. Datzelfde C won 
uit van RV B met 1-8. 
G.B. Freriksen (van de Bakker) 
scoorde de gelijkmaker voor Enter 
A tegen Enter Vooruit A. Henk 
Polko, Herman van Coesant, 
Benny Schreijer, Gerard Heering 
en ene O.G.H. Smit werden opge-
roepen om ter medische sportkeu-
ring te verschijnen. Jan de Kok 
was zomer 1959 aangetrokken als 
trainer. Op 1 januari 1960 over-
kwam hem echter een ernstig 
ongeluk. In de tweede helft van 
het seizoen 1959-1960 werd hij 
opgevolgd door Jacques V.d. Veen. 
In 1960 ook werd voorzitter 
Grouwe opgevolgd door GJ.M. 
Freriksen. Tijdens de jaarvergade-
ring dat jaar werd besloten de 
entree tot de wedstrijden te verho-
gen van 50 cent tot 60 cent. De 
heer G. Lammertink (Klokk'n 
Graads) werd bereid gevonden op 
te treden als verzorger van Enter I. 
Medegedeeld werd ook nog dat 
geen rechten ontleend konden 
worden aan de voorlopige opstel-
ling, gepubliceerd bij de serre van 
café Roetgerink, doch dat na het 
vellen van de boom officiële 
mededelingen alleen gedaan wer-
den via het publikatiekastje bij 
bakker Kerkhof. 
De bus kosten naar uitwedstrijden 
werden vastgesteld op f 1,40 met 
uitzondering van de wedstrijden 
naar Rood Zwart en Markelo. 
Daarvoor hoefde slechts f 1,25 
betaald te worden. In de elftalcom-
missie werden benoemd: 
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H. ten Berge, D. Oremus en 
J. Olde Olthof. 
Ballenbeheerder werd G. Slagers. 
Aanvoerders der elftallen werden 
Herman Kerkhof Enter 1 
Arnold Slaghekke Enter 2 
Johan Slag Enter 3 
Zoals zo vaak in die tijd, werd ook 
in het seizoen '60-'61 Enter de 
herfstkampioen getuige de onder-
staande standenlijst uit nov. 1960 

VIERDE KLASSE B 
'Ente r 8 6 0 2 12 15- 7 
Almelo 8 4 3 1 11 29 - 16 
NEO 8 4 2 2 10 23-13 
Luetor 8 4 2 2 10 15-11 
Loehem 8 4 I 3 9 12- 9 
RKSY 7 3 2 2 8 13-14 
PH ·8 3 2 3 8 11-10 
De Tukkers , I ·· 8 3 2 3 8 12-12 
Rijssen Voönjit 7 3 0 4 6 9- 20 
Markelo . .. ':,. 8 I 4 3 6 8- 12 
H ee tor 8 I 2 5 4 9- 21 
R ood Zwart" 8 I 0 7 .2 11-22 

Wel waren we dat seizoen gestart 
met een ontluisterende 2-5 
thuisnederlaag tegen RKSV. 
Seizoen 1961-1962. 

AI"l o ,0 1b 2 34 78 18 AI.elo 1 
Mar kelo 20 12 
de Tutlers 20 10 

V. 
Enter 20 8 
de Zweef 20 7 
Luctor et E. 20 5 
RKSV 20 5 
STEVO 20 5 
Nijverdal 20 I 

5 27 39 20 Mar kel o 2 
7 23 44 41 Albe rgen 3 
7 22 34 34 Ri jmn 4 
8 21 48 42 Alnel o 5 
8 20 40 41 Enter b 

11 Ib 39 37 7 
9 Ib 34 53 AI.el o 8 

10 15 37 64 Rij m n 9 
11 14 49 b5 Sees ter en 10 
12 12 28 55 Nijverda l 11 

Seizoen 1962-1963. 

P .H. 20 13 4 30 39 15 AI.e lo 1 
de Tu lk ers 20 11 b 5 28 41 23 Alber gen 2 
Luctor et E. 20 12 3 27 42 30 AI.e lo 3 

20 9 4 7 22 43 24 4 
En ter 20 e 5 7 21 36 33 Enter 5 
de Z,ee f 20 7 4 9 18 35 39 6 
1. v.c, 20 4 9 7 17 31 48 Tuo bergen 7 
RKS V 20 4 8 8 16 34 44 Ri jssen 8 
OSVO 20 ? 10 8 14 27 33 Oeurningen 9 mva 20 e 9 14 24 34 6e€s ter&iI 10 
Rij ssen V. 20 4 5 11 13 22 51 Rii ss en 11 

De volgende twee seizoenen was 
Enter weer terug te vinden in de 
middenmoot. Respectievelijk 
Almelo en PH waren sterke kam-
pioenen en Nijverdal en RV duide-
lijke degradanten. Ook Stevo heeft 
inmiddels de vierde klas bereikt. 
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Kroniekertjes 
Zo maar wat korte nieuwtjes uit 
die jaargangen: 
1961 
Januari 
Uit het reiskostenfonds voor onze 
militairen is inmiddels een echte 
supportersvereniging gegroeid. 
H. ten Berge en D. Oremus doen 
hiervoor hun uiterste best. 
Het bestuur heeft besloten in de 
wintermaanden voor de training 
gebruik te maken van de prachti-
ge nieuwe gymzaal in de oude 
R.K. jongensschool. 
Maart 
Benny Kuipers terug uit Suriname. 
Markelo-Enter 1-2 
Gerard Slagers en Henk Otten 
scoren. 
Enter-Luctor 3-1 
Arnold Geerdink breekt zijn sleu-
telbeen . 
April 
Enter 3 kampioen 
door en 6-0 over-
winning op 
SDOL. 
G. Slag (Gerre 
van Hostan) 
scoort het eerste 
doelpunt en geeft 
daarbij na afloop 
dit commentaar: 
"Keer!, ik wazze 
reserve, mer ' t 
lot wol dak met 
mos doon. Ik zin 
nog mer net int 
veeld of meteen 
kriek al n' n bal 
zo ongeveer op 't 
milnveelt. Ik 
make den bal 
dood en ik wil 
net plaatsen of 
hup .... doar hek 
d ' r ene vuur mie 
stoan. Wat mok? 
Ik denk pesirn 

den man. Keer! en ik pesire den 
man en pesire d'r nog ene en ik 
scheete mie doar.. .. Den kieper 
wol ne ok nog griep'n. Gen 
schijn van kans. Hij bruIn in de 
towwe" . 
Mei 
Kapelaan Herman Rigter schrijft 
het voorwoord in de Enter 
Sportkroniek. 
De Ronde van Enter op tweede 
Pinksterdag heeft zijn vaste 
plaats veroverd. 
De juniorencommissie wordt 
thans gevormd door Henk 
Freriksen, Willy Meijel', Johan 
Otten, Jan Mekenkamp en 
Herman Kerkhof. 
Augustus 
Eddy Groothuis, oud speler van 
Enschedese Boys benoemd tot 
trainer van Enter. 
Henk Freriksen heeft de meeste 
glazen verkocht, Dieks Wolters 
eervol tweede. 



Uitslagen gehouden nederlaag-
toernooi: 
Enter-Vosta 3-2 
Enter-Dos 2-1 
Enter-Rohda 3-2 
Enter-BWO 3-3 
Enter-Achilles']2 0-4 
Enter-La Premiere 3-5 
September 
Paal. Hebt U al een paal? Zestig 
mensen gingen U reeds voor. 
Allen kochten op het voetbalter-
rein een paal voor f 3,-. U bent 
ook welkom in de paal kring. 
November 
Uit de notulen bestuursvergade-
ring: 
Achilies Hengelo uitnodigen om 
de eerste prijs, 11 shirts, in ont-
vangst te nemen. Cafetaria Fried 
Roetgerink biedt 11 haantjes 
aan. 
December 
Uit het verlanglijstje van de eer-
ste elftalspelers voor Sinterklaas: 
Marinus ter Morsche vraagt een 
geluidsinstallatie op het veld. "Ik 
kan me vaak niet verstaanbaar 
maken", klaagt Marinus. 
Henk Otten vraagt Sint om min-
der tegenstanders "Ik kan niet 
tegen die drukte om me heen" 
zegt hij. 
1962 Januari 
Op 12 januari heeft Edy Groot-
huis , oud speler van Enschedese 
Boys een twee-jarig contract 
getekend bij de RKSV Enter. De 
heer Groothuis verzorgde reeds 
enige tijd de training bij Enter. 
Op 21 januari van dat jaar werd 
clubcafé Roetgerink en kleding-
magazijn Roetgerink door brand 
verwoest. Gelukkig voor de 
RKSV Enter kon haar prijzenkast 
gered worden. 
Opstelling van Enter 1 in die tijd, 
Gerry kerkhof, Martin Ekkerink, 
Gerard Slagers, Henk Otten, 
Herman Kerkhof, Broer Kerkhof, 
Benny Rutenfrans , Harry 
Freriksen, Bertus Dreijerink, 

Harry Kamphuis en Marinus ter 
Morsche. Henk Kamphuis was 
geblesseerd. 
In het seizoen ' 62- ' 63 zullen a lle 
actieve leden een spelerspas moe-
ten hebben. 
B en C junioren trainen elke 
din sdagavond om 18.30 uur in 
het gymnastieklokaal in de oude 
St. Josephschool. 
Dit jaar zal er weer een reisje 
naar Hiltrup gemaakt worden. 
Februari 
Junioren zowel als senioren die 
twee pasfoto 's inleveren krijgen 
gratis een paar voetbalkollsen 
aangeboden . 
Enter-Nijverdal 4-2 Ter Morsche 
(2x) en Freriksen. (2x) 
Bedrag overgemaakt naar Rood 
Zwart voor de aanleg van een 
tweede speelve ld. 
Speler H. de Haan van de 
Volewijckers naar Enter. 
Maart 
De kleedkamer za l worden aan-
ges loten op het waterleidingnet. 
Voordien kwam er alleen water 
middel s aansluiting op de 
"bewaarschool" . 
Voorbereiding veertigjarig jubi-
leum in volle gang. 
Tijdens de wedstrijd Enter 3 -
Heracles 2 heeft Enterspeler 
H. Slag zijn been gebroken. 
April 
De Zweef-Enter 0-0 
RKSV-Enter 1-5 
Markelo-Enter 3-0 
De eerste prijs van het MVV 
nederlaag toernooi 11 shirts, zal 
binnenkort aan Enter worden 
overhandigd. Het Bestuur koopt 
er nog 7 bij zodat alle spelers die 
dit seizoen in Enter 1 speelden 
een shirt krijgen. 
Heeft niets met voetbal te maken, 
maar in Enter werd kermis 
gehouden aan de Stokreefsweg. 
Mei 
Oud materialenactie RKSV 
Enter. Oud ij ze r, flessen en oud 

papier. Het ij zer en papier maak-
ten de aktie tot een succes. De 
flessen, zo herinner ik me, dat 
werd een ellende. Erg veel wijn-
flessen zonder statiegeld. Na lang 
sorteren hadden we b. v. een 
mand vol flessen van jenever de 
Vink. Destijds huismerk bij 
Dreijerink. Maar de heer 
Dreyerink zei: "Dank je wel, ik 
laat de mensen de fles nooit beta-
len". Tenslotte mochten Henk en 
Johan Heering en Tonny Kerkhof 
zo veel mogelijk statiegeld innen, 
de helft voor hun zelf, de helft 
voor de club. 
Met die restrictie dat ze ons ook 
van de overblijvende flessen ver-
losten . Dat werd nl. het pro-
bleem. Ik herinner me nog dat er 
tenslotte nabij de ingang van het 
terrein een kuil werd gegraven 
waar een paar honderd flessen 
ingekieperd werden. Bij de aan-
leg van de Athanasiastraat heeft 
men ze nog eens teruggevonden. 
Juni 
J ans Schrooten, oud eerste elf tal-
speler van Enter, bij een ver-
keersongeluk in Hengelo om het 
leven gekomen. 
Door 3-0 overwinning tegen de 
Schildschool werd de St. 
Josephschool kampioen van 
Rijssen- Enter. 
Trainer Groothuis nam afscheid 
van de RKSV Enter. 
H. Pluimers en FH. Heering 
benoemd tot erelid van de 
RKSV Enter. 
Enter Vooruit wil Abe als trainer 
aantrekken. 
Frans Roetgerink won een 
gedeelde tweede prij s in de voet-
balpool. 
Juli 
Op de jaarvergadering werd de 
volgende elftalcommissie geko-
zen: 
A. ten Berge 
H. Kamphuis 
G.J.M. Freriksen 
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Bertus Dreijerink en zijn vrouw 
kregen een jonge zoon Ronnie. 
Henny ter Morsche slaagde voor 
zijn HBS diploma 
Augustus 
Keeper Gerry Kerkhof tekent een 
contract bij PEC Zwolle. 
In het kader van het veertig jarig 
bestaan speelt Enter een wed-
strijd tegen de Twentse veteranen 
en verli est met 0-3. Doelpunten 
van Selderhuis, Albers en 
Trooster. 
Enter Vooruit- Enter 3-4 
Enter- Sprinkhanen (Didam) 3-2 
September 
1 Sept. 1962 
RKSV Enter kerngezond na 40 
jaar Sportleven aldus kopt de 
Twentsche Courant. 
8 sept. pastoor Benschop naar 
Enter. 
Enter- De Zweef 3-1 
Otten, ter Morsche 2x 
Enter-Luctor 2-1 
Geerdink, Schrooten 
Enter-Stevo 2-0 
Rutenfrans-Otten 
DSVD-Enter 2-4 
Oktober 
Enter-Markelo 0-0 
Grote belangstelling 1500 toe-
schouwers 

Bestuur RKSV Enter in 1962 

Enter 1 aug. 1963 
Achter v. l.n.1:.' Heer Strokappe (trainer) H. Schrooren, H. Kerkhof, B. Dreye-
rink, G. Slagers, H. ter Morsche en H. ten Berge. 
Voor: B. Ru/erifi'ans, H. Krake, B. Kerkhof ; 1. Braamham; A. Geerdink en 
M. ter Morsche. 
Harry Krake (geb. 25-11-46) was hier dus nog maar 16 j aar oud. Hij speelde 
dat seizoen dan ook nog niet in Enter 1. Wie wel speelden en op de f oto 
ontbreken zijn H. Kamphuis Sl': , H. Kamphuis j/: , H. Otten, G. Schrooten en 
1. Krake. 

Benny Rutenfrans schiet vlak 
voor afloop tegen de paal. 
Strokappe trainer 
Uitslaande brand bij Encos 
November 
PH-Enter 2-0 
De Tukkers-Enter 2-1 

Sauer keeper bij Enter 1 
Enter-Rijssen V. 4-1 Otten 2x 
Rutenfrans 2x 
December 
Het bestuur in die dagen: 
G.J.M. Freriksen voorz. 
B.J. Kerkhof secr. 
B.l. Mekenkamp penn.m. 
G. Kamphuis 
H. ten Berge 
J. Olde Olthof 
G. Roetgerink 
H. Wolters 
J. Kamphuis 
Voor de wedstrijd TVC-Enter 
kwam het volgende Enterelftal 
binnen de lijnen, J. Sauer, 
G. Schrooten, A. Geerdink, 
H. Kerkhof, B. Dreijerink, 
H. terMorsche, B. Rutenfrans, 
H. Otten, M. ter Morsche, 
H. Schrooten en H. Kamphui s sr. 

Geheel links G.J. Roetgerink (gedeeltelijk zich/baar) G. Kamphuis, 
1. Kamphuis, 1. Kerkhof, G. Freriksen, J. Mekenkamp, H. ten Berge, 
1. Olde althof en H. Wolters. 
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Bijna kampioen 
Seizoen 1963-1964. 

Grol 20 14 ) .) 31 74 27 Groenlo 
Doelinche. 20 14 2 4 30 65 38 Doe t inchem 
Enler 20 9 5 6 23 39 37 Enter 
Haa ksbe rgen 20 7 6 7 20 37 .)3 Haa l sberge 
Heclor 20 7 5 B 19 43 49 Goor 
Aal ten 20 6 6 8 18 38 42 Aal ten 
Loche. 20 5 8 7 18 53 60 Lochem 
MarleI D 20 6 6 8 18 33 39 Mar,el0 

20 6 5 9 17 46 66 jerboro 9 
20 6 4 10 16 33 47 H"a"birge 10 

Ruurlo 20 3 4 13 10 36 59 Ruu r lo 11 

En toen kwam het seizoen 1963-
1964. Nieuwe tegenstanders, wat 
meer Gelders, Grol , Doetinchem, 
Aalten, Terborg en ook Ruurlo 
ontmoetten we nooit eerder in 
competitieverband. Tot nu toe 
speelden we steeds in de vierde 
klas B met overwegend Twentse 
clubs, vanaf dit seizoen speelden 
we drie jaargangen in de vierde 
klas C met wat meer Gelderse 
clubs. Als we nog eens kampioen 
hadden willen worden, had dat 
dit seizoen gekund . Na 5 wed-
strijden hadden we evenzovele 
overwinningen geboekt en ston-
den stijf bovenaan met 10 uit 5 
wedstrijden. 
In Markelo liepen we de eerste 
averij op. Voor veel toeschouwers 
verloren we de uitwedstrijd voor-
al door het uitstekende keepers-
werk van Markelo doelman 
Hellinga met 2-0. De volgende 
wedstrijden tegen Grol, Ruurlo 

winl vall 

moedig H.K.lI.S.C. 
1': 11 t. p, r - "i I stel"'.II!! "0('1· 

h:l! ht'e-rt TGnl.('.r ('en !Iapp,',,, IU\ilSC 
s,'hijn .. I'i\i;s 

(4 ·2). 

BU rust Imd (] (' t'1ilii:<clt l b 1'<'C' c\ s 
een 2-0 voorsprong door doelpunll'n 

":111 CllIl'n "n lIill>lilll«'I' 1'<' 1' Mol'-
",,1\1'. Ollilliddrlliji< "a. d,' It,·\ vat-
Ung scoonle Olt.l'n It el d('('(l,' (lor i · 
11\1111 VoOI' l<;ntcl'. 11I([lSC bl·nr.lt!' 
("eblI'l' d(' spanning [ (' n lg' dno l' doel· 
I'"nll'(( V,Ul Ml'nlinl( (' 11 1'(' 11 Gro(' -
1((,. Tr.I' M Il r sr.lt(' gn f IU([lSC 1(()1'1. 
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9 a 0 1 JG .2'6-Jfi 
Doe li1n o.h.('!}n 10 6 2 ·2 14 
G<rö<1 9 5 2 12 2!),'J3 
t-.1'13tf'k·{'Jn n 4 4 I 21[-·1.'; 
II<'CI.'() r 0 3 1 8 HJ-2.2 

... borl< n 3 2 4 8 2.1-37 
9 2 J 4 7 17- 16 

&: l...oc,hem 0 1 5 3 7 26-22 
A '<lII I:Cfl 0 3 1 5 7 22--25 
1""U'rlo 9 2 1 6 S 16-22 
rncusç 9 1 2 6 4 112-2\1 

en RKHSC leverden evenzovele 
overwinningen op. Tegen 
RKHSC zelfs met uitstekend 
voetbal getuige het verslag in de 
Twentsche Courant. 
Deze voortvarende competitie-
start resulteerde in een schitteren-
de eerste plaats. Helaas. In de 
tweede competitiehelft ging er 
echter een heleboel mi s. 
Zo hadden we destijds een groot 
keepersprobleem, Gerry Kerkhof 
speelde voor PEC Zwolle en zijn 
vervanger Johan Braamhaar brak 
in een seizoen eers t zijn pols en 
wat later zijn kaak. Ik herinner 
me dat dat seizoen ook nog eens 
Benny Dreijerink en ook Bertus 
Dreijerink in doe l stonden. Wat 
later ook nog eens G. Slag. Deze 
problemen gevoegd bij de tradi-
tionele inzinking die we ieder 
jaar toch al hegen, zorgden er 
voor dat er ook dit seizoen geen 
kampioenschap in zat. Grol werd 
uiteindelijk kampioen en wij wer-
den derde. 

Schorsingsaffaire 
In het volgende seizoen, de jaar-
gang' 64-' 65 speelde de bekende 
schorsingsaffaire. 
Wat was er gebeurd? In de eind-
fase van het seizoen '63-' 64 
moest Enter 3 een thuiswedstrijd 
spelen tegen Omhoog 2. Bij een 
eventuele overwinning zouden de 
Wierdenaren naar ik meen kam-
pioen zijn of althans nagenoeg 
kampioen. Maar Omhoog 2 ver-
loor de wedstrijd en in Enter 3 
had een ongerechtigde speler 
gespeeld n.1. B.G. van Coesant. 
Benny van Coesant, 18 jaar toen, 

pendelde een beetje tussen Enter 1 
en Enter A. De familie van 
Coesant was toen juist bezig met 
de bouw van het huidige pand 
aan de Dorpsstraat 147. In ver-
band met die nieuwbouw woonde 
de familie van Coesant tijdelijk 
in de blokhut op het voetbalveld. 
Enter 3 kwam voor de wedstrijd 
tegen Omhoog een speler tekort. 
"Benny wil je even meespelen?" 
Nou dat wilde Benny wel. En dat 
nu was de oorzaak van alle ellen-
de. Omhoog maakte de zaak aan-
hangig. Logisch, zij dreigden een 
kampioenschap mis te lopen. En 
had Enter nou maar meteen open 
kaart gespeeld en bekend dat van 
Coesant gespeeld had, dan was er 
een boete opgelegd van f 5,- en 
had de wedstrijd mi sschien over-
gespeeld moeten worden. 
So what? Maar zo ging het niet. 
Elftalleider Johan Kamphuis ging 
het eerst in de fout. Benny van 
Coesant heeft niet gespeeld, zo 
verklaarde hij. Omhoog liet het er 
niet bij zitten . Uit solidariteit met 
haar elftalleider verklaarde ook 
het bestuur dat van Coesant niet 
gespeeld had. Tenslotte werd het 
hele derde elftal voor de commis-
sie gedaagd en ook zij volgden 
hun leider en Bestuur in de fout. 
Toen voorzitter Freriksen tenslot-
te bij de toenmalige TVB voor-
zitter ter Riet op het matje moest 
komen en deze hem flink onder 
druk zette kwam de waarheid 
toch naar voren : van Coesant 
heeft gespeeld. De opgelegde 
straffen waren buiten alle propor-
ties. Alle spelers van het derde 
elftal hegen een jaar schorsing 
opgelegd en de aanvoerder zelfs 
twee jaar. Elftalleider Johan 
Kamphuis heeg zelfs 10 jaar 
schorsing. Ook voorzitter 
Freriksen en secretaris Kerkhof 
hegen schorsingen van respectie-
velijk 8 en 6 jaar. 
Jaren later alles nog eens over-
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ziend, moet ik zeggen, het was 
niet goed zoals het Enter Bestuur 
de elftalleider volgde in zijn leu-
gen, maar de reactie van het TVB 

, 
nog nasleep 
.. Wij hebben fouten ge-

maakt. Dat de TVB ons daar-
voor straft is vanzelfspre-
kend. Men had echter wel iets 
milder ten opzichte van ' de 
spelers van het derde elftal 
kunnen zijn. 

Dit zijn de woorden van ex·voor. 
zlIlcr O. J. 1\1. Freriksen, dit, ge· 
durf'nde acht jaar gee n bestuurs· 
funclle In Mn bij de RNVB ·aan· I gesloten verenIging mag ultoc!enen 

I "Men heeft er kennelijk geen beo 
grip voor, dat wij op een gege· 
ven moment niet meer terug kon· 
den. Toen wij een keer hadden 
g ezegd, dat de eerste elftal·speler 
B. G. van Coesant In de voor het 
kampioenschap belangrijke *ed-
strijd Enter 3 - Omhoog 2 nfe t 
ha.d meegespeeld, konden wij ! de-
ze verklaring niet herroepen . .van 
Coesant was In deze wedstrijd ove-
rigens Invaller , omdat we een ,spe-
le r t e kort kwa men" aldus de heer 
Freriksen. 

Bestuur was ook buiten alle pro-
porties. 
Zij hadden best iets meer begrip 
mogen opbrengen voor de lastige 
positie waarin het Enter Bestuur 
was gekomen . 
Als men deze harde opstelling 
vergelijkt met de clementie die 
onze voetbalbobo's hebben 
getoond ten opzichte van clubs 
die amateursregels aan hun laars 
lappen , dan is elke vergelijking 
zoek. "Frank Meenderink kiest 
voor het grote geld", kopte de 
Twentsche Courant onlangs . 
Frank Meenderink van jongsaf 
Quick ' 20 gaat nu naar Stevo. 
En wat doet de "Bond"? Niets. 
Een vereniging als PH stond 
bekend om zijn goede jeugd-
opleiding. 
Stevo en Achilies ' 12 en dat soort 
clubs pikken de talent jes in . 
Waarom zou PH eigenlijk nog 
investeren in een jeugdopleiding? 
De TVB heeft het jarenlang aan-
gezien en niets ondernomen. Oh 

Eenjuniorenelftal uit ca. 1962. De un iformiteit in trainingspakken maakt aan-
nemelijk dat sponsoring voorzichtig zijn intrede heeft gedaan. 
Achter v.l./u :: Harry Wo lters, Benny ten Berge, Jo Ekkerink, Gerry Asbroek, 
Willy Nitert, Tonny Dreyerink en e(ftalleider Henk Freriksen. 
Voo r: Benny Rosink, Cerry Otten, Harry Krake, Harry Bekhuis, Benny 
Dreyerink en Johan ten Berge. 
Op de achtergrond het noodlokaaltje van de kleuterschool waar ik eerder 
over schreef dat steeds weer de schilderijtjes van de muur vielen. 
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ja, toch iets. Ze hebben die ron-
selpraktijk gedeeltelijk gelegali-
seerd. Een zwaktebod. Als ik hier 
over nadenk dan word ik 33 jaar 
na dato nog weer kwaad over wat 
Enter destijds overkwam. 

Terug in de 
middenmoot 
Terug naar Enter 1. In de tweede 
helft van de zestiger jaren nam 
Enter steeds een onopvallende 
plaats in de middenmoot in. 
Periodekampioenschappen waren 
nog steeds niet uitgevonden en 
alleen de laatste degradeerde. 
Een beetj e saai dus. 

Sei zoen j 964-1965 4C 
Doelinche. 20 16 3 33 59 29 Doetin che; 
Aa lt en 20 10 7 23 42 35 Aa l ten 
MEe 20 8 8 20 48 48 Mi5t, 
lochea 20 9 9 20 50 53 loch" 
Enler 20 7 8 19 43 37 Enter 
Silvolde 20 7 8 19 39 49Silvold, 
G.F . e. 20 8 8 18 43 43 Goo r i -2pH. 

10 20 6 8 18 29 36 Markelo 
RKHSe 20 5 8 17 36 40 Haak5berg' 9 
Heclor 20 5 9 16 36 35 Goor 10 
Terborg 20 6 11 15 42 62 Terborg 11 

Se izoen 1965- 1966 4C 
20 13 3 30 49 31 lrIinle rsMij 1 

Lochem 20 11 3 28 39 21 loch" 2 
Varssevel d 20 12 5 27 45 24 Varsseveld 3 
Silvolde 20 9 9 20 35 29 Silvolde 4 
G.f .e. 20 8 8 20 29 26 Goor 5 
Enler 20 9 10 19 38 46 Enter 6 
RKHSC 20 8 9 19 31 39 Haak5berg, 7 
MEC 20 6 9 17 46 43 Mi5t, 8 
Aalten 20 6 11 15 33 55 Aalten 9 
l,ark,lo 20 5 11 14 28 37 Markelo 10 
Heclor 20 3 12 11 17 39 Goor 11 

Seizoen 1966-1967 4B 

);ierden 20 13 3 30 57 17 1 
luc tor ,t E. 20 11 7 24 42 26 AI"lo 2 

20 9 6 23 46 39 Nijverdal 3 
20 10 7 23 36 39 Deurningen 4 

ReuluI 20 10 9 21 38 38 Reut" 5 
M.V .V. 20 7 10 17 30 27 Harbrinkho 6 
Enler 20 7 10 17 31 40 Enter 7 
STEVO 20 7 10 17 27 40 6eesteren 8 
T.V.C. 20 6 8 16 26 38 Tubberoen 9 · 2pnt. 
la Prefliere 20 6 11 15 26 38 AI"lo' 10 
t('school 20 5 10 15 29 38 Hengelo 11 

Seizoen 1967-1968 4B 
la Preliere 20 12 4 29 43 23 A1m,lo 1 
de Zweef 20 10 26 48 , 
Holten 20 11 4 25 29 !·2pnt. 
luc tor ,t E. 20 8 6 22 49 J6 AI"lo 
tlijverdal 20 7 8 19 41 37 Nijverdal 5 
Reu lut 20 6 7 19 32 37 Reut" 6 
Enler 20 6 9 18 22 26 Enter 7 
de TuHers 20 5 6 17 28 31 Al bergen S 
T.V .C. 20 5 9 16 31 36 Tubbergen 9 
STEVO 20 5 10 15 2\ 51 Geesteren 1(1 
".V.V. 20 3 11 12 21 39 Ha rbr inkho 11 



Seizoen 1968- 1969 4B 

Luclor el E. 20 14 3 31 )1 Iq Almelo 1 
O.S.V. 20 13 J 30 4; 2) Overdinkei 2 
de lH€ef 20 12 3 2q 38 23 Nijve rdal 1 
langeveen 20 q ! 23 4) 34 Langeveen 
Enler 20 9 q 20 34 33 Enler ) 
ReutuE 20 7 10 17 24 32 ReutuA 6 
T.V .C. 20 6 9 17 31 42 Tubbergen i 
!SCV 20 j ; 16 24 29 Yasse 8 
Nijverdal 20 6 11 iJ 36 j) 9 
de Tukkers 20 3 10 13 20 10 
STEVO 20 I 12 9 11 336eesteren 11 

De personele bezetting van het 
eerste elftal bleef lange tijd vrij 
constant. De "begin veertigers" 
vormden nog lange tijd de rugge-
graat van het elftal. In aug. 1964 
kwam Gerry Kerkhof na twee sei-
zoenen P.E.e. terug naar Enter. 
Verder kwamen langzamerhand 
spelers in beeld als Harry Krake, 
Benny van Coesant, Tonny 
Dreijerink, Jo Ekkerink en Harry 
Wolters. Wat later ook nog Berty 
Braamhaar, Johnny Roetgerink en 
Hans Polko. Het totale ledental 
van de club ging weliswaar 
niet spectaculair, doch gestaag 
omhoog. Op ] januari 1960 ver-
meldt de ledenlijst ISO leden . Op 
1 januari 1965 zijn het er l75 en 
vier jaar later op 1 januari 1969 
zijn het er 220. 
Pas na de verhuizing van het ter-
rein achter de R.K.Kerk naar 
Krompatte kwam de spectaculai-
re stijging. Natuurlijk was de 
nieuwe accomodatie daar voor 
een groot gedeelte debet aan. 
Echter ook het feit dat de leef-
tijdsgrenzen naar onder verruimd 
werd. Achter de kerk moest je al 
12 zijn voor je aan voetballen 

Gerrit Kerkhof 
van P.E.C. terug 

naar Enter 
Ent e r - Doelman Gerrft Kerk 

hof, die twee seizoenen voor het 
Zwolse P .E.O. speelde 7Atl binnen-
kort de Ent.er-gelederen weer ko-
men versterken. De benodigde ak 
koordverklaring "an PEO kwam 
gisteren bij de secretaris van En-
ter binnen. De overschr\jvlng Is 
thans nog slechts een kwestie van 
formaliteit. In Enterkringen Is 
men bijzonder verheugd over deze 
geduchte versterking. 

22 augustus 1979. De toenmalige voorzitter Henk (H.J.M.) Ottenfeliciteert 
Armand Schrooten als 400ste lid van de S. V EnteJ: Hij krijgt van de voorzitter 
een S. V Enter shirt aangeboden en bovendien J j aar contributie vrij. 
Met de handen in de zij in Adidas shirt Eric van Otten, de warme bakker. 

toekwam, en nu spelen ze als 
6 jarigen al in competitieverband. 
Ook naar boven toe werd de 
grens verlegd. Voor echte vetera-
nen was achter de kerk nauwe-
lijks plaats. Dertig jaar ging daar 
al voor oud door. Nou spelen er 
legio veertigers en vijftigers in de 
Enter elftallen en zelf heb ik als 
60-jarige onlangs nog een wed-
strijd in Enter 10 gespeeld . Je 
voelt dan wel meer de naweeën. 
Na een WC bezoek is het optrek-
ken aan de trekker vanwege de 
spierpijn. Maar goed na enige 
training gaat ook dat weer beter. 
Bij zustervereniging Enter 
Vooruit speelde nog altijd ene 
Henk Schuitemaker die zelfs al 
zeventig jaar is. 
Door dat prachtige nieuwe sport-
park Krompatte en de andere 
hierboven aangeduide ontwikke-
lingen steeg het ledenaantal na 
1969 scherp. In 1979 werd het 
400ste lid ingeschreven en thans 
vermeldt de ledenlij st zo ' n 500 
leden. De echte groei is er nu 
echter een beetje uit. 
Had de voetbalvereniging j aren-
lang wel zo ongeveer het alleen-

vertoningsrecht waar het sport 
betrof, thans is het sportaanbod 
zeer divers, van judo tot tennis, 
volleybal, badminton tot zelfs jeu 
de boule toe. 
Bovendien speelt ook de vergrij-
zing een rol. Steeds meer vijf- en 
zestig-plussers en dat is nou een 
maal niet de categorie waar de 
voetbalclub op mikt. 
Tot 1964 speelde Enter met 3 
senioren en 3 junioren elftallen in 
competitieverband. Voor een ter-
rein was dat redelijkerwijs ook 
wel zo ongeveer het maximaal 
haalbare. Het terrein achter de 
kerk was echter wel van uitste-
kende kwaliteit. Zes elftallen met 
al hun wedstrijden en trainingen , 
dat hield wel in dat er zo in de 
maand maart nog nauwelijks 
groene plekken te ontdekken vie-
len. In april een paar zakken 
kunstmest en in mei zat er weer 
een keurige groene grasmat op. 
Nog voor de verhuizing naar 
Krompatte kwam er een vierde 
senioren elftal en al in 1964 
speelden we in een onderlinge 
competitie met pupillenelftallen, 
de leeftijdsgroep dus tussen 10 en 
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12 jaar. Nog voor dat de TVB het 
pupillen voetbal invoerde speel-
den wij samen met Excelsior, RV, 
Wierden en SVZV in zo'n com-
pètitie. 
We hebben daarover nog eens 
een boze brief van de TVB ont-
vangen. En of wij wel wisten dat 
alleen de KNVB en haar afdelin-
gen competities mochten organi-
seren. Ik meen 1 of 2 jaar later 
konden we met onze pupillenelf-
tallen terecht in de TVB competi-
tie en konden we de onderlinge 
competitie weer stoppen. 
Inmiddels werd de roep om een 
tweede voetbalveld steeds luider. 
Er verscheen in die dagen een 
uitbreidingsplan van gemeente-
wege, waar een sportterrein 
gepland sond op de plek waar 
thans ons hoofdve1d is. In juni 
1966 stond daarover het bijgaan-
de stukje in de Twentsche 
Courant. 

Tweede sportterrein 
E ., voor i n ter' 

stapje .dichterbij 
E ft tor - De R.K.S.V. Enter 

richtte zich onlangs tot het ge· 
mel'ntebel'ltunr om medewerking 
biJ hof van een twoede 
sportterrein. Negen eUtnllen op 
Mn torrein, dat bovendien Inten, 
sief ,wordt gebruikt tralnln, 
gen en IIchooll'lport. 18 wat te ,veel 

het goed!', zodat , drlngim(l ho, 
hoefte ontstond aan . f'en tweode 
terrein. 1. ï- 6 - b G 

Het nieuwe 
voor Enter voorzag hierin, doch 
de verwezelljldng leek ,nog ver. 
Op een verzoek van de RK.S.V, 
Enter om spoed bij , de verwezen-
lijking van ,dit deel van het plo.n, 

' het ' , gemeentebestuur 
blj:Zöndet prettIg.' Men Jleeft thans 
de ' heer ' J(romhof; tiixaléur; op' 
dracht gegeven , coritact ' op te ne., 
men met de directie ",an de Ka-
toenfabriek J:uinlnk en de ' heer 
J, Nljmeljer te Enter betreffende 
aRnkoop ,'an het benodigd com-
plex gronden gelegen aan de 
Krompalte te ver-
loopt de. ,vo,9r-
spoedig zodat •. J!'ntèr" , binnen 
niet a.l te lange tIjdbvet een ' twee-
de ' ke,llc;bel;oiill<kon. -.. .. ,", 
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Het zou echter nog een tijd duren 
voor het tweede veld er ook 
inderdaad kwam. Pas in 1968 na 
de oprichting van de Stichting 
Sportbelangen Enter kwam alles 
in een stroomversnelling en kwa-
men er in Enter zo maar twee 
riante sportparken. Voorlopig was 
het echter nog even aanmodderen. 

Clubblad 
Iets over ons clubblad. In de eer-
ste vijf jaargangen 1959 tot en 
met 1963 was GJ. aan de Stegge 
(Jenske) de hoofdredakteur van 
de Enter Sportkroniek. Hij deed 
dat geheel op de eigen wijze, veel 
humor en alles van de vrolijke 
kant bekUkend. Met ingang van 
1964 werd hij opgevolgd door 
een driemansschap, Hans 
Mekenkamp, Johan Kamphui s en 
Bernm'd Leemreize. Zij bleven de 
redaktie voeren tot en met 1966. 
Met ingang van 1967 was 
Herman Kerkhof de eerst verant-
woordelijke voor het clubblad. 
Hij werd op zijn beurt afgelost 
door Joop Bomers die de jam'gan-
gen 1975 t/m 1980 als hoofd re-
dakteur functioneerde. Daarna, 
vanaf 1981 kwam al de huidige 
clubbladman André Ezendam in 
beeld. Hij heeft dus veruit de 
langste periode volgemaakt Eerst 
nog een aantal jaren samen met 
TOt1l1ie Jansman, daarna een 
periode alleen en toen samen met 
Alfons Heering. Het feitelijke 
werk kwam echter steeds meer op 
André's schouders terecht. Zo 
lang je dan nog mam' zelf 
bestuurslid bent, en met alles de 
voetbal betreffend op de hoogte 
blijft is het niet moeilijk zo'n 
clubblad vol te schrijven. Zit je 
echter niet meer in het Bestuur en 
ben je wat minder goed op de 
hoogte met het reilen en zeilen 

van de club, dan wordt dat steeds 
moeilijker. Dan wordt zo'n club-
blad vullen een maandelijkse 
loden last, ondoenlijk voor een 
persoon . Sedert enige tijd weet 
André zich echter weer gesteund 
door een heel korps van mede-
werkers. Het ziet er naar uit dat 
de Enterse Sportkroniek tot in 
lengte van dagen het visitekaartje 
van de S.v. Enter zal zijn. Al die 
werkers in het verleden, maar met 
name André Ezendam: compli-
menten! 

Droppings en 
nog wat 
Het winterprogramma in die laat 
vijftiger en zestiger jaren, Dat 
herinner ik me ook nog goed. Een 
dropping was daarbij elk jaar een 
hoogtepunt. Jan Mekenkamp was 
veelal de organisator en de vee-
wagen van Coesant het vervoer-
middel. We hebben alle uithoeken 
van Twente bezocht Een van die 
droppings vergeet ik zeker niet 
weer. Op vrijdag 22 november 
1963 werden we gedropt ergens 
in de Haarlerberg en moesten we 
naar het eindpunt café Mensink in 
Hellendoorn. Daar aangekomen 
hoorden we dat zojuist president 
John F. Kennedy in Dallas ver-
moord was. 
Ook de clubavonden mochten 
zich lange tijd in een grote 
belangstelling verheugen. Vaste 
onderdelen vOtmden doorgaans 
kruisjassen, biljarten en een kwis , 
In ] 966 werd er voor het eerst 
een schiettoernooi georganiseerd. 
H. ten Berge en G.Slag hadden de 
organisatie ter hand genomen. De 
bedoeling was in eerste instantie 
voor eigen leden. Doch de animo 
bleek zo groot, met name ook bij 
mensen uit buurtplaatsen, dat het 
toernooi veel groter werd dan 



aanvankelijk gepland. Het schiet-
toernooi werd daarmee een jaar-
lijks terugkerende activiteit met 
een hoop gezelligheid en voor de 
clubkas een niet onaanzienlijke 
bron van inkomsten. Een aantal 
jaren op een rij , tot aan de ver-
huizing naar Krompatte, is er 
jaarlijks zo ' n schiettoernooi 
gehouden. 
In de oefenperiode werd er door-
gaans een nederlaagtoernooi 
gehouden waar we overigens 
meer overwinningen behaalden 
dan nederlagen leden. Toch 
speelden we vaak tegen tegen-
standers van naam als Achilles, 
BWO, VOSTA, EMOS , DOS ' 19 
etc. Verder stond ook jarenlang 
het wisselschild toernooi in 
Nijverdal op het programma. 
Enter 2 en 3 deden doorgaans 
mee aan het Carmel toernooi van 
Zenderen Vooruit. Aantrekkelijke 
wedstrijdseries waren ook altijd 
die om de Midwinterhoorn voor 
jeugd- elf talen tot 20 jaar. Ook 
daariIl hebben we vaak hoge 
ogen gegooid. Wel herinner ik 
me ook dat we eigenlijk een beet-
je mooi weer voetballers waren. 
Mooi weer was in die tijd in het 
voordeel van Enter. Wedstrijden 
in de winter met kou en wellicht 
regen of sneeuw liepen zelden 
goed af voor ons. 
Trainingsopkomst was ook steeds 
een punt van zorg. Met name in 
de winter, als er dan een 
tijd lang niet gespeeld werd, was 
het moeilijk om de moed erin te 
houden . Op jaarvergaderingen 
was trainingsopkomst of beter 
gezegd de niet trainingsopkomst 
ook altijd weer een punt van 
bespreking. Nou was het achter 
de kerk met uiteraard onvoldoen-
de verlichting, onverwarmde 
kleedkamers en een veel te dun 
straaltje koud water ook geen 
pretje. Met name Marinus ter 
Morsche had een broertje dood 

aan die winterse trainingsavon-
den. Ik weet nog hoe we hem 
toch een keer zo ver hadden 
gekregen dat hij , gehuld in drie 
truien en twee dassen op de trai-
ning verscheen. Marinus woonde 
destijds in het huis waar nu 
Benny Rosink woont, vlakbij het 
voetbalveld dus. Over een stukje 
bouwland, over een prikkeldraad 
en hij was ter plekke. We speel-
den toen op de training juist voor 
het eerst met plastic ballen . 

Bij vriezend weer werden die 
werkelijk keihard. Marinus komt 
eraan, vraagt om een bal, ik rol 
hem netjes toe en hij neemt hem 
ineens volop zijn slof. Twee 
minuten later was hij weer thuis 
en dat winterseizoen hebben we 
hem verder ook niet meer gezien. 
In het clubblad van februari 1967 
stonden enkele opvallende 
berichtjes waar we nu een beetje 
om kunnen lachen. 

ENT E R 3 spe e 1 tom elf u u r: 

Diverse spelers van Enter 3 gaven de voorkeur ann 
spelen om 11 uur boven 12 uur. De secretaris heeft 
deze voorkeur doorgegeven aan het Dondsbureau, dat 
me t graagte aan deze wens tegemoet wil komen . 
Denken jullie er nu echter wel aan dat je niet meer 
na de Hoogmis nog even kan kijken of je misschien 
ook moe t voetballen! 

ENT E R 4 - VET ERA N ENE L F TAL 

Het ligt in de stellige bedoeling volgend seizoen 
bij onze vereniging te starten met een veteranenelf-
tal dat dan als Enter 4 aan de competitie zal deel-
nemen. 
Onze g e dachten gaan hierbij uit naar spelers die in 
elk geval de 25 jaar gepasseerd zijn en desnoods ge-
trouwd mogen zijn. Als promotor treedt op J. Reyerink 
(Bànk I n Jan) - ge huwd en 42 j aar oud, thans topsco-
rer in Ente r 3. 
Belangstellenden die reeds lid zijn en belangstelling 
hebbe n, kunn e n zich .rechtstreeks bij hem melden: 
Belangstellende niet-leden moeten zich bij secreta-
ris Kerkhof als lid laten inschrijven. 

DIt: .c/g!!f!: PTT 
Nege n j aa r gel e d e n v e rz o nd e n wij o nz e e erst e Enter 
S po r t kr oni e k , toen nog Ui t h e t Roodhuid e nkamp . tegen 
2 port o . S ind s di e n zijn wij vi a 4 - 8 - 10 e n 12 
cen t o pge kl omme n t ot 15 cent po rt o di e o p o ns v o rig en 
dit numme r g e plakt moe st e n , worden . 

a ll es we rd de laatst e ne g e n jaar duurd e r, maar 
prij ss ti jginge n in d e zelfd e o rde v a n g r o t e z ijn geluk-
k i g ze ldz·aam. Res t nog een vra a g: We rkt e d e PTT d es-

. .. " .0" 

=%j ;;B=-
Om bovenaangedui de pri j ssti j gi ng e n zovee l moge lijk 
te on t l o pe n he bben we nu naa r a na l ogie v an de scha-
ke l aars ook kroni e ker tj es . J o ng en s du s d ie de P. T. T . 
diens t e n o ve rbodig ma ke n e n g rati s dit c lubbl ad b i j 
U b ezo r g d e n. Maa nd e lijks word e n er 275 ve r s pre id. 
Hi e rvan gaan e r 9 0 ä 15 cent Ent e r e ll 1 85 
blijv e n du s g r a ti s in Ent e r. Onz e kr oniekertj es be -
z o r gen o ns du s een f in ailc iee l voordee l van: 185 x 15 
x 12 = f 33 3 , -- pe r jaar. Voorwaar de moeit e waard. 
De jongens doe n he t met g r aag te. Ho ue n En e h geeft 
U ze ee l1 keer een s l1 0epj e of koekj e da t ho ud t der moed 
e r i n . 

Re d a l<ti e . 
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23 nov. 1969 Enter 1 voor de eerste wedstrijd op Krompatfe tegen DSVD uit 
Deurningen. 
Achter v.i.n./: Benny ten Berge, Harry Krake, Tonny Dreyerink, Gerry 
Schrooten, Martin Ekkerink, Johan Heering en Henk Otten. 
Voor: Han s Polka, Gerry Kamphuis, Hans Bekhuis en Ber(y Braamham: 

Op naar 
Krompatte 

Seizoen 1969-1970 

de l"ee t 20 12 1 31 
Heeto r 20 10 6 24 
Enter 20 8 5 23 
O. S.V. 20 9 7 22 
l cnO Eveen 20 7 7 20 
ce 20 8 a 20 

20 7 9 18 
20 6 a la 

l.U . 20 5 9 16 
Reutu. 20 4 9 15 mv 20 5 12 13 

4B 

42 16 Ni j ve rdal 
37 27 Goor 
24 20 En ter 
38 30 Overd inlel 
30 28 Langeve.n 
20 22 Alberoen 
2B 34 Ni j ve rdal 
25 32 Deu rrdngén 
21 28 Tubbergen 
26 42 Reut". 
15 27 Vas s. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
a 
9 

10 
11 

vreden Zweefsupporter: "Ze heb-
ben dat nieuwe sportpark allang 
klaar, mer hier achter de kaarke, 
doar mui ' t lien". Waarop een 
Enternaar reageerde met: "Op 
Krompatte bouwe vie d ' r ook 
nog ne ka arke bie" . Hoewel Enter 

dat seizoen nog derde werd, gaf 
dat toch een enigzins vertekend 
beeld. Met 23 punten uit 20 wed-
strijden waren we niet meer dan 
een goede middenmoter. 

- Het eerste doelpunt op 
"Krompatte" werd gescoord door 
Henk Heering. 

Zaterdag 22 nov. 1969. De vlag in 
top, het hek kan open, "Krompatte " 
is klam: 

Het seizoen 1969-1970 speelden 
we de eerste helft op het terrein 
achter de R.K.Kerk terwijl de 
tweede helft op Krompatte werd 
afgewerkt. Een van de laatste 
wedstrijden achter de kerk was 
die tegen De Zweef. Enter won 
die wedstrijd met 1-0. Dat was 
meteen de enige nederlaag die De 
Zweef dat hele seizoen kreeg, 
want Nij verdallers waren toen 
wel erg duidelijk de sterksten, 
getuige de eindstand. Toen de 
nederlaag voor de Nijverdallers 
een feit was, klaagde een onte-

Voor de wedstrUd tegen DSVD op 23-ll -69 bU de opening van sportpark 
Krompatte. De voorzitter G.J.M. Freriksen spreekt. Oudste lid Jan Grouwe 
heeft er zUn pet bU afge zet Hans Polka hier nog een broekje van 19jaar met 
zijn prof carrière voor de boeg. 
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Robert Brinks met 8 j aar het jongste 
lid van de SV Enter viel de eer te 
beurt het nieuwe Clubhuis te mogen 
openen. 

darisch doelpun t al eens op naam 
van zijn tweelingbroer Johan 
geschreven, maar ere wie ere toe-
komt: Henk Heeri ng dus. 
- Het laatste doelpunt achter de 
kerk werd gemaakt door 
Henk(Manjoes)Otten. Op 26 
oktober 1969 vij f minuten na de 
rust in de wedstrijd Enter KSCV 
scoorde Henk Otten het enige 
doelpunt van de wedstrijd 1-0. 
- Als we het dan toch over mar-
kante doelpu nten hebben dan ook 
deze nog. 
Het eerste doelpunt in de derde 
klasse werd gescoord door 
Marcel Geels op 5 september 
1993 in de met 0-3 gewonnen 
wedstrijd Losser-Enter. 

Seizoen 1970-1 971 4B 
D.S. V. 20 13 5 2 31 36 12 Overdintel 
Hector 20 10 6 4 26 41 20 Goor 

1 
2 

dE Tu tters 20 11 3 6 25 31 18 Albergen 3 
Op 23 nov. 1969 scoorde hij in 
de met 3-3 gelijk gespeelde wed-
strijd tegen DSVD het eerste 
doelpun t. Eerder is dit legen-

REUtU' 
HoltEn 
Rood Zwart 
E"IEr 
Langeveen 
Ni ;vErdal 
La' Pre;iere 
1. 'i .C. 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

8 6 
S 5 
8 5 
4 11 
5 6 
5 5 
3 /, 
3 6 

b 22 26 30 ReutuQ 4 
7 21 27 20 Holten 5 
7 21 26 28 Delden 6 
5 19 23 21 Enter 7 
9 16 19 45 Lang.,een 8 

15 27 36 Nijverdal 9 
12 24 37 Al.elo 10 îî 12 14 29 Tubbergen 11 

De pers noteert. Prachtige kleedkamers een schitterend Clubhuis. Een accom-
modatie waar we tot dan alleen van konden dromen. De Fa. Theo Brok bouw-
de de kleedkamers, met eigen mensen werd he/ Clubhuis gebouwd. Velen heb-
ben geholpen. Henk Kamphuis en Benny Hernel waren altijd van de par/ij, nu, 
28 jaar na dato mag dat wel eens gezegd. Ook Jan Reyerink, inmiddels over-
leden, was een belangr(jke stuwende kracht. 
Slechts korte tijd is ook het veld achter de kerk nog in gebruik gebleven. In 
eerste instantie waren er op Krompalte twee velden een pupillen veld en een 
verhard oefenterrein. Later is daar veld 3 en 4 nog eens bijgekomen. 

Seizoen 197 1-1 972 4B 
dE TuUers 20 10 10 0 30 25 9 Albergen 1 
Heeto r 20 10 6 4 26 32 17 600r 2 
Reutu. 20 9 b 5 24 28 20 Reutum 3 
W school 20 7 8 5 22 21 4 
Rood Z.arl 20 10 I 9 21 36 5 
La PrEiiere 20 6 7 7 19 18 19 Aloelo 6 
Hol tEn 20 5 8 7 18 24 26 Ho l ten 7 
liED 20 6 6 8 18 28 31 Borne B 
EntEr 20 5 4 11 14 19 28 Enter 9 
Nijverdal 20 3 8 9 14 18 29 Nijverdal 10 
La ng""n 20 5 4 11 14 19 36 La ng.,,,n 11 

Seizoen 1972-1 973 4B 
Rood Z.arl 22 !3 5 4 31 41 19 Delden 
l a PreCliere 22 !3 4 5 30 25 15 Aloelo 
Hector 22 10 6 6 26 36 22 600r 
Hol ten 22 11 4 7 26 36 31 Hol t en 

22 9 6 7 24 34 28 Wierden 
W" school 22 9 6 7 24 31 27 Hengelo 
NEO 22 7 10 5 24 33 29 80rne 
Enter 22 7 10 5 24 21 18 Enler 
REutU. 22 7 b 9 20 32 33 Reutu. 9 
G.S. V. 22 5 4 13 14 35 53 Overdinte l 10 
Unisson 22 4 6 12 14 2(1 39 80etelo 11 
Nijverdal 22 2 3 17 7 18 49 Nijverdal 12 

Seizoen 1973-1974 4B 
NEO 22 17 1 4 35 43 16 BornE I 
Hol tEn 22 10 6 6 26 4J 29 Hol ten 2 
S.F .C. 22 8 9 5 25 33 26 600r 3 

22 10 4 8 24 35 33 Wierden 4 
school 22 9 6 7 24 28 17 HenDElo 5 

ReutuD 22 9 4 9 22 24 21 Reutu. 6 
22 8 5 9 21 19 21 Hengelo 7 

HEetor 22 8 5 9 21 24 27 600r 8 
Enter - 22 6 , 9 19 20 23 Enter 9 
L2 Pre;iere 22 7 4 11 18 21 36 Al .. lo 10 
A. ï. C. 22 6 5 11 17 28 11 
Uni sson 22 I 10 11 12 14 12 

Seizoen 1974-1 975 4B 

RetibJIi 22 14 5 3 33 42 21 Reulu. I 
22 8 8 6 24 27 25 Hengelo 2 
22 6 11 5 23 27 20 Wierden 3 

Hector 22 10 3 9 23 29 31 Soor 4 
Al ;e lo 22 9 4 9 22 25 27 Al;elo 5 
S.f .C. 22 7 7 8 21 26 25 600r 6 
Enter 22 7 7 8 21 18 30 Enler 7 
Lê Pr .. iere 22 5 10 7 20 24 23 Aloelo 8 
,"school 22 8 4 10 20 28 27 Hengelo 9 
iJasse 22 8 4 10 20 35 35 Va;se 10 
A. T .C. 22 6 7 9 19 27 39 Hengelo 11 
KOSe 22 6 6 10 18 27 32 Oot tr2r SU fl 12 

De accomodatie was met de ver-
hui zing naar "Krompatte" ineens 
uitstekend. Helaas konden de 
sportieve prestaties daarmee geen 
gelijke tred houden. Het elftal 
boette langzaam aan kwaliteit in. 
De lichting veertigers trad terug. 
Benny Rutenfrans heeft 
Krompatte ni et gehaald, Henk 
Otten een enkele wedstrijd en 
Gerry Kerkhof en Henk kamp-
hui s hadden het zwaartepunt van 
hun carrière toch dui delijk achter 
de kerk liggen. Arnold Geerdink 
was al eerder teruggetreden en 
ook Johan Krake kan ik me niet 
op "Krompatte" in Enter 1 voor-
ste ll en. Alleen Martin en Jo 
Ekkerink en Gerry Schrooten 
hebben ook op het nieuwe com-
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plex nog een belangrijke inbreng 
gehad. Hans Bekhuis was een 
uitstekende keeper daar heeft het 
niet aan gelegen . Ook Berty 
Braamhaar en Harry Krake waren 
talenten die een hoger ni veau 
aangekund hadden. Maar het was 
te weinig. Er kwam niet weer 
zo'n hele lichting kwalitatief ster-
ke spelers. Het seizoen 1970-
1971 gaf nog een plaats in de 
middenmoot. De volgende jaar-
gang 1971-1972 gaf een ernstige 
waarschuwing. Enter e indigde 
samen met Nijverdal en 
Langeveen op de laatste pl aats. 
In de beslissingsronde won Enter 
in Langeveen van Nijverdal en 
stelde daarmee het vierde klasser-
schap veilig. Langeveen degra-

deerde en Nijverdal volgde het 
jaar daarop. Enter krabbelde nog 
weer wat op. Was in het volgende 
seizoen met 24 punten uit 22 
wedstrijden een goede midden-
moter. Ook de volgende drie sei-
zoenen bivakkeerden we in de 
middenmoot. 

Fair playcup 
Het seizoen J 975-1 976 leverde 
nog een heel bijzonder succes op 
dat waarschijnlijk slechts weini-
gen zich nog zullen herinneren. 
In haar strijd tegen spelverru wing 
reikte de TVB in die tijd jaarlijks 
de fa ir play cup ui t aan die ver-
eniging die het sportiefst speelde 

September / 972. Voo rzitter Jan Heering speldt Henk Kamphuis de speld van 
verdienste op. Als ooit een lid die speld verdiend heeft dan was dat Henk 
Kamphuis wel. Henk was in die tijd ZO 'n beetje jidlrime in dienst bij de voet-
bale/ub. Hij was bestuurslid maar veelmeer nog elftalleider van de pupillen 
DJ. E({talleider kunje dat eigenlijk niet noemen, Henk was meer de vader 
van dat elftal. Als het eens een keerlje moest dan pakle hij een heel e(fta l in 
zijn Mercedes. Verder konje op Henk allijd een beroep doen. Hij was ook de 
grote organ isator en stimulerende kracht achter de oud papier aclie die we 
toen jarenlang gehouden hebben. Ook was hij de kok voorjeugdtrainer Jan 
Hammink, die tussen zijn middagoptreden voor de pupil/en en de avondtrai-
ning voor de junioren, van Henk een volwassen warme maaltijd voO/gescho-
teld kreeg. 
Zijn vrouw Line was en is al even voetbalmindend en heeft in het Clubhuis al 
heel wat hand- en spandiensten verricht tol op de dag van vandaag toe. Line 
bedankt. Grote klasse. Wat mij betrefl heb je ook zo'n spelc(je verdiend. 
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c.q. de minste strafzaken scoorde. 
Natuurlijk werd daarbij ook reke-
ning gehouden met het aantal e lf-
tallen dat aan de competitie deel-
nam. 
Het seizoen 1975-1976 kwamen 
wij door zonder een enkele straf-
zaak. Een apetrots Enters Bestuur 
kon op de jaarvergadering van de 
TVB in oktober 1976 de fairplay 
cup in ontvangst nemen, alsmede 
een geld bedrag van f 300,-. De 
fairplay cup siert nog altijd de 
bekerkast van de SV Enter. 
Slechts weinig Twentse clubs heb-
ben die trofee in hun assortiment. 
Vanaf 1970 deed sponsorong 
steeds meer zijn intrede in de 
sport. Onze eerste gesponsorde 
trainingspakken kwamen van 
bakkerij Kerkhof. Leemreize en 
Dreijerink volgden en weer wat 
later Henny OUen met Classics 
Interieur. Op bandjes in gespro-
ken reclame in de rust van de 
wedstrijden van Enter 1 was een 
volgende uiting. En dan natuur-
lijk de advertenties in de Enter 
Sportkroniek. Die waren er al 
sedert 1959. De reclame middels 
borden om het speelveld dateert 
meen ik van 1978, maar helemaal 
zeker weet ik dat niet meer. In de 
zomer van 1974 werd Hans 
Polko gecontracteerd door 
Heracles en vertrok onze veelbe-
lovende jeugdkeeper Gerard 
Kuipers naar FC.Twente. Hans 
had een aantal succesvolle jaren 
bij Heracles en de Graafschap. 
Later speelde hij ook nog eens 
voor het Belgische Menen. Maar 
dat ligt bij Kortr ijk in het Frans 
sprekende deel van Belgie en dat 
bleek een grote handicap. Terug 
in Nederland speelde hij eerst 
nog voor Deto voor hij op het 
oude nest terugkwam. 
Het seizoen 1973-1974 werd afge-
sloten met kampioenschappen 
voor Enter 2, Enter 3, A I en F 1. 
Enter 2 werd een seizoen later 



... I 

Mei 1974. Enter Al kampioen. 
Slaand Gerard Langeveld, Gerard Lubbers, Jan ten Berge, Johan 
Asbroek, Johan Rutjes, Dieks Wolters, Benny ten Dam, Johan POls en Jan 
Hammink (trainer) 
Voor: Hans Ot/en, Benny Rikkert, Jos Wolters, Johan Rikkert, Hans Geerdink, 
André Ru(jes en Gerard Kuipers. 

opnieuw kampioen en promo-
veerde in 1975 dus voor het 
eerst naar de reserve 3e klas 
KNVB. 

Aan het seizoen 1975-1976 
namen 19 Enter elftallen deel te 

weten 7 senioren en 12 junioren 
elftallen. Jeugdtrainer Eysink 
kwam in de plaats van Jan 
Hammmink en het flesje bier in 
het clubhuis kostte in het vervolg 
geen 80 cent meer, maar 90 cent. 

Mei 1975. Enter 2 kampioen 1 e klas TVB en gepromoveerd naar de reserve 
3e klas KNVB. 
Achter v.l./u:: Johan Schrooten, Herman van Coesant, A/noud Kerkhof, 
Harry Krake, Johan Krake, Gerry Schrooten, Marinus Krake, Hans Geerdink, 
André Kerkhof en Piet Filippo. 
Voor: Tonny Dreyerink, Hans Schrooten, Gerard Ekkerink, Harry te Wierike, 
Benny van Coesant, Geny Kamphuis en Harry Rosink. 

Seizoen 1975-1976 4B 
u. D . 22 11 7 4 29 35 18 Weerselo 1 
A. T .C. O? 9 6 7 24 31 27 HEng e 1 0 
BWO 22 7 10 5 24 31 27 Henqelo 4 Vasse 22 6 11 5 23 25 16 Vosse 
Al "elo 22 8 7 7 23 28 24 Almelo 5 
Enter 22 6 10 6 22 18 19 Enter 6 
Heetor 22 6 10 6 22 26 28 Goor 7 
la Premiere 22 6 9 7 21 29 31 Al nelo 8 
He r" les 22 7 6 9 20 25 28 Almelo 9 
6.f .e. 00 7 5 10 19 30 38 Soor 10 22 Wierden 6 7 9 19 30 39 11 
W' sc hool 22 6 6 10 18 18 32 Hengelo 12 

Seizoen 1976-1977 4B 
A. T .e. 22 12 2 32 34 15 Henael0 1 
Twenthe 22 10 5 27 32 20 Goor 2 
Vasse 22 10 6 26 42 20 Vas " 3 
Un isson 22 9 5 26 26 22 Boekelo 4 
Heracles 22 9 8 23 28 33 Almelo 5 
;lierden 22 6 7 21 23 30 WierdEn 6 
Hector 22 8 9 21 28 36 Goor 7 
l a PrEflIier e 22 8 II 19 41 54 Al"e!o 8 
1. v.c. 22 6 10 18 37 9 
6.f.e. 22 6 10 18 24 

39 Tubhergen 
27 600r 10 

Almelo 22 4 9 17 21 28 Aloelo 11 
Enter 22 7 13 16 25 37 Enter 12 

Seizoen 1977-1978 1 kJ. TVB 
20 12 5 3 29 40 20 Nijverdal 1 
20 10 8 2 28 25 15 Enschede 2 

WQÖen V. 20 8 6 2 22 32 28 Ri jssen 3 
20 7 8 7 22 29 28 Geesteren 4 

r..V. V. 20 8 5 21 26 27 Harbrinkho 5 5.0.5. 20 8 4 8 20 28 27 Hellendoor 6 
Saortiust Vr 20 5 10 5 20 17 16 Vroo",haap 7 SDOl 20 6 6 8 18 22 21 luttenberg 8 lill igte 20 3 8 9 14 15 9 21 lilligte 
Enter 20 3 8 9 14 22 34 Enter 10 Haa rle 20 2 8 10 12 19 38 Haarle 11 

Toen echter kwam het seizoen 
1976-1977. En in dat seizoen 
ging er een heleboel mis. Eerst 
even iets positiefs. Dinsdag 9 
november 1976 was het zover. 
Na een seizoen ('75 -'76) zonder 
strafgevalen werden wij aange-
wezen als meest sportieve club 
van Twente en mochten wij voor 
het forum van afgevaardigden 
van nagenoeg alle voetbalvereni-
gingen uit Twente uit handen van 
TVB voorzitter Toon van der 
Hulst de fair play cup van de 
TVB in ontvangst nemen. Naast 
deze wisselbeker was er een blij-
vende beker alsmede een bedrag 
van f 300,-. Weliswaar waren 
ook DSVD en Buurse het seizoen 
straffeloos doorgekomen, doch 
wij werden als winnaar aangewe-
zen omdat wij met het grootste 
aantal elftallen uitkwamen. 

Maar nu terug naar seizoen '76-
'77. Voor Enter een waar ramp-
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j aar. Op 8 mei 1977 kwam vast te 
staan dat zowel Enter I als ook 
Enter 2 gedegradeerd waren, bei-
den naar de eerste klas TVB. 
We hadden in die dagen kwalita-
tief een wat minder elftal en als 
er dan ook op het mentale vlak 
dingen mi sgaan , dan is zo' n 
degradatie gauw verklaard. Gerri t 
Volmer was in die dagen de trai-
ner. Hij werkte enthousias t en 
met grote inzet, daaraan heeft het 
zeker niet gelegen. Dat Enter 2 
hetzelfde seizoen ook degradeer-
de was niet alleen toevallig. De 
reserve derde kl as was voor hun 
toen duidelijk wat te hoog gegre-
pen. Overigens, als zij niet gede-
gradeerd waren, zouden we de 
uiterst vreemde toestand hebben 
gekregen dat Enter 2 een klas 
hoger gespeeld zou hebben dan 
Enter 1. Naast al deze kommer 
en kwel waren er echter ook 
positivie ontwikkelingen. 

Het Bestuur van de S. V En/er in 1982. 
Achter v. l./u : Johan Lammer/ink, Gerrit Orten, Hendrik ten Berge en Henk 
Ot/en. 
Voor: Andrè Ezendam, Alfons Heering, Gerry Schrooten en Henk Freriksen. 

kl as TVB betekende. Een histo-
risch dieptepunt. 
Gelukkig duurde dat maar kort 

Seizoen 1978-1 979. 
Enter 20 II a I 30 34 10 EntEr 
Bo rnerbroeI: 20 11 4 5 26 30 21 Bornerbroe 
Omhoog 20 10 5 5 25 41 25 Wierden 
Zend eren V. 20 11 , 7 24 36 20 Zenderen 
Dinke ll .nd 20 8 j 5 23 42 25 l a t trop 
Haarle 20 5 10 5 20 19 25 Haar le 

20 7 6 ) 20 19 26 l angeveen 
20 7 5 8 19 27 25 Rijs sen 

Zd.Esch • . 20 } 9 8 IS 22 28 En schede 9 

Enter 4 werd opnieuw kampioen. 
En in de pupillen begroetten we 
een prachtige lichting met o.a. 
Eddy Nitert, Richard Schreijer, 
Wilfried Kuipers , Frank Geels, 
Jan Otten en Jeroen van Otten . 
Dat geeft hoop voor de toekomst. 

Maar met de direkte toekomst 
ging het nog niet bes t. Ook het 
seizoen 1977-1978 bracht 
opnieuw degradatie. Gelij k met 
Tilligte eindigden we op de op 
een na laatste plaats. Twee beslis-
singswedstrijden werden er 
gespeeld op het terrein van 
Sportlust Vroomshoop en Enter 
verloor de tweede met 1-0 het-
geen degradatie naar de tweede 

MandErvEen 
VABO 

20 } 
20 

4 13 10 13 40 MandHveen 10 

9 mei 1982 voor de wedstrijd K.O.S.c. - Enter 
Strakke koppies, de spanning is er van af te lezen. Helaas ging de wedstrijd 
met 3-1 verloren en werd weer eens promotie gemist. De f lessenhals was te 
nauw. 
Achter v.l. n .. /: Bertus Geels, Albert Struik, Johan Rutjes, Robert Brinks, 
Gerard Kuipers, Jan ten Berge, Andrè Rut jes, Wim Rutgers, Frans Jannink, 
Henk Heering, Hans Olten. en Benny Wiggers (trainer). 
Voo r: Broer Kuipers, Han Kamphuis, Gerard Geels, Johan Pots, Henk Olde 
Olthof, Eduard Kuipers, Bernard Wegdam, Gerrd Veldkamp, Harry Ollen, 
Paul Roetgerink en Marcel van Oosterwijk. 
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Seizoen 1979-1980. 

mvo 20 18 (I 36 59 1.3 Gee steren 
S.O.S. 20 Il 5 2b 41 23 He l lendoo r 
M.'I . V. 20 8 b 22 45 34 Har br inlho 
KOSC 20 8 b ?1 40 39 Ootoarsuo 
Enter 20 6 6 20 27 19 Enter 
Spor tlust Vr 20 7 10 17 39 46 Vroooshoop 
Saasve ldia 20 5 9 lb 20 25 Saasveld 

ig l e 20 5 9 16 23 42 TilliQte 
20 5 10 15 29 49 lu t te"bErg 

V .5. V. 20 5 10 15 20 30 Enschede 
20 5 12 13 30 53 Wierden 

Seizoen 1980-198 1. 

M. V. V. 20 12 , 29 37 20 Harbrin kho 
Enter 20 12 b 26 38 16 Enter 
Heetor 20 9 6 " . 0 43 26 600r 

Vr 8 7 21 26 23 
8 ) 21 28 25 Ootoa rsu. 

20 ) ) 20 21 26 Ti II igt, 
20 ) 8 19 2l 31 lu tt.nbErg 

Tw.nth, 20 5 6 19 14 24 600r 
S. O.S. 20 5 7 la 23 31 H, 1/ ,ndoor 
Sa asveldia 20 5 12 14 27 37 S.asveld 
Haar I e 20 4 13 10 24 43 Haarl. 

Flessenhals 
Meteen het volgende seizoen, 
jaargang 1978-1 979 werden we 
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oveJtuigend kampioen en promo-
veerden we weer naar de eerste 
klasse TVB . Van daaruit terug 
naar de vierde klas KNVB bleek 
echter moeilijk. Tussen de TVB 
en KNVB had je destijds een 
moeilijk te nemen f1 essehals. 
Clubs die kampioen werden van 
de TVB werden een jaar later in 
de vierde klas vaak weer kam-
pioen, speelden althans een voor-
aanstaande rol. We hebben diverse 
keren op jaarvergaderingen van de 
TVB ervoor gepleit om de door-
stroming van de eerste klas TVB 
naar de vierde klas KNVB wat te 
verruimen. Echter steeds zonder 
succes. Het eerste seizoen in de 
eerste klas moesten we ons met 
20 punten uit 20 wedstrijden nog 
tevreden stellen met een plek in 
de middenmoot. De volgende 
jaren speelden we echter steeds 
een vooraanstaande rol. We moes-
ten echter wachten tot het seizoen 
1984-1985 tot we eindelijk kam-
pioen werden en we het in 1977 
verloren gegane terrein konden 
heroveren. 

Kroniekertjes 
-In augustus 1977 overleed ons 
erelid Frans heering. Frans was 
twee keer een periode voorzitter 
van onze vereniging en was later 
ook de voorzitter van de Stichting 
Sportbe langen Enter. 
-Eind 1977 kwam ook de tribune 
met daaronder kleedkamers op 
"Krompatte" klaar. 
-In maart 1977 stond deze losse 
flodder in ons clubblad: 
Francisco Dominguez Roa is een 
van onze meest actieve leden. Een 
bloemlezing uit de veelheid van 
karweitjes die hij bij onze vereni-
ging opknapt: barkeeper, afwasser, 
keukenopruimer, jeugdtrainer, 
timmerman, graver, loopjongen en 
elftalleider. Op Francisco doe je 

nooit tevergeefs een beroep. 
Kortom een prachtlid. 
Naar verluidt woont Francisco 
weer in Spanje en gaat het hem 
heel goed. Hij doet iets in de 
vakantiehuizenhandel. We zullen 
hem zeker uitnodigen voor de 
reünie van oudleden. 
-Augustus 1977 gingen jeugdspe-
lers André Rut jes en Robert 
Brinks naar Heracles. Voor I j aar. 
-Hans Polko meldt in een inter-
vieuw in de Twentsche Courant, 
dat hij er bij Enter per se izoen 
zo ' n 25 inschoot. De laatste drie 
seizoenen dat Hans in Enter speel-
de scoorde Enter weinig. 
Respectievelijk 19, 21 en 20 doel-
punten en die werden zeker niet 
alleen door Hans gescoord. 
-Het seizoen 1977- 1978 speelden 
we al met tien sen iorenelfta llen. 
De mindere prestaties van Enter I 
hadden kennelijk geen invloed op 
de animo om te gaan voetballen. 
-De fami lie Pots speelde zelfs met 
6 broers uit een gezin. 
Respectievelijk Johan, André, 
Gerard, Marcel, Frank en Harold. 
Volgens mij speelt op dit moment 
alleen Marcel nog. 
-In 1977 werd ook de gemeentelij -
ke SpoJtcom missie ingesteld waar-
door de Stichting SpOltbelangen 
Enter wat op het tweede plan 
kwam. Met andere woorden : Bram 
van der Weiden nam het zaakje 
over. Of dat zoveel goeds gebracht 
heeft voor de gemeente waag ik te 
betwijfelen. 
-Eind zeventiger jaren en ook nog 
wel begin tachtig werden er van 
die grote toernooien georganiseerd. 
Enkele cijfers. 13 en 20 mei 1978. 
Jeugdtoernooi met 64 elfta llen van 
15 verschjllende verenjgingen. Als 
we een team op 15 speleJtjes stel-
len, betekent dat 960 voetballeJtjes 
op "Krompatte". In totaal zullen er 
112 wedstrijden gespeeld worden. 
van 20, 25 of 30 minuten. In totaal 
44 uur en 20 minuten voetbal. 

-Eind zeventiger jaren nam Enter 
ook jaarlijks deel aan het jeugd-
toernooi van Fortissimo in Ede. 
Een contact dat tot stand gekomen 
was via onze eerste elftalspeler 
Gerrit Rutenfrans. 
-Januari 1979 moest de heer 
J.G. Bomers op doktersadvies 
terugtreden als voorzitter en werd 
opgevolgd door HJ.M. Otten. 
-Mei 1979 zwaaide Gerrit Vol mer 
af als trainer van Enter en trad 
Benny Wiggers aan. 
-Enter C3 eindigde dat seizoen op 
de derde plaats C2 werd kampioen 
en C l op een hamtje na ook. Een 
talentvolle en talrijke lichting komt 
eraan. Dam' danken we nu nog 
onze brede selectie aan. 
-23-4- 1979 Enter-Zenderen Vooruit 
4-0. Enter kampioen. Gerry 
Sclu'ooten gehuldigd voor zijn 
langdurige periode in Enter 1. 
Gerry in 1960 al spelend in 
Enter I deed dat in 1980 nog. 
-Ter gelegenheid van het behaalde 
kampioenschap bood Velser 

Dieks Walters in een karakteristieke 
pose op de verkeerde lokatie. Zijn 
werkterrein lag achter de kerk en 
niet op "Krompatte ". Maar wat is 

jarenlang een onmisbare kracht 
geweest voor de S. V Enter. 
Alleen de oudere leden zullen zich 
Dieks nog ZO herinneren. 

41 



Enters oudste lid, Dieks Wo/ters, en jongste Dennis Kamphuis toosten op een 
goede toekomst voor de S. V Enter: Dieks is 80 jaar en Dennis 5, daar liggen 
precies de 75 jaar tussen die S. V Enter bestaat. Laten we hopen dat het met 
die voorspoedige toekomst goed komt. 

tapijt, zeg maar Huub Velheuer, 
de huidige elftalleider van Enter 
10, een nieuw tapijt aan voor het 
clubhuis. 

Seizoen 1982-1983. 
s.o.s. 20 13 5 2 31 
Ti 11 igte 20 9 5 6 23 
Enter 20 8 6 b 22 
Zenderen V. 20 8 6 6 22 

E. 
5 10 5 20 
6 6 8 lB 

20 3 12 5 lB 
20 7 4 9 lB 

O.hoog 20 7 4 9 18 
Saasveldia 20 6 5 9 17 

,,9 11 Hellendoor 
28 19 Ti II igte 
34 27 Ente r 
40 28 Zenderen 
20 27 langeveen 
25 29 
21 29 
32 39 l utten erg 
32 39 Wierden 

33 Saasveld 1 

-Harry Kamphuis werd op heter-
daad betrapt bij een poging tot 
inbraak in de materialenberging. 
Desgevraagd verklaarde hij de 
grasmaaimachine op wat korter 
maaien te hebben willen instel-
len. Enige tijd later heeft Harry 
met zijn eigen gazonmaaier op 
een vroege zondagmorgen bijna 
een heel voetbalveld gemaaid. 
-Enter Cl speelt het seizoen 
' 80- ' 81 in de hoofdklasse. Voor 
het eerst een juniorenelftal in de 
hoofdklasse. 

DSVD 20 3 7 10 13 " 36 Deurning,n 1 

-Het dameselftal gaat een zwaar 
seizoen tegemoet lees ik ergens 
in de rubriek losse flodders. 

Seizoen 1981-1982. 
rosc 20 12 3 29 42 23 Oot.a rso. 
5.0 .5. 20 13 4 29 41 17 He II endoor 
En ter 20 10 3 27 40 23 Enter 
Fler ingen 20 9 5 24 21 9 Fle ring en 
langeveen 20 8 9 19 22 23 langev een 
O.hoog 20 6 8 18 21 31 Wie rden 
l uc tor et E. 20 6 9 17 19 24 Aloelo 
!öMigte 20 4 7 17 24 33 Til l igte 

20 5 8 17 22 36 lu lten berg 9 
Sportlust Vr 20 4 10 14 25 31 Vroolil shoop 10 
Wi erden 20 2 13 9 17 34 Wierden 11 
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Seizoen 1983-1984. 
20 10 3 27 34 22 langeve,n 1 
20 10 4 26 35 25 Boor 2 

Zenderen V. 20 11 6 25 q 30 Zende ren 3 
Enter 20 9 6 23 33 20 Enter 4 
Tilligte 20 6 5 21 26 24 TilliQte 5 
Fleringen 20 7 B 19 27 29 Fl eriógen 6 
Twenthe 20 b 7 19 23 34 Boor 7 
SDOl 20 6 B lB 22 2B luttenbe rg B 
OQ ho og 20 4 7 17 21 24 Wierden 9 
l uc tor et E. 20 5 8 17 26 34 10 
Haarle 20 2 14 8 27 45 Haar le II 

Seizoen 1984-1985. 
En ter 20 12 1 31 40 16 En t er 
Hee tor 20 11 3 28 45 25 Boor 
Till ig te 20 10 5 25 37 23 Til ligte 
Saasve ldi a 20 8 6 22 26 23 Saas ve ld 
R.S.C . 20 9 7 22 33 32 Rossu. 
Zen deren V. 20 9 B 21 36 32 Zenderen 
Reu tu. 20 7 9 18 24 31 Reutu. 
Fleringen 20 6 10 16 30 44 Fler ingen 
Twenthe 20 6 11 15 23 32 Boor 

20 , 11 14 26 39 Wierden 1 
20 3 15 8 22 46 lu ttenberg I 

Terug naar de 
vierde klase 
Vijf seizoenen lang hebben we 
geworsteld in de eerste klasse. 
Steeds weer moesten we een 

ander voor laten gaan, respectie-
velijk Stevo, MVV ' 29, KOSC, 
SOS en Langeveen. Inmiddels 
zaten we met ons A,B en C juni-
orenelftal in de hoofdklasse. 
Eindelijk, pas toen lukte het kam-
pioen te worden in de eerste kl as-
se TVB en zo het in 1977 verlo-
ren gegane terrein te heroveren. 
De club was toe aan zo ' n promo-
tie, eigenlijk had die al een paar 
jaar eerder moeten komen. 
Eerder hadden we het over talent-
volle lichtingen in het ledenbe-
stand. Eerder noemden we de 
lichting dertigers, spelers geboren 
in 1930 die twintig jaar later in 
1950 de ruggegraat van Enter I 
vormden en ons naar succes 
voerden. Tien jaar later de veerti-
gers. Zij brachten in de zestiger 
jaren weliswaar geen kampioen-
schap, maar een talentvol elftal 
was het zeker. Daar tussen en 
daarna kwamen de talenten wat 
spaarzamer. 
Vanaf 1965 komen er echter een 
aantal lichtingen met relatief veel 
talentvolle spelers. Robert Slag-
hekke, Richard Schreijer, Eddy 
Nitert, Wilfried Kuipers , Jan 
Otten allemaal talentvol allemaal 
geboren in 1965. Maar ook de 
volgende jaargangen, tot in begin 
zeventiger jaren, brengen relatief 
wat meer talentvolle spelers. Zo 
kon het ook gebeuren dat we een 
aantal jaren achtereen met al 
onze junioren alf tallen in de 
hoofdklasse speelden en zelfs 
daar ons konden mengen in de 
strijd om het kampioenschap. 
Daardoor komt het ook dat we nu 
al een aantal jaren een brede 
selectie hebben voor onze presta-
tie elftallen. We hebben toch 
soms moeiteloos met Enter 1 
kunnen spelen met 5 invallers. 
Enter 2 en 3 speelden nog nooit 
op zo'n hoog niveau, respectieve-
lijk reserve Ie klas en reserve 3e 
klas. 



speelden wij daar het beste voet-
bal en mochten de meeste aan-
spraak maken op de overwinning. 
Helaas kwam dat er niet van. De 
wedstrijd eindigde in 1-1 en in de 
noodzakel ijk geworden straf-
schoppenserie verloren we ten-
slotte met 6-5. 

5 mei / 985. Eindel(jk, het is gelukt. Door een I · I gel(jkspel tegen Twenthe 
Goor werd Enter in de eerste klasse B, onbereikbaar voor naast belager 
HectOI; kampioen en promoveer! daardoor naar de vierde klas. 

In de tachtiger j aren heeft ook het 
damesvoetbal bij onze vereniging 
een tij d lang gefloreerd . Een aan-
ta l seizoenen kwam men zelfs 
met twee teams in competitiever-
band uit. Ik herinner me nog dat 
Rinie Schuttenbeid een kracht 
van betekenis was en ook de top-
scorer. Verder weet ik daar niet 
zo veel van. 
Jan aan de Stegge heeft op zich 
genomen daar een stukje over te 
schrijven. Elders in dit blad zult 
U zijn bijdrage aantreffen. 

Achter v. l. n.I: : Gen'ir Pesman (traine r) Willy Scherphof; .Jan Ollen, André 
Rutjes, Gerard Kuipers, Rober! Brink.\', Bernard Wegdam en .Jan ten Berge. 
Voor: Albert Struik, Wilfried Ku ipers, Marcel van Oos!erwijk, Luciën Brink.\·, 
Envin Geels, Richard Schreyel; Rober! Slaghekke, Frank Geels, Erik Pots en 
Benny Schrooten. 

Overigens ook Enter I speelde 
nog nooit eerder zo hoog. Derde 
klas en vier seizoenen op rij tot 
het laatste toe meestrijdend om 
de titel is voor Enter een uitste-
kende prestatie. 
Terug nog even naar de geschie-
denis. In 1985 lukte het dus ein-
delijk om weer in de vierde klas 
te komen . 
Het elftal dat deze belangrijke 
promotie bewerkstelligde z iet U 
hierboven afgebeeld : 
Ook in de strijd om de KNVB 
beker was Enter dikwijl s redelijk 
succesvol. Een aantal seizoenen 
overleefde men soms tot de derde 
of vierde ronde. Dan moest er 
tenslotte een hoofdkl asser aan te 
pas komen om ons er uit te knik-
keren . 
Zo herinner ik me wedstrijden 
tegen Epe, destijds hoofdk lassen 
ook Rheden. En nog wat verser 
in het geheugen ligt de wedstrijd 
op Urk tegen de kop loper ui t de 
zaterdag hoofdk lassen. Eigenlijk 

De doelman van Enter grijpt in voordat Klaas Wakker kan scoren.,foto: Hans, Vèenliuis -. ) 

URK- Binnen de,;: normale strafschop binhen. En' " _ was 
speeltijd kwam er vorige:; weinig inooite ; met,.;f:dan,\}; 001<:; " 'niet : 
week woensdag · geen -' wm-r.· het na een hiili' uur . 
naar uit het bekerduel tus-·t .. ,De·:köploper ,' in .. de eerste O-l - voorsprimg 
sen Enter en Urk. . ... .; --;, klaSse . C .:van hét zaterdag- ·'·natn> Pa:.s -iÎl de tweede-helft 

_ .'.':; .... ::,'),amateÜrvoetbal liet . geen , .. koll: Urk, doo.r; éen doelpUnt 

Na negentig' ,:Y!*l!en_;;- er.! ruetmeer ;ge-
bal. was het ·' ,werk ".'; was over 
sene strafschoppen voor de ,Urker :'goálie,Marcel ,.jen 'wt,.voer Enter dat-de eer, 
winnaar bekend , op ,,: sporV:.· ,'Potters;,;\Eigëtilijk :de, vijfde penalty mis:' 
park De Vormt en dat was . ..-' Urk -iichc'belfoorlijk: in ; deze ".; te_ Het'co=entàar, van' trai' 
Urk dat vanaf elf meter beter "'::: tegenstander. dié meer :voet) ':',.' ner\: Gerrit ·, Bredewold van 
op schot ,was. Held van de .'. bal-liet. 'zien . dan' menig Ur- Urk na afloop: "Wij' zijn doer-
dag werd doelman Martel ;, ,kElr.,.<_verwacht ;'· had.·· 'Enter,": .. het oog van de naald gekro-
Potters van Ur k ; Hij ' stopte ",',,': speelde. met de nodige --: pen , Enter liet prima voetbal 
de ' eerste penalty,van Enter ;.' ne, Illet:,: veel , combinerend zien en had ,misschien wel 
en schoot zelf de beslissende ": :'vermogelïen maakte indruk het meeste recht op de zege", . , . .,' . ,",- ' .. 
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Voetbalfamilies 

Eerder hadden we het in deze 
kolommen over voetballichtin-
gen. Je kunt echter ook spreken 
van voetbalfamilies. 
Sommige namen hoor je steeds 
en steeds vaker en anderen nooit. 
We hadden nog nooit een 
Mekenkamp in Enter 1 of een 
Effink, Schuttenbeid of aan de 
Stegge, terwijl andere families 
soms grootleveranciers zijn. 
De laatste jaren was het vaak 
veel Geels wat de klok sloeg. 
Gerard, Erwin en Richard, drie 
broers uit een gezin. Dan nog een 
Frank, (Jan Meyer) Marcel en 
nog eens een Frank (van Johan) 
6 x Geels. Zij allen speelden de 
laatste 10 jaren in Enter l. 
Daarvoor hadden we nog eens de 
Kuipersen, ook zo ' n echte voet-
bal familie. Eerst Gerrit en Johan 
en voor kortere tijd ook nog eens 
Fried en Benny, terwijl Harry 
zijn voetbaltalent buiten Enter 
aanwendde. Uit de volgende 
generatie speelden lang of kort in 
Enter 1 Gerard, Eduard, Theo en 
Wilfried. 
De Ottens zijn ook niet weg te 
slaan uit Enter 1. Speelden in 
1922 al Gerard en Mans Otten 
eind veertiger en begin vijftiger 
jaren hadden we Gen-it en wat 
later broer Jo en Johan (klokk' n 
Mans) en natuurlijk Henk Otten 
(Manjoes) en Harry (Fitman), 
Hans en nu dan Niek en Bart. 
De Kerkhofs deden het ook niet 
slecht met in 1922 al Albert en 
Jan. In de vijftiger jaren opnieuw 
een Jan (van Jans) en korte tijd 
Jan (van Ab) en dan verder Broer 
en Gerry en Herman en korte tijd 
ook Arnoud . Maar daar lijkt de 
aanvoer thans ernstig gestremd. 
Een heel uitzonderlijk geval in dit 
verband waren ook de Philippi 's. 
Vijf broers uit een familie nage-
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noeg gelijktijdig in Enter l. 
Bernard, Frans, Henk, Herman en 
Jo. Of ze echt een keer alle vijf 
gelijktijdig in Enter 1 speelden, 
durf ik niet te zeggen . Zij speel-
den allen rond de oorlog voor 
Enter l. Jo, de jongste, hield het 
vol tot en met het seizoen ' 52-' 53. 
De Schrootens zijn ook een tijd-
lang met drie broers aanwezig 
geweest, Jans, Jo en Gerard. Later 
hadden we nog eens een Henk 
Schrooten (Tietsie) en natuurlijk 
Gerry die 20 jaar in Enter 1 speel-
de. Dat record staat nog altijd. 
En dan had je nog de broertjes, de 
ter Morsches. Jan en Marinus. 
Korte tijd later ook nog eens 
Henny. 
De Rutenfransen, Gen-it en 
Benny. De Homannen, Jo en 
Marius. De Niterts Maurits en 
Eddy. 
Ik schrijf dit stukje zo maar, los 
uit de hand. Ik pijnig nu mij n 
gedachten of ik niets ben verge-
ten. Dat is natuurlijk altijd een 
beetje vervelend voor de betrok-
kenen . 
Natuurlijk Gen-it en Harry 
Freriksen die speelden ook beide 
in Enter 1 en Johan en André 
Rut jes en Martin en Jo Ekkerink 
en de Potsen André, Johan en 
Marcel tenslotte natuurlijk ook 
Berty en Alfons Braamhaar. 

De Krakes waren zelfs met hun 
drieën Johan, Harry en Marinus. 
Zo en nu weet ik er toch echt niet 
meer. 
Oh ja, natuurlijk de tweeling 
Heering nog, Henk en Johan. 

-Januari 1984 vermeldt de leden-
lijst 475 leden en spelen er 27 
elftallen in competitieverband. 

1984 Wim Wensink, voorzitter van 
de TVB reikt de eerste prijs uit aan 
Eric van de Lue/; de aanvoerder van 
het Limburgs e(ftal dat het toernooi 
destijds won. Heel wat sterren die 
later uitblonken bij eredivisie clubs 
waren die zaterdag op "Krompatte" 
te bewonderen. De hele nationale 
j eugdtop was in Enter aanwezig, 
aldus de Twentsche Courant op 
maandag 4 j uni 1984. 
In het Twentse e(ftal, dat op de twee-
de plaats beslag legde, speelde ook 
onze eigen Richard Schreyer m.ee. 

Acht bonden-toernooi op [(rompatte 

Nieuwe Vanenburgjes 
op Enterse grasmat 

. Er is nóg ccn succesje voor SV 
Enter - De voetbalclub SV Enter is er trots op dat zij namens de Enter: in het team van de afde-
Twentse Voethal Bond (TVB) het zogenaamde acht bonden-toer- Iing Twente speelt ook de Enter-
l100i mag organi seren waarcioor de bes te jeugdvoetballers van het naar Richard Schreyer mee. Bij 
land op blijk zlIlIen geven van hun i!:urlllen. liet toer- de loting kwam de volgende 
nooi is bedueld voor jeugdspelers tot 19 jaar dic \vclliehl ovcr cen poule-indcling uit de bus: poule 
aantal jarcn decl uitmakcn van het nationale kcurkorps. Hct toer- A: Amsterdam, Haarlem, Lhn-
nooi wordt za tcnbg 2 juni gehoudcn. Dc aanvang is bCJlaaJd op ticn burg, Den Haag; poule B ; Rotter-
uur. de finale heeft vanaf half vijf plaats op het sportpark Krom- dam, Friesland,Gouda, Twente. 



Te weten: 
II senioren e lftallen 
14 jeugd elfta llen 
2 dames elftallen 

-In juni van dat jaar wordt op 
"Krompatte" het zogenaamde 
acht bonden toernooi gespeeld. 
De jeugdteams van de afdel ingen 
Twente L imburg 
Rotterdam Den Haag 
Gouda Haarlem 
Fries land Amsterdam 
namen aan dit toernooi deel. Het 
was op die zaterdag 2 juni schit-
terend weer en de hele dag gezel-
lig druk op "Krompatte". De 
organisatie was echt voortreffe-
lijk. Twente en Limburg werden 
poule winnaar. In de fina lewed-
strijd bleken de Limburgers te 
sterk voor Twente: 3-1. 

Ajax in Enter 
Dinsdag 16 juli speelde Enter op 
"Krompatte" tegen het grote 
Ajax . Weliswaar dreigde het een 
uur voor de wedstrijd te gaan 
regenen, doch juist op tijd klaar-
de het op en bleef het verder 
droog. Het werd een leuke wed-
strijd, gezellig sfeertje en 3500 
bezoekers. De Twensche Courant 
schreefs daags erna: 

Toen we na de wedstrijd aan 
Johan Cruyff vroegen of hem nog 
Enter spelers waren opgevallen 
uitte hij grote waardering voor 
dat keepertje. Erwin was toen 16 
jaar. Die middenvelder Slag .. . eh? 
Slaghekke? "Juist, die speelde 
ook sterk. En dan die met dat 
kontje, de naam ben ik vergeten. 
Die liet Walter (Meeuws) een 
paar keer de verkeerde kant op 
lopen. "Dat zal Richard Schreijer 
geweest zijn . Richard maakt nog 
altijd een schijnbeweging met 
zijn kontje. Je kan Richard rustig 
in de dekking aanspelen, zijn eer-

Hef publiek v./.n.l: .................. .. .. Zo'n 3500. Genoeg 0111 uil de kosten te komen. 

Enter . vergaapt zich 
aan Ajax-vedetten 

het geen sinecure is voor een zo jonge doelman om 
(Door Peter Wekking) ' zich te weren tegen hetsoorl aanvalsgolven, waar-

mee landskampioen Ajax doorgaans de vijande-
'Enter - Tien doelpunten waren de zestienjarige lijke veste pleegt te bestoken. Dat Ekkelboom 
Erwin Geels al om d e oren gevlogen, toen hij vervolgens nog één keer een graai mocht doen in 
zeven minuten voor tijd het veld verliet ten (aveu- de richting van het net was voor de kijklustigen 

.re van Gemt Ekkelboom. , Onder luid applaus 'ook van generlei waarde. Net zo min als de (Hl 
stak de ba llenva nger van SV Enter, onderwijl het overwinning voor Ajax enige betekenis had voor 
veld verlatend, zijn handen in de lucht. Het 3500 coachGerrttPesmanvanEnteroftechnischdiree-
man sterke publiek realiseerde terdege dat teur Johan Cruijff van Ajax. . 

Hoofdzaak van het georganiseerde 
treffen lussen het naar de vierde 
klasse gepromoveerde SV Enter 
en Ajax was, dat het publiek een 
leuke wedstrijd voorgeschoteld 
k reeg. En mede door onderlinge 
afspraken om niet al te veel in-
breuk te doen op de gezondheid 
van de tegenstander. werd dat 
streven ook inderdaad gereali-
seerd. Met name in de eerste helft 
konden de onbetaalde amateurs 
uit het dorp van de klompenma-
kers redelijk in het spoor blijven 
van de . Amsterdamse "diesel. 
trein", waardoor een aantrekke· 
li jk schouwspel werd opgevoerd. 
Het verschil tussen Enter en Ajax 
(onder meer vier A-trainers, een 
technische directeur en een flinke 
portie voetbal kwaliteiten) kwam 
in het spelbeeld van de eerste 45 
minuten niet echt tot uitdrukking. 
Naarmate het tweede bedr ijf ech-
ter vorderde waren de Enternaren 
af en toe het spoor bijster. Begrij· 
pelijk. Vooral als men in ogen-
schouw neemt dat de spelers van 
Enter in de voorbije weken hun 
conditie slechts op peil hielden 
met het spelen van bedrijfs voet-
bal-wedstrijdjes. Trainer Gerri! 
Pesman: "We zijn voor deze wed-
strijd wel enkele keren bij elkaar 
geweest, maar begin nen volgende 
week pas weer met de trainingen. 
De spelers bereiden zichzelf na-
tuurlijk mentaal wel voor, want 

wil Ajax 

Zij n con Ira ter Johan CruijfC vindt 
het spe len van dèrgeli jke wedstrij-
den ondanks 'ae nietsz.egende uit-
slag zeef nuttig: "Je k unt zo gede-
gen arbeid ver richten. Wedstrij. 

dritme opdoen met een tegenstan-
der. Spelvormen en -situaties 
doo rnemen in de hoop dal je ze 
later terugzieL En de mensen ko-
me n natuurlijk om een leuke wed-
strijd te zien". 
En dat was nu net waar het om 
ging. Aangename verpozing. En 
droeg het voetbal niet al tijd bij tot 
algehele opwinding dan bleken al· 
tijd plaatselijke .. cabaretiers" be-
reid om het publiek met hun grap-
pe n en grollen af en toe plezierig 
en veela l bijkans wanhopig te 
stemmen. 
Pas na 27 minuten opende Ronaid . 
Koeman met een lepe schuiver de 
score voor Ajax, na aangeven van 
Robbie Rijnink. Maar niet nadat 
Luciën Brinks al na vier minuten 
had aangegeven dat SV Enter niet 
uitgevlakt moest worden. De 
rechtsbuiten schoot uit kansrijke 
positie over. Na de enige versto-
ring van. het evenwicht kreeg de in 
Enter teruggkeerde Hans Polko 
een goede mogelijkheid om de 
stand gelijk te trekken . maar doel-
man S tanley Menzo bleef de si tua· 
tie meester. En nadat Rijnink en 
Koeman er 0·2 en 0-3 van hadden 
gemaakt, hielp Polko opnieuw een' 
goede kans om zeep. De rijkelijk 
besnorde spits werd in buitenspel-
positie vrijstaand voor Menzo aan-
gespeeld, vervolgens niet terug ge-
floten door scheidsrechter Leus-
huis uit Goor, waarna hij besloot 
om als compromis zo lang te tal-
men met inschieten dat Menzo als-
nog als overwinnaar uit de strijd 
kwam. Voordat Koeman er vlak 
voor rust 0-4 van maakte. legde 
André Rut jes net te weinig nauw-
keurigheid aan de dag bij twee af· 

standsschoten. 
Na de doelwisseling liet Cruijlf -
zoals Pesman de gehele wedstr ijd 
al had gedaan - de fitte spelers op-
draven. die nog niet in actie waren 
gekomen. De ongediplomeerde 
ex-voetba ller testte met name de 
rechter flank, die volgens hem in 
de twee voorgaande oefenwed-
strijden nog onvoldoende stoot-
kracht had. Voor rust mocht John-
ny van het Schip daar zijn geluk 
beproeven (GeraId Vanenburg 
bleef geblesseerd aan de kant), ter-
wiil na de hervatting de nogjonge-
re 'Erik Regtop op die positie zijn 
vaardigheden diende te etaleren. 
Van de de eerste sele<:tiespelers 
lij kt alleen de door Cruijff tot aan-
voerder verheven Frank Rijkaard 
zeker van een basisplaats. 
Via de voor Marco van Basten in-
gevallen J ohn Bosman (drie 
maal), Dick de Meijer (twee maal), 
Walter Meeuws (één maal) en Ro-
nald Koeman (één maal) voerde 
de eredivisionist de sco re op naar 
0·11. SV Enter was in de tweede 
hellt éénmaal dicht in de buurt 
van een doelpunt. rpaar de lob van 
Bernard Wegdam verdween net 
over het door derde sluitpost Fred 
Grim verlaten doel. 
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Een bewonderende blik van de 
Maestro. 
Envin Geels, 16 jaar destijds, heeft 
zojuist een bal uit de kruising 
geplukt. "Tof keepertje ", aldus de 
grootmeesta Maar bij 10 andere 
gelegenheden moest Erwin capitule-
ren. Gerrit Ekkelboom mocht nog 
één keer vissen. 

ste tegenstander stuurt ' ie toch de 
verkeerde kant uit. 
Terug naar Enter, terug naar de 
vierde klasse. In die vierde klasse 
mengde Enter zich eigenlijk van 
meet af aan in de strijd om het 
kampioenschap. Eigenlijk hadden 
we toen gel ijk door moeten sto-
ten naar de derde klasse. Talent 
was er genoeg voorhanden . Een 

sterke jeugd, het tweede elftal in 
de KNVB en ook Enter 3 met 
een plaats in de Ie klasse TVB, 
relatief erg hoog spelend en ster-
ke resultaten halend. Een paar 
uitslagen van dat elftal uit het 
seizoen '85-'86: 

De spelers van Enter (geel) v. l.n.r.: 

Losser 2 - Enter 3 
Enter 3 - Avanti 2 
Enter 3 - De Lutte 2 
Enter 3 - Dos ' 93 
HSC ' 21 3 - Enter 3 
Enter 3 - Rigtersbleek 2 

0-0 
0-0 
1-1 
0-0 
2-3 
1-0 

Robert Brinks, Frank Geels, Robert Slaghekke, Jan Otten, Marcel van 
Oosterwijk, Hans Polko, Wim Rutgers, Richard Schreyer; Luciën Brinks, 
Gerrit Ekkelboom, Ben Leushuis (sch.r. ) Wi(fried Kuipers, Willy Scherphof, 
Andre RUf:jes. 
Ajax : Robby de Wit, Rob Rijnil1k, Ronaid Koeman, Peter Boeve, Johnny v't 
Schip, Sonny Si/ooy, Walter Meeuws, Arnold Mühren, Gerald Vanenburg, 
Frank Rijkaard en Stanly Mel1 Zo. 

Het kwam er echter niet van. 
Seizoen 1985-1986 
P .H. 22 12 7 3 31 37 13 Al oelo 
Borne 22 13 4 5 30 44 23 Bo rne 
W' schoo l 22 14 2 6 30 30 23 He nge 10 
Enter 22 8 9 5 25 34 28 En ter 
U.D. 22 8 8 6 24 33 27 Weerselo 
6.f .C. 22 9 4 9 22 30 32 Goor 
1. v.c. 22 3 14 5 20 27 27 Tubbergen 
Lan geveen 22 4 10 8 18 25 
5.0.5. 22 4 9 9 17 26 
BWO 22 4 9 9 17 25 35 Hengelo 
Her.cles 22 6 4 12 16 29 39 Al . elo 
Ni jverdal 22 4 6 12 14 26 48 Nijverdal 

Lange tijd kon men de uiteinde-
lijke kampioen PH bijhouden. 
Op een gegeven moment na 13 
wedstrijden had Enter zelfs de 
leiding met 13 wedstrijden 17 
punten . PH had echter slechts 
1 punt achterstand en 2 wed-
strijden minder gespeeld. 

Robert Brinks in de mandekking. Het mocht niet baten: Enter - Ajax 0 - } J. 
Pas in de 27 minuut werd het 0 - 1. 

Zij wonnen hun achterstallige 
wedstrijden en toen Enter in de 
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onderlinge confrontatie op 
Krompatte, die hierna volgde, 
genoegen moest nemen met een 
gelijkspel, was het pleit beslecht 
ten gunste van de Almeloërs. In 
de slotfase moesten we ook 
Borne en Wilhelminaschool nog 
voor laten gaan. 

Ook in de aanloop naar het vol-
gende seizoen, de jaargang 1986-
1987, speelden we tegen een ere-
divisieclub. Ajax was te duur 
geworden. Dat financiële risico 
durfden we niet aan. Op 28 juli 
1986 kwam het Venlose VVV, 
toen spelend in de eredivisie, op 
bezoek. We hadden het weer niet 
mee. Voor de wedstrijd regende 
het langdurig en ook tijdens de 
ontmoeting bleef het niet droog. 
VVV is natuurlijk ook minder 
aansprekend dan Ajax en dat was 
te merken aan de publieke 
belangstelling. Bovendien, voor 
de wedstrijd tegen Ajax was 
Enter nog wat in training geble-
ven, terwijl nu de conditie na 
anderhalve maand niets te hebben 
gedaan, beneden alle peil was . 
De Twentsche Courant verwoord-
de het in de kop boven haar ver-
slag treffend: Te weinig publiek, 
teveel treffers. Enter verloor de 
wedstrijd met 0-19. Remy 
Renierse en Frank Berghuis 
waren met respectievelijk 5 en 3 
treffers topscorers . Ook Stan 
Valkx scoorde een doelpunt. 

Seizoen 1986-1987. 

U.D . 22 16 3 3 " . 45 16 
T .VoC. 22 14 5 3 33 37 14 Tubberge r, 
Enter 22 10 8 4 28 32 24 Enter 
lill ig\e 22 10 6 6 26 47 33 
WO school 22 6 10 6 22 29 31 Henge,o 
Heracles 22 10 2 10 22 29 40 AI"lo 
G.f .C. 22 6 8 8 20 30 31 Goor 
BWO 22 7 6 9 20 30 35 Hengelo 
Borne 22 5 9 8 19 31 32 Borne , 
5.0.5. 22 B 3 11 19 20 25 Hellendoor lil 
Hol ten 22 2 6 12 12 11 33 Hol ten 
Langeveen 12 1 6 Ij 8 13 41 Langeveen 

In het seizoen' 86-' 87 haalden 
we met 28 punten weliswaar 3 
punten meer dan het voorgaande 
seizoen, toch hebben we dat sei-
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zoen eigenlijk geen uitzicht 
gehad op een kampioenschap. 

UD startte gelijk met een hele ster-
ke serie, zette meteen de gezamen-
lijke concurrentie op een forse 
achterstand. In de eindrangschik-
king moesten we naast UD ook 
TVC'28 nog voorrang verlenen. 

Seizoen 1987-1988. 

T. VoC. 11 17 2 î 36 57 20 Tubbergen 1 
Heracles 11 12 , 27 38 25 AI.elo 
Tilligte 22 9 6 7 24 38 30 Ti 11 ijte 4 W' sc hool 12 10 b 9 13 31 28 Henge 0 
Luc tor et E. 22 8 8 12 38 38 Al.elo 5 
Borne 11 8 5 9 21 22 27 Borne 6 
EntH 22 i 6 9 20 26 29 Enter 7 
Bon. Boys 11 \ 12 6 20 24 30 Haaf.sberge B 
Hol ten 22 8 \ 10 20 27 36 Hol ten 9 
6.f .e. 22 8 4 10 20 29 40 600r 10 
T. V.O. 22 6 10 lB 29 37 Bedu. 11 
S.O, S, 22 3 14 13 21 41 Hellendoor 12 

In het se izoen 1987-1988 trad Jan 
Bronkers voor het eerst aan als 
trainer. Hij kwam daarmee Gerrit 
Pesman vervangen die vier jaar 
de Enter trainer was. Augustus 
] 987 werd ook het vernieuwde 
en uitgebreide clubhuis heropend. 
De start van de competitie was 
veelbelovend en na 5 wedstrijden 
voerden we de ranglijst dan ook 
aan met 8 punten. Na de thuisne-
derlaag tegen Wilhelminaschool 
0-2, knakte er kennelijk iets. In 
Holten werd nog eens weer met 
0-3 gewonnen maar toen thuis 
tegen de degradatiekandidaat 
SOS een 1-4 nederlaag werd 
geleden waren de kampioenskan-
sen duidelijk verspeeld. Met 22 
wedstrijden 20 punten met 
afstand de zwakste prestatie 
sedert jaren. 

Sterker en sterker 
Seizoen 1988-1989. 

Haar le 22 " .J 4 31 \4 23 Haarle 1 
Ti II igte 22 14 5 31 4B 29 lilligte 1 
Enter 22 11 4 29 3B 19 Enter 3 
la Pre:niere 11 12 5 29 41 31 Aloelo 4 
Lucto r et E. 22 13 7 28 41 32 AI.elo 5 
Her acles 22 10 7 25 37 39 AI.elo 6 
Borne 22 l 6 23 23 25 Borne 7 
Hol ten 22 11 18 2B 33 Holten 8 
Rood Zwart 22 12 14 30 39 Delden 9 
G.f .e. 22 12 14 24 39 Goor 10 
1. V. O. 22 14 13 21 44 Beeku. 11 
Bon. Boys 22 15 9 2B 56 Haal:sberge 12 

Meteen de volgende jaargang, 
het seizoen 1988-1989 kwamen 
we een stuk beter voor de dag . 
In de aanloop naar dat seizoen 
was voetbal in Nederland plotse-
ling mateloos populair. 
Nederland met een van Basten in 
topvorm werd toen namelijk 
Europees kampioen. 
De euforie hier rondom heen 
kleurde ' t hele land dagenlang 
oranje. 
In de competitie had Enter, 
behoudens een 2-2 gelijkspel in 
de eerste wedstrijd tegen Tilligte 
een vliegende start. 
Liefst 7 wedstrijden op rij wer-
den gewonnen zonder ook maar 
zelfs een tegendoelpunt te hoeven 
incasseren. Na 8 wedstrijden was 
de stand aan de kop van de rang-
lij st. 
Enter 8 - 15 15 - 2 
HaarIe 8 - 13 18 - 7 
La Première 8 - 12 20 - 13 
In februari 1989, na 13 wedstrij -
den stonden we nog altijd boven-
aan maar de concurrentie bleef in 
de buurt. 
Enter 13 - 21 28 - 8 
Tilligte 13 - 21 33 - 14 
HaarIe 15 - 20 26 - 16 
Een gelijkspel tegen Heracles en 
verlies tegen Borne en Bon. Boys 
wierp ons terug in de strijd. 
Haat"le en Tilligte speelden een 
beslissingswedstrijd om het kam-
pioenschap die door HaarIe 
gewonnen werd. 
Met slechts 19 tegentreffers was 
Erwin Geels de minst gepasseer-
de keeper in Twente doch dit was 
slechts een geringe troost. 

Seizoen 1989-1990. 

Luctor et E. 22 13 4 31 49 26 AI.elo 
Rood Z.art 11 16 5 2B 41 29 Delden 
U, D. 22 5 27 37 25 Weerselo 
Enler 22 10 5 27 31 23 Enler 
La Prem iere 22 9 9 22 37 32 Al melo 
Hol ten 22 8 9 21 28 27 Hol ten 

22 7 9 20 29 31 lilligte 
22 8 10 20 27 32 Almelo 
22 6 9 19 26 31 Wierden 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 Omhoog 

6,F ,C, 22 7 10 19 32 3B Goor 10 
Borne 22 8 13 17 29 47 Bo rne 11 
T. V.O. 22 4 13 13 16 41 Beeku. 12 
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De jaargang 1989-1990 had een 
wel heel spannend verloop met 
tot het laatst toe een hele reeks 
kandidaten voor de titel. 

Streekrivaal Enter voor 750 toeschouwers verslagen 

Anders dan andere jaren hadden 
we dit keer niet zo ' n sterke start 
maar gingen ons pas in februari 
1990 in de strijd om de titel 
mengen. 

Holten terug in 
li.ampioensrace 

Overwinningen tegen kam-
pioens-kandidaten Luctor en 
Rood Zwart brachten ons toen 

aan de kop van de ranglij st. 
Een week later in de uitwedstrijd 
tegen Holten ging het echter 

Enter-Luctor 2-0 
1-0 Gerard Geels, 2-0 (pen) van 
Otten 
ENTER- In deze topwedstrijd in 
de vierde klasse B boden beide 
teams bij vlagen zeer goed voetbal. 
Het eerste half uur was volkomen 
voor Enter, dat, met name via af-
standsschoten met de wind mee, 
vaak gevaarlijk voor het Luctor-
doel opdook. Meer dan één doel-
punt, via een schitterrende om-
haal van Gerard Geels, leverde 
het echter niet op. He t laatste 
kwa rtie r voor de pauze was voor 
Luctor, dat in deze fase ve rdiend 
had om langszij te komen. Na de 
rust nam Enter echter het heft 
weer stevig in handen, maar het 
verzuimde om al snel de wedstrijd 
te beslissen. Zodoende bl eef het 
lange tijd ongemeen spannend, 
maa r na de benutte strafschop tien 
minuten voo r tijd was de zaak be-
keken. 

mi s. In een van spanning zinde-
rende wedstrijd moest Enter in 
Holten genoegen nemen met een 
2-1 nederlaag. 
Toen in de slotfase van dat sei-
zoen ook nog twee keer onnodig 
werd verloren respectievelijk 
thuis tegen Heralcles en ui t tegen 
Tilligte, waren niet alleen de 
kampioenskansen verloren, maar 
moesten we naast kampioen 
Luctor ook nog voorrang geven 
aan Rood Zwart en UD, zodat 
we slechts op de vierde plaats 
eindigden. 

Op naar de 
derde 

.Enter overtuigend 
langs Rood· Zwart 

klasse 
Kwaliteit gaat nooit 
verloren , zo luidt 
een uitdrukking, en 
dat bleek ook nu 
weer. We hadden 
gewoon ZO' n goed 
elfta l dat we wel 
een keer kampioen 
moesten worden. 
Heel lang leek het 
erop dat het in het 
sei zoen 1990-199 1 
zou gaan gebeuren. 
Lange tijd voerde 
Enter de ranglij st 
aan maar het 

ENSCHEDE-In de vierde klasse A ging alleen Eilermark legen De Lutte . 
door (1-2) en in de vierde klasse B speelde.n de loppers Enler en Rood Zwart 
legen elkaar. Enler won meI 4-1 en voert de n.nglijst aan. Maar Rood Zwart 
beeft nog ons om de drie punten achterstand om Ie zetten in een punt 
voorsprong, wanl het speelde twee partijen minder. In de vierde klasse C 
werd het drie keer 0-2. SC Neede won het degn.datieduel legen U1ftse Boys 
en Mohammed Faris werd meI twee doelpunten malchwinner voor Win· 
lemnjk in Neede. 

VIERDE KLASSE B 
Enter - Rood Zw.trt 4- 1 
Enter 15 7 6 2 20 23- 12 
RoodZw.rt 136521726-1 6 
luc. et Emergo 13 6 4 316 27- IS 
Holten 13 5 5 3 IS 16- 15 
UDW"mlo 11 4 5 213 16- 12 
Tilligte 13 4 5 4 13 16- 15 
La. Première II 4 3 4 I I 1$- 16 
Borne 11 5 0 610 14- 22 
SVOmhoog 13 3 6 la 15- 20 
Heracles 12 3 6 9 14- IS 
GFC 12 3 6 9 IS· 23 
TVO 13 2 3 8 7 9- 25 
Borne - La. Première, Rood Lwart - Hera.-
clés, UD - TVO 
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Enter· Rood Zwart 4-1 (2-1). Ol· 
ten 1-0, Slaghekke 2-0, Spoolder 2-
1, Pots 3-1, Frank Geels 4-1. Toe· 
schouwe,,: 800. 

ENTER - Voor de vierde maal in 
suc<:cssie haalde Enter de volle 
winst binnen. Gisteren via een over-
tuigende 4-1 op concurrent Rood 
Zwart. Al na een kwartier keken de 
gasten tegen een 2-0 achterstand 
aan door een doelpunt van Jan Ot· 
ten. Kort daarna ging een schot van 
Patrick Slaghekkc via de hak V3il 
verdediger Ter Braak ongelukkig 
bet doel in. Vijf minuten voor rust 
benutte Bertho Spoolder de enige 
kans van Rood Zwart. Na rust 
bouwde Enter de voorsprong met 
treffers van Enk Pots en Frank 
Geels uit. 

Albergse de Tukkers bleef steeds 
goed volgen. 
De onderlinge confrontatie in 
Albergen bracht ook al geen uit-
sluitsel 2-2. 
Een andere titel gegadigde, Rood 
Zwart uit Delden , werd evenals 
het jaar daarvoor, in Enter gede-
cideerd terugverwezen 4-2 

Seizoen 1990-199l. 

de Tukkers 22 12 8 2 32 69 25 AI bergen 
Enter 22 11 8 3 30 44 24 Enter 
Rietvogels 22 10 8 \ 28 40 25 AlneIo 
Rood Zwart 22 8 8 6 24 31 30 Delden 
La Pre.iere 22 6 11 5 23 28 25 AI.eIo 
TiIligte 22 B 7 7 23 29 33 Tilligte 
U.D . 22 7 7 8 21 39 41 Weerselo 
O.hoog 22 4 10 B 18 40 41 Wierden 
Langeveen 22 4 9 9 17 29 

I 
2 
3 

.' 6 
7 
B 
9 

G.F .e. 22 4 9 10 16 33 
46 Langeveen 
49 Goor 10 

Heracles 22 5 6 11 16 29 62 AI.eIo 11 
Hol ten 12 6 4 12 16 25 35 Holten 12 

In de eindfase van de competitie 
1990-1991 leverden we nog eens 
een sterke prestatie door 
Heracles met 8-0 te kloppen, 
maar helaas zaten er ook een 
paar zwakke partijen tussen. 
Gelijke spelen tegen Holten en 
Langeveen en 1-0 verlies tegen 
Rietvogels. 
Voor de Tukkers genoeg om ons 
op de ranglij st te passeren. 
In de nacompetitie met Rood 
Zwart en Ri etvogels toonden we 
ons de sterkste. 
De bes lissingswedstrijd tegen 
Victoria ' 28 in Bentelo ging ech-
ter met 4-1 verloren . 
Weer geen promotie. 



'In vliegende vaart op het clubhoes opan' 

SV Enter draait 
Rood Zwart 

dol 
door Hon Pope 

ENTER - De spelers hield e n zich nog met de warming-up 
bez ig , maar in de bestuurskamer werd de wedstrijd alvast 
gespeeld. "Het is frappant dat we uit ongeslagen zijn, dus 
we zullen ook vandaag wel winnen", trapte het bestuursl id 
WorkeI van Rood Zwart af. "Hoe b e doel je frappant? Wij 
zijn thuis ongeslagen", tackelde voorzitter Otte n van SV 
Ente r. Eén ding was duidelijk: het kon alle kanten op. 

Een paar uur later gloriee rde Ot-
ten , want SV Enter had met 4-2 
gewonnen. Workei nam het ver-
lies sporti ef op, maar stelde wel 
vast dat Rood Zwart de eerste helft 
(1-2) in zi jn voordeel besliste. "De 
weds trijd duurde voor ons gewoon 
te lang' , sprak hij . 
Ind erdaad, op basis van de eerste 
helft was Rood Zwa rt de bes te 
ploeg en het team drukte dat ook 
in doelpunten uit. Weliswaar 
kwam SV Enter snel op voor-
sprong door een doelpunt van 
Frank Geels, na een enorme blun-
der van doelman Harold Pepers, 
die de hele wedstrijd een weinig 
klemvaste en noga l onzekere in-
druk maakte, maar ha lverwege 
het ee rs te bedrijf passeerde Rood 
Zwart meer dan verdi end de thui-
sploeg. Dat gebellrde via treffers 
van Peler Oude Veld huis, die een 
penalty benutte nada t een Enterse 
verdediger de bal met de hand uit 
het doel had geranse ld , en Ilaro ld 
Oude Veld huis, die een pass van 
Erik Exlercate perfect Afrondde, 
hoewel de Enterse nazaten oer 
l.O mpsc hippCfs en k lompenma-
kers 'roem ofsaid' hadden gez ien. 

De voorsprong van de Deldenaren 
was een goede afspiegeling. want 
hel veldspel van de bezoekers was 
veel beter da n da t va n SV Enter. 
De gastheren spee lden e llendig 
dom. Ze sloellen hl'! middenveld 
over en gooiden alle ballen op 

rechts. Zelfs als e r negen spelers 
bij de linker cornervlag hadden 
gestaan, dan nog zou er op rechts 
zijn gespeeld. 
Trainer Ber t Boes van SV Enter 
lal in de rust vermoedelijk a ls een 
bezetene tekeer zijn gegaan. De 
thuisclub had de mOll wen in e lk 

. geva l opgestroopt. Bovendien 
speelde het team - in de woorden 
Vim secretar is Heering - "op het 
clubhoes opan" en dat schijnt de 
Enterse werkpaarden nog we l 
eens v leuge ls te willen geven. Wat 
het wondccmiddel ook was, het 
ging met recht in v liegende vaart 
op het clubhoes opan. 

Dat betekende al in de 50ste mi -
IHlut de ge lij kmaker v ia Robert 
Slaghekke. Dit had SV Enter net 
nodig. De ploeg leefde op, zonder 
overigens tot 11100i voetbal te ko-
men. Er kon dus er maa r beter 
meteen geoogst wo rden. En dat ge-
beurde. Eerst was het André 1I10r-
sink d ie zijn spec ia lit eit nog eens 
toonde en V;lI\ ruim e afsl.éllHI na 
een indirecte vrije trap raak knal-
de. Enkele minuten later zorgde 
Richard Schreijer na een afgemc-

De Tukkers-Enter 2-2 
1-0 Meier, 1-1 Nietert, 2-1 Nietert 
(e.d.), 2-2 Morsink 
De absolute topper in 4B heeft 
geen verschuivingen aan de kop 
teweeg gebracht, wel enth busi-
asme bij de aanwezigen . Doordat 
beide teams in Albergen voor de 
winst gIngen werd de amuse-
mentswaarde naar grote hoogte 
gestuwd. Wonderlijk genoeg hoef-
de geen der sluitposten voor de 
rust de gang naar het net te maken. 
Daar kwam na de hervatting snel 
verandering in . Een trieste terug-
spee lbal van Geels werd onder-
schept door Ingo Meie r: 1-0. Tien 
minllten later kopte Nietert Enter 
terug in de race. Diezelfde Nie tert 
was vervolgens in de eigen zestIen 
h e t overzicht een beetje kwijt, zijn 
e ige n doe lma n werd het slachtof-
fer van zijn gepruts. Een vrije trap 
van Morsink bracht duidel ijkheid 
over de krachtsverhoudinge n: 2-2. 

Enter 
Rood Zwart 
De Tukkers 
RIetvoge ls 
Tllligt e SV 
UD Weerselo 
La première 
Herac\es 
GFC 
Langevee n 
Holten 
Omhoog 

14 8 
12 6 
II 5 
14 4 
13 4 
13 4 
I L 3 
14 4 
12 4 
13 2 
13 3 
12 I 

5 I 21 29-
5 I 17 21-
6 o 16 34· 
6 4 14 18-
5 4 13 17-
4 5 12 23-
5 3 11 16-
3 7 1I 20-
2 6 10 21-
6 5 10 18-
3 7 9 17-
6 5 8 19-

ten voorzeten van Frank Geel> 
. (wel weer van rechts dus!) Voor dt 
vierde treffer. De verzamelde sup' 
portersschare, enkele rij en dil, 
achter het Deldense doel, wist hel 
toen meer dan zeker: "Wiej hebt 'I 
wun, wiej h-ebt 't w un!" 
En gewonnen hadden ze het, daal 
op het sportpark Krompatte. Dr 
loka le matadoren tikten de wed· 
strijd rustig uit. Een kwartiertjr 
agressie was genoeg gebleken. De 
thuisclub kon ook 'heanig an' 
doen, omdat er van Rood Zwart 
was niet veel meer over was. Ot' 
pruimen waren op en de buit ver-
deeld . Met achteraf de conclusie 
dat hetgeen groo tse wedstrijd was. 
maar dat er tenminste zes doel-
punten waren gevallen. 

Terug in de bestuurskamer ging 
het aan Enterse kant a lleen nog 
over De Tukkers. "Wat. 6-2 tege l; 
VD? Met die jongs krieuw nog wa t 
te ste lrn. " En bjj Rood Zwart bleef 
men de zaak van de zonnige kant 
bekijken. "We hebben .nog maar 
twee keer verlo ren, één keer thuis 
en één keer uit. beide keren va n 
Enter. Maar we doen nog gewoon 
nlce." 

SV Enter- Rood Zwart 4-2. 
Scheidsrechter: N. Driessen. 
Toeschouwers: 750 

17 
13 
16 
18 
20 
22 
17 
27 
29 
27 
21 
26 
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Seizoen 1991-1992. 
Rietvogels 22 15 6 1 36 47 17 Almelo 
Enter 22 13 7 2 33 49 16 Enter 
Vasse 22 9 7 6 25 27 24 Vasse 
Rood Zwar t 22 6 9 7 21 37 30 Del den 4 
U.D . 22 4 13 5 21 27 27 Wee rsel o 5 

22 6 9 7 21 24 29 6 
22 a 4 10 20 26 34 Ti 1 igte 7 

La Pre"iere 12 7 5 10 19 26 49 Al oe lo 8 
Luctor 22 b 6 10 18 27 33 Al me lo 9 
OOhOOD 22 6 b 10 18 21 32 Wi erden 10 
8arbaros 22 3 11 8 17 27 35 Hengelo 11 
Saasve ld ia 22 3 9 10 15 22 34 Saasveld 12 

In het seizoen 199 1-1992 haalden 
we 33 punten uit 22 wedstrijden. 
Een gemiddelde van anderhalve 
punt per wedstrijd. 
In het oude puntensysteem, 
2 punten voor een overwinning, 
normali ter goed voor een kam-
pioenschap. Rietvogels haalde 
echter 36 punten en werd 
zodoende kampioen. Enter had 
wel weer eens de minst gepasser-
de verdediging met slechts 16 
tegen treffers. 
Bij de uitre iking van de daarbij 
behorende trofee vergeleek Erwin 
Geels Enter zeer treffend met 
Joop Zoetemelk. Eeuwige 
Tweede. 

Ook in de nacompetitie bleef 
Enter met lege handen. Rood 
Zwart, dat in de regul iere compe-
titie twee keer klop kreeg van 
Enter behaalde nu een 2-2 gelijk-
spel op Krompatte. In Vasse, in 
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het dal van de Mosbeek, leek 
Enter tegen datzelfde Vasse een 
regelmatige overwinning te beha-
len. 0-1 Wilfried Kui pers 0-2 
Ronny Otten. In de tweede helft 
echter begon het gestunte l. Erwin 
Geels liet een hoge bal gli ppen en 
zorgde daarmee voor de inleiding 
tot paniek. De achterhoede, in de 
gewone competitie zo safe als de 
Nederlandse bank, ging plotseling 
stuntelen en gaf legio kansen 
weg. Vasse benutte er verder nog 
2 en stuurde aldus Enter met een 
3-2 nederlaag hui swaarts. 
Weer een verloren seizoen . 

Eindelijk 
succesvol 
Seizoen 1992- 1993 . 
Ent er 22 15 5 2 35 40 16 Ente r 
U. D. 22 n 3 b 29 58 35 We erse lo 
Lange, een 22 11 7 4 29 41 30 Langeveen 
Borne 22 11 6 27 52 32 80rne 
Luctor et E. 22 12 7 27 43 25 Al oel o 
Olden zaal 22 8 8 6 24 32 29 Olden,aal 
Vasse 22 7 8 7 22 32 37 Va " e 
6.F .C. n 9 J 10 21 36 33 600r 

22 7 4 11 18 33 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 Ti l 1igte 

O.hooD 22 J 10 9 16 36 
41 Tilligte 
44 Wierden 10 

Zenderen V. 22 2 7 13 11 22 53 Zenderen 11 
la Prei i ere 22 1 3 ' 0 ,. 5 14 64 Aloe lo 12 

Toen echter kwam het seizoen 
1992-1993. 22 wedstrijden, 15 
overwinningen, 5 gelij ke spelen 
en slechts 2 nederlagen. 35 pun-
ten en een doe lsaldo van 40 voor 
en slechts 16 tegen. Vertaa ld naar 

de huidige puntentelling zelfs 50 
punten. Nou kon het toch echt 
niet meer mis. Glorieus kampioen 
met 6 punten voorsprong op num-
mer 2 UD Weerselo! Met datzelf-

Enter 'troeft UD 
Op alle fronten af 

Ente r liet er in 
Weerse lo geen enk ele tw ij fel over beS b.3. 11 da l het d it seizoen op-
n ieuw o m de titel wil s t rijden. UD we rd op a lle t ro n ten afget roefd: 
0:5, 
ui:)\y. · Enter 0-5 
0- 1 ErwÎn -Lam merink; 0·2 en 0-3 
"(pcriahy) Gerard Geels: 0·4 Stefan 
Il crink ; 0-5 Erwin Lnn\ merink 
UD had niets in te brengen legert 
de ontkete nde Entcr naren. Toch 
duurde het nog tot de 25ste min uu t 
a lvorens het na een fout in de ve r· 
ded igi ng van UD 0-1 werd. Met 
een vrije trap van buiten de zestie n 
meter scoorde Gcels in de 3aste mi · 
nu ut 0-2 en twC(' minuten later be-
nu tte dezeIrde spe ler een stra f-
schop: 0-3. Na rust gingen de 
ten vrolijk door en kon de \Ve(' rsc-
lose doe lman nog tweemaa l vis-
sen: 0-5. 

Ber! Boe s 

de nummer twee UD, werd 
meteen de eerste wedstrijd gron-
dig afgerekend: UD- Enter 0-5. 
Even kwam er nog weer een 
domper op de vreugde door na 
zo ' n sterke start de tweede wed-
strijd thu is tegen Zenderen 
Vooru it met 2-3 te verliezen . 
Daarna ging het echter van een 
leien dakje. In en tegen 
Langeveen 1-4 winst en thuis 
tegen La Première 1-0. Tegen 
Vasse thu is bleef het nog eens 0-0 
maar daarna volgde een hele serie 
overwinningen respectievelij k 
GFC, Luctor, Borne, Oldenzaal, 
Omhoog, Ti ll igte en Zenderen 
Vooruit werden aan de zegekar 
gebonden. 
Tegen UD thu is kregen we onze 
tweede nederl aag 0-2, maar de 
kloof met de concurrentie was 
nog steeds aanmerkel ijk en de 
inzinking die ons andere j aren 
wel eens parten speelde, bleef nu 
ui t. We gingen weer door met 
wi nnen thuis tegen G.F.c. 3-0 en 
uit bij Omhoog 0-1 . Vasse hield 
Enter voor de tweede keer op 
0-0, maar de altijd weer lastige 



Enter kleurt rood-wit 
ENTER - De kleuren rood en wit 
overheersten gisternliddag in En-
ter, de kleuren van de plaatselijke 
voetbalclub SV Enter. Omdat het 
bovenaanstaande SV Enter in de 
wedstrijd tegen het op de tweede 
plaats staande Langeveen kam-
pioen kon worden, had de suppor-
tersvereniging van de club 500 
rood-witte petjes aangeschaft. 
Deze gingen grif van de hand. Bo-
vendien hadden veel SV Enter-
aanhangers hun gezicht in hun fa-
voriete clubkleuren geschilderd. 
En het rood-witte karakter van 
deze tweede paasdag werd op 
sportpark Krompatte nog eens ex-
tra benadrukt door een gigantisch 
rood-wit doek, dat door sup-
portersvereniging achter één van 
de doelen was gehangen . De in-
spanningen van de supportersver-
eniging waren niet tevergeefs, 
want door een 2-0 overwinning op 
Langeveen konden de petten na 
90 minuten massaal de lucht in on-
der het motto: 'petje af voor SV 
Enter 1'. 

De kersverse voorzitter van de 
Enterse voetbalclub, H. Keizer, 
glunderde na afloop van oor tot 
oor. "Wat een entree hè", zei de 
man die veertien dagen . geleden 
tot voorzitter werd gekozen. Bij · 
zijn eerste thuiswedstrijd in func-
tie mocht hij niet alleen de kampi' 
oensflessen champagne uit de 
koelkast halen, maar kon hij te-
vens een volle bak begroeten, om-
dat de wedstrijd zeer veel belang-
stelling trok. Naar scha tling ruim 
duizend toeschouwers omzoom-
den het hoofd veld, hl'ee keer zo-
veel als SV Enter normaal bij een 
thui smatch trekt. 

Ter verhoging van de feest-
vreugde had de supportersvereni-
ging na de rust een blaaskapel uit 
Hengelo laten aanrukken , die zich 
opstelde achter het doel van Lan-
geveen. Blijkbaar kregen de En-
terspelers door de vrolijke muziek 
nieuwe energie. De eerste helft 
was namelijk met 0-0 afgesloten 
en Enter was toen amper gevaar-
lijk geweest. Maar al na vijf minu-
ten in de hveede helft kon de En-
terse aanhang voor de eerste maal 
uit haar bol, nadat Erwin Lammer-
tink 1-0 had gekopt. De blaasknpel 
deed er daarna nog een schepje 
bovenop. Langeveen-doelman 
Henk Wesselink werd van al het 
getoeter achter z'n doel echter niet 
zenuwachtig. De uiters rustige en 
sportieve sluitpost van Langeveen 
zag de lol er wel van in. Toen de 
muzikanten even uitgeblazen wa-
ren riep hij hen toe: "13lie'm 
bloaz'njongs!". Een kwartier voor 
tijd stelde Wilfried Kuipers, even-
eens met een kopbal, met 2-0 het 
kampioenschap veilig. 

• Vreugde bij de spelers van SV Enter na het behalen van het 
kampioenschap in de vierde klasse. De titel houdt automatisch 
promotie naar de derde klas in. FOTO ERIC BRINKHORST 

SV Enter promoveert nu auto-
matisch naar de derde klasse 
KNVB. Nog hooit in de ruim 70-
jarige historie heeft de club zo 
hoog gespeeld. In het seizoen '84-
'85 was voor de laaste maal een 
promotiefeest je gevierd, toen SV 
Enter vanuit de onderafdelijg de 
KNVB binnentrad. Na afloop 
bracht het Enterse muziekkorps 
St. Caecilia de spelers, trainer, be-
geleiders en bestuur een muzikale 
hulde. 

Aanvoerder 
SV Enter: 

'Succes 
is geweldig' 

Enter - Langeveen 2-0· 
1-0 Lammertink; 2-0 Kuipers 
Nervositeit was er de oorzaak van 

. datbeide ploegen in de eerste 
niet tot grootse daden kwamen. In 
de tweede helft kwam daar veran-
dering in, doordat Enter alle rem-
men los gooide. Kopballen in de 
60ste en 75ste minuut van Erwin 
Lammertink en Wilfred Kuipers 
brachten het felbegeerde. kam-
pioenschap bij Enter. 

Aanvoerder Gerard Geels is het 
daar echter maar ten dele mee 
eens. . Ri h b Dit succes is geweldig. er e -

ENTER - Het eerste elftal van En-
ter is gistermiddag na de 2-0 over-
winning op Langeveen kampioen 
geworden van de vierde klasse. 
Groot feest in Enter waar de spe-
lers en achterban het hele seizoen 
naar promotie hebben gehunkerd. 
Volgens scheidend trainer 
Boes kan zijn ploeg volgend Jaar 
ook bovenin meedraaien in de der-

ben we het hele jaar voor geknokt. 
Of we volgend jaar weer bovemn 
spelen, is niet zeker. We laiJgen 
wel versterking m spelers als 
Slaghekke, Otten en Dirksen. 
Maar ik ga nu met beweren dat we 
het volgend jaar wel even gaan 
maken. Handhaven lijkt me de 
eerste zorg", aldus de ca,Ptam dle 
met tranen in de ogen zlJn relaas 
doet. Er is zelfs sprake van emge 
ontroering. "Ja, dat kun je gerust 
stellen. Ik ben nu dertig jaar en 
nog nooit kampioen geweest .. Zelfs 
niet bij de puplllen en de Jumoren. 
Ik zat in een lichting dle toen ge-
woon te licht was. Daarom vind ik 
dit ook zo geweldig" , aldus de dol-
gelukkige Geels . "We gaan van-
nacht door tot in de vroege uurtjes 
met het vieren van dit kampioen-
schap." 

de klas. . 
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MeI dit elftal behaalde Enter 12 april 1993 het kampioenschap van de vierde 
klas en promotie naar de derde klas. 
Achter v. i./H Alfons Asbroek (leider), Gerard Geels (aa nv.) Envin 
Lammertink, Eddy Nitert, Rob Lammertink, Bert Boes (trainer), Wi(li-ied 
Kuipers, Marcel Geels, Pedro Bomers, Albert Struik (verzorger) Henk Olde 
Olthof(grens/:) Renè NijboeJ: 
Voor: Stefan Heering, Wouter Roetgerink, Robert Slaghekke, Martijn 
Veldhuis, Envin Geels, Ardjan Brandriet, Richard Schreyer, Frank Geels en 
Richard Geels. 

uitwedstrijd bij La Première werd 
dit keer gewonnen 1-2. 
Vier april 1993 bij de wedstrijd 
Oldenzaal-Enter zou het kam-
pioenschap binnengehaald 
worden. 

Ook in de derde 
klas kampioens-
kandidaat 

Seizoen 1993-1994. 

Vost a 22 12 6 4 30 44 26 Enschede 
NEO 22 10 8 4 28 42 31 Borne 
BWO 22 10 7 ) 27 46 35 Heng elo 
EMOS 22 8 9 5 25 32 24 Enschede 
En ter 22 6 13 3 25 34 30 Enter 

22 7 8 7 22 37 34 Henge lo 
22 6 9 7 21 33 }3 Ensc hed e 

Los se r 22 8 4 10 20 35 40 Loss er 
R' bie" 22 8 4 10 20 26 32 Ensche de 

1 
2 
3 

.' 6 
7 
B 
9 

Het tweede elftal gaf 's morgens 
al het goede voorbeeld door kam-
pioen te worden en te promover-
en naar de reserve klas. 
Kersverse voorzitter Henk Keizer 
had zijn speech al ingestudeerd 
en toen Gerard Geels voor 0-1 
zorgde, leek niets een kampioen-
schap nog in de weg te staan . 
Vlak voor afloop echter kreeg 
Oldenzaal volkomen overbodig 
nog een corner, waarna 

Ro od Z.art 22 4 9 9 17 25 35 Delden 10 

Oldenzaal aanvaller Roy Kuipers 
het Enterse feest een week uit-
stelde. 
Tweede Paasdag 12 april 1993 in 
de thuiswedstrijd tegen 
Langeveen is het er toch van 
gekomen. Door doelpunten van 
Erwin Lammertink en Wilfried 
Kuipers haalde Enter een 2-0 
overwinning op Langeveen en 
werd daardoor onbereikbaar voor 
de concurrentie. 
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22 5 7 10 17 28 45 Aloelo 11 Ri etvog,l s 
M. V.V. 22 2 B 12 12 16 33 Har brin t.ho 12 

Had aanvoerder Gerard Geels 
zich nog wat gereserveerd uitge-
laten omtrent Enters mogelijkhe-
den in de derde klas, in de prak-
tijk bleken we van meet af aan 
ook daar een toonaangevende rol 
te spelen. 
Meteen al het debuut in de derde 
klas in en tegen Losser een 0-3 
overwinning was een uitstekend 
visitekaartje. Inmiddels had trai-
ner Bert Boes plaats gemaakt 
voor Louis Brouwer die het zeer 
tegen de gewoonte in, in Enter 
slechts één seizoen volhield. Dat 
hele jaar bleven we op overbrug-
bare afstand van kampioen Vosta. 

Opvallend was het grote aantal 
gelijke spelen dat we dat eerste 
seizoen haalden. Maar liefst 13 
van de 22 wedstrijden eindigden 
in een gelijkspel. Er werden 6 
wedstrijden gewonnen en 3 keer 
werd er verloren. 
Dat rekord van 13 gelijke spelen 
zouden we twee jaar later nog 
wat scherper stellen. 

Seizoen 1994-1995. 

ROOA 22 14 ! 35 39 20 Deventer 
Colu.bia 22 14 " 31 60 2B Ape I doorn 
Haarl e 22 10 6 26 37 24 Haarl e 
Ent er 22 9 6 25 37 24 Enter 
Voo rwaart s 22 10 7 25 34 26 Twello 
Neede 22 B 7 23 36 32 Neede 
U.O. 22 8 9 21 33 40 Oeven ter 
Daventria 22 7 9 20 45 .34 Deven te r 
Hat te. 22 8 10 20 30 33 Hatte. 9 
L, oe 1 erve 1 d 22 l 10 17 19 26 L.oelervel 1(1 
Ommen 22 12 15 15 47 O •• en 
Loche. 22 2 1B 6 16 67 Lochem 

Dit seizoen werden we ingedeeld 
in de derde klasse B met vOOl-na-
melijk Gelderse tegenstanders. 
Veel clubs troffen we voor het 
eerst in competitieverband. 

11 
12 

Over het algemeen wat verdere 
reizen en wat minder publiek. 
Enter-Daventria spreekt kennelijk 
wat minder aan dan Enter-Rood 
Zwart om maar iets te noemen. 
Bijna de gehele competitie was 
Columbia uit Apeldoorn de lijst-

Slaghekke Op 
schot bij Enter 
In de derde klasse B zorgde Enter 
voor de meest opvallende presta-
tie, door Ommen met 8-0 te klop-
pen. 
.Ent"er - Ommen 8-0 
1-0 en 3-0 Nijboer, 2-0, 4-0, 5-0 , 
6-0 en 8-0 Slaghekke, 7-0 Lam-
mertink 
Ommen kwam gehandicapt bin-
nen de lijnen en keek al snel tegen 
een hopeloze achterstand aan. 
Binnen het kwartier stond het on:" 
der meer door twee treffers vai1 
René Nijboer al 3-0 voor Enter. De 
thuisploeg bleef met snel spel de 
zijkanten zoeken en liet geen 
spaan heel van het arme Ommen. 
De absolute hoofdrol was voor Pa-
trick Slaghekke, die liefst vijf-
maal scoorde. . 



aanvoerder. In de slotfase van de 
competitie werden zij toch nog 
door Roda voorbijgestreefd. 
Louis Brouwer had na een sei-
zoen zijn biezen al weer gepakt 
en werd opgevolgd door Cees 
Mij waart. 

. 

We bleven de he le competitie 
door aardig in het spoor van de 
lij staanvoerders zonder echter 
echt kampioenskandidaat te zijn. 
Tegen Ommen haalden we nog 
eens een 8-0 overwinning. Enkele 
seizoenen eerder was dat tegen 
Heracles ook nog eens ge lu kt. 

Ongeslagen maar 
geen kampioen 
Seizoen 1995-1 996. Terleurstelling en ongeloof op de gezichten van Pa trick, Robert en A/jan, na 

de 0-0 in Ham·le. 
R' bleek 22 12 6 4 42 34 24 Enschede 
Enter 22 8 14 0 38 46 24 Enter 
B.W.O. 22 10 5 7 35 39 33 Hengelo 
EMOS 22 10 4 8 34 50 43 En schede 
Losser 22 8 7 7 31 43 29 Losser 
U. D. 22 9 4 9 31 38 35 Weerselo 
Haarle 22 7 9 6 30 24 20 Haarle 
Ensch. Boys 22 7 8 7 29 28 24 Enschede 
de Lutte 22 7 8 7 29 38 41 de Lutte 9 
W'school 22 7 7 8 28 31 40 Hengel o 10 
DSVD 22 4 6 12 18 27 53 Deu rningEn 11 
Bon, Boys 22 3 2 17 11 29 61 Haaksber,e 12 

Het seizoen 1995-1996 is onge-
twijfeld het meest merkwaardige 
seizoen dat de S.v. Enter in haar 
75-jarig bestaan heeft meege-
maakt. Het hele seizoen lang onge-
slagen en toch geen kampioen. 
10hn Frederikstadt heeft ons ver-
zekerd dat dit niet eerder is voor-

gekomen en wellicht ook nooit 
weer voor zal komen. Uiteraard 
had het wat te maken met de nieu-
we puntentelling: drie punten voor 
een overwinning. Enter is per tra-
ditie sterk in het behalen van 
gelijke spelen. In het eerste sei-
zoen in de derde klasse speelden 
we ook al eens 13 keer gelijk. Dit 
seizoen verbeterden we dat 
rekord. We wonnen 8 wedstrijden 
speelden 14 keer gelijk en verlo-
ren geen enkele wedstrijd. 
Bij de nieuwe puntentelling wor-

Enter troeft ook Rigtersbleek af 
Van onze medewerker 

ENSCHEDE - In de derde kl asse A 
begint er tekeni ng in de st rijd te ko-
men. Na dit weekeinde hee rt En-
te r, rial met 4-1 won bij Rigters· 
bleek, een voorsprong van zes 
pUIlt en op dat zelrde Rigtersbleek. 
De overige concurrent en gingen 
alle maa l in de rO l11. 

Rigtersbl cck-Ent er 1-4 (0-3) 
0-1 Braamhaar, 0-2 Richard Gee ls, 
0-3 Schre ier, 1-3 Eick horst, 1-4 
Lamm ert in k. 
De thui sploeg probee rde de gasten 
v:1llnf hel bcgins ign<ln l onder druk 
Ie zetten , Jll:1 ;H kwam Il <l een 11(Ilf 
uu r spe.Jen op <lc htcrstand tocn cle 
doelman een inzet van Rob 
I3ra.unlJaar ni et op de juiste waar-
de scha tte. Ente r smeedde daarna 
onmidd ellijk het ij ze r, want nog 
voor de pauze stond he t 0-3. Doo r 
het tempo wat op te sch roeven 
probeerd e Ri gtersb lee k na rust de 
sc hacIe te he rstellen. Verder dali 
ee ll tre ffer V<lll Michael Eickhorst 
kwam de ploeg ec ht er niel. 

DERDE KLASSE A 
EMOS . HaarIe 0-2, Wilhetmschool-
Enschedese Boys 2- ' , SV De Lutte -
Bonifaeius Boys 5- ' , Rigtersbleek -
Enter 1-4, Losser - UD (W) 5-0, DS-
VD-BW03-1. 

Enter 17 8 9 033 ' 37 - 15 
Rigtersbleek 17 427 23 - 21 
BWO 17 726 31 - 28 
Losser 17 625 38 - 24 
EMOS 16 3 624 38 - 35 
E'boys 17 6 524 22 - 18 
Haarle 17 6 524 20 - 17 
UD(W) 16 723 30 - 26 
SV De Lulte 16 422 31 - 29 
Wilhelmschool 17 5 5 720 22 - 34 
DSVD 16 3 5 8 14 21 - 41 

den gelijke spelen minder gewaar-
deerd. Een ploeg die alle wedstrij-
den gelijk zou spelen zou maar 22 
punten halen en op die manier 
zelfs ongeslagen degraderen . Met 
de oude puntentelling zouden we 
in punten gelijk geëindigd zijn met 
Rigtersbleek en op grond van een 
toch wel duidelijk beter doelsaldo 
als eerste geëindigd zijn. Het 
mocht niet zo zijn. We bleven 
derde klas ser, maar 0 wat waren 
we er dicht bij. Vooral na die uit 
overwinning tegen naaste concur-
rent Rigtersbleek. Ik herinner het 
me nog goed. Op 31 maart 1996 
vlak voor de wedstrijd Rigters-
bleek-Enter was er een enorme 
sneeuwbui gevallen, terwijl tijdens 
de wedstrijd de zon doorbrak. 
Toen het rustsignaal klonk was de 
sneeuw net gesmolten en leidde 
Enter met 0-3. Het eindsignaal 
kwam bij 1-4. Marcel Pots was die 
middag onze keeper en deed dat 
voortreffelijk. 
Op de terugweg in de auto meldde 
Radio Oost ook nog eens dat 
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BWO, een andere concurrent, met 
3-1 had verloren van rode lantaarn-
drager DSVD. Het kan niet meer 
misgaan concludeerden we. 
Iedereen doet zijn best om ons 
kampioen te laten worden. Zes 
punten voorsprong met nog slechts 
vijf wedstrijden te gaan, dat wordt 
tweede klasse volgend seizoen. 
Helaas, het kon dus nog wel mis-
gaan. Enter speelde de laatste S 
wedstrijden allemaal gelijk en 
Rigtersbeek had een onwaarschijn-
lij k sterke finish: S overwinningen 
op 11J. 
Zondag 12 mei 1996 werd het 
vonnis voltrokken. Enter speelde 

in en tegen Ham'le met 0-0 gelijk 
en Rigtersbleek won voor de vijfde 
keer op rij , nu met 1-0 van Losser. 
Diezelfde zondag 12 mei behaalde 
het tweede elftal wel het kam-
pioenschap en promoveerde bij-
zonder knap naar de reserve eerste 
klas. 

. door'Eddy van der Ley 
i. '. 

HAARI,E ;Het, telefoontje met super·statis ticus John Fre· , 
denkstadt is nog niet gepleegd, maar zeker is dat de SV l'IFc 
ter gisleien ongewild geschiedenis heeft '. 
ongeslagen blijv.en en toch geen kampioen is !e. 
krankZinnig voor woorden ! De annalen van de voetbalhis,. 
torie zijn dankzij het sympathieke Enter verrijkt met 
curieuze vennelding, maar in het Twentse.k.lompendqrp 

het bier gisteren de smaak van azijn . . "" - . 

Nog eens bijna 
Echter ook voor Enter 1 was nog 
niet alles verloren. Wat restte was 
de nacompetitie met UD (Weer-
selo) en BWO (Hengelo) moest in 
eerste instantie worden uitgemaakt 
wie de periodekampioen 3A werd. 
Daarna volgde een beslissi ngs-
wedstrijd tegen de periodekam-
pioen 3B om één promotieplaats. 
Een kans van een op zes dus. In 
Weerselo moesten we met de 
nodige invallers aantreden. Toch 
lukte het vrij gemakkelijk UD op 
zij te zetten. Echter ook BWO had 
dam'na aan het inmiddels uitge-

Wonderploeg blijft in de race om promotie na 0-2 bij UD 

Enter spoelt deceptie weg 
Door Rik Eijsink 

WEERSELO Een toe-
schouwer vroeg zich tijdens 
de rust van de westrijd UD -
Enter met geveinsde verba-
zing af of het hier wellicht 
een beslissingsduel om de 
degradatie naar de vierde 
klasse betrof. De beste man 
zal ongetwijfeld beter ge-
weten hebben, maar de iro-
nie was tegelijkertijd bij -
tend en begrijpelijk, gezien 
het bedroevende niveau 
waarmee de nacompetitie in 
de derde klasse A werd 
geopend. 

UD vond her vooraf a! prachtig dat 
het deelnemer aan her toetje van 
de competitie was. De kampioen 
van de eerste periode was als pro-
movendus op een prima vijfde 
claats geëindigd, en dacht eigen-
lijk geen moment aan promotie. 
Trainer Bert Boes: 'Het seizoen 
was voor ons daarmee geslaagd. 
en we konden daardoorvrijui t aan 
de nacompetitie 
Dat vrijuit soelen bleek binnen de 
mogelijkheden van de geel-witten 

uitermate beoerkt te zijn. 
De ploeg speelde vieliswaar 
.... an de lever met een geweldige in-
zet, maar enige tijn viel er in de 

der enig overleg naar voren 
hengst op de spitsen Peter en lJe · 
raId Vreeswijk, die als eenzame 
îtrijders aan het front zowaar viak 
voor de pauze nog een paar kans-
jes konden afdwingen. maar 'Jei· 
der voliedig up zichzeif waren 
aangewezen. 

Van Enter mocht vooraf 
worden verwacht. al deed de ploeg 
er in de a igelopen week alles 
om het ver.vach tingspalioon 
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temperen. Ce es Mijwaart: 'De te-
leurstelling was verschrikkelijk 
groot in het dorp na het mislopen 
van de titel. Bovendien moest ik 
vanmiddag met maar liefst zes in-
vallus aan de start verschijnen, 
zodat je begrijpt da t ik de jOllgens 
èen groot compliment moet geven 
voor de wijze waarop ze de decep-
tie hebben weggespee!d.' 
Oe instelling van de gas te:1 was 
echter lange lijd het en ige plus-
Dunt, want Enter kon het voetbal-
ienèe surplus in de eerste helft 
5een momemomzetten in produc. 

daden. zoais beke:1C1 al !an-

Vreeswijk (l in ks), aanva ller van de thuisploeg, wordt van de bal gezet door een heersende Entenaar. 

ger de makke van de klompen-
dorp-brigade. Met name Niek Ot-
len sleurde dat het een Heve lust 
was. maar 00 de momenten dat het 
moest gebeuren stond hij niet op 
de goede plek. He!zeifde gold 
voor de spelmaker Richard 
Sch reyer. Deze begenadigde voet-
ba ileris meteen heerlijke techniek 
gezegend die temidden van al het 
ge?!oete: weldadig aandeed. maar 
ook hij maakte zijn akties te ver 
van de veste van Stefan ),jijland. 
waardoor het rendement te gering 
was. 
:Vlet Stefan Nïjland is de ongel uk· 

kige hooidrolspe le r uit het tweede 
bedrijf genoemd. Na de beste pe-
riode van de thuisploeg in het eer-
ste kwartie r. zorgde de UD-goa tie 
voor de ommekeer in het vlakke 
due l. Eerst tastte hij mis bij een 
hoekschop. waana Rene Nijboer 
vrij bij de tweede paal kon int ik-
ken, en vijf minuten iater gleed de 
pech vogel uit bij zijn poging de bal 
bui ten de zestien mete r te onder-
scheppen. waarna hi j in een reflex 
de bal in zijn handen pakte. Hetge-
volg was de rode kaart. hetgeen 
heel \Veerseto te recht in gro te 
toorn deed ontsteken, omdat 
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scheids rechter Oosterik zich in de 
eerste helft wel clement had ge· 
toond. toen Marcel Geels aan de 
nooàrem trok tegen Geralà Vrees-
wijk. Kort hierop punterde Marcel 
Gierkink de beslissing langs inv31-
Ier-doelman \Veda : 0·2 . 

UO Weerselo · Enter 
().1 René Nijboer. 0-2 Marcel Gier'l'I ink 
Scheidsrechter: Oosterik (AlmelO). 
Toeschouwers : 500. 
Opstelling Enter: Lammertmk . :\1.Geels. 

a(andrret. G.Geels. Rensen. B.Ot · 
ten. (Lammertink). 3cnreyer. 
N.Ot:en . . 'Ilijboeq Gierkink. Orayerl . 



Koninklijk Enter gaat tóch onderuit 

Door Eddy van der Ley 

BATHMEN - De koilinklijke serie 
van SV Enter is door de Koninklij-
ke UD abrupt "fgebroken. In de 
dertigste wedstrijd van het sei-
zoen, het promotieduel 0111 ee n 
toegangsbewijs vaat de tweed e 
kl"sse, ve rloor de ploeg die ni et 
leek te künnen verliezen, d"n toch 
haar onschendbaarheid. En nu we 
het toch bver cijfers hebben: door 
de 2-1 zege keerde de Kon inklij ke 
UD, dé traditiec lu b uit Deventer, 
na zestig janr terug in de tv·/eede 
klasse. 

Richard Geels wi lde het noodlot 
maar niet accepteren. 'Waarom 
hebben wij ni et dat kleine beetje 
ge luk? Waarom? Waa rollllllag het 
niet zo zijn?' De sp itsvond ige aan· 
va ll er kon er l11et zijn kop marlf 
niet bij. Hij weigerde zijn vers la-
gen ploegmaten naar de kl eedka-
Iller tc volgen, sloeg Opbcllfcnde 
woorden van bestuursleden ar en 
verhi er nngnw:lls zijn stem: 
'\Va<\l"om hebben wij niet dat klei-
ne beetje geluk.' Leunend tegen 
een kleedk;-lInermtJllf probee rde 
hij dc eerste schok te verwerken . 
'Dit is niet tc geloven' I hrieste hij. 
Achter de frustratie V<11l Ri ch8rd 
Geelsschuilt het ongcloonijke ve r-
haal van SV Enter. Van de ploeg 
die in de competitie niet één keer 
verloo r maar toch de titel aan Rig-
tersbleek moes t laten, in de beker 
pas na strafschoppen door Urk 
(kampioen eerste klasse C bij de 

zaterdagamateurs) werd geëlimi-
neerd en die ook zonder kleer-
scheuren door de nacompetit ie 
kwam. 
AI gold dat laatst e a ll een cijferma-
tig. Want Enter trad tegen de Ko-
nin klijke UD allesbehalve onge-
schonden in het strijdperk. Vijf ba-
sisspelers hadden verstek moeten 
laten gaan: doelman Erik Geels, 
M"rcel Geels, Wilfred Kuype rs, 
Robert Slaghekke en Patriek Slag-
hekke. Geen misse li jk gezelschap. 
'Hun afwezighe id heeft ons opge-
broken ', zag trainer Ce es Mij-
waart de kille wa<lrheid onder 
ogen. Anclcrha Ir \1ur daarvoor had 
hij nog ged roomd van cic promo-
tie. I-Iet was namelijk Ri chard 
Geels, die Enter op het fraaie 
sportpark van ABS Bathmen in de 
34ste minuut aan de leiding had ge-
holpen met een fabuleus doelpunt. 
De aanva ll er draaide vanaf de 
rechterkant naar binnen en haald e 
vanaf de rand van het strafschop-
gebied ve rwoestend uit: 1-0. De 
voorsprong was op d<lt l110ment 
verdiend, hoewe l de Deventer 
pl oeg Enter de eerste twintig nink 
onder druk had gezet. Kansen 
kwamen ui! (\;"tt offensief wel 
voorl, doelpunten niet. 
In div idueel toonde de Koninklijke 
UD zich de betere . Deget ruc t e Ap-
pie dc \-Veert wervelde als ee n or-
kaan door d e Enler-defensie e n 
vrije verded iger Henlly de Witte 
sc hoof constant een linie op, om 
vana f het· middenveld zijn gave 
traplechni ck te dClllollsteren. vVie 
de ba l op zijn st r"pdas wil de, kreeg 
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hem op zijn stropdas. Het briljante 
balgevoe l van De Witt e kwam En-
tcr op slag va ll rust duur te staan. 
De vrije verdediger be lastte zich 
op dertig meter afstand van het 
doel met· een vrije trap en joeg de 
ba! met een angstaanjagende pre-
cisie in de rechterbovenhoek: 1-1. 
In de 52ste minuht viel de besl is-
sing. De Enter-verded igingwerkte 
een slappe voorzet van De Weert 
ni et goed weg, Ali Kiik nam de bal 
mee Cil zorgde met de punt van zij n 
voet voo r 2-1.. Een gouden treffer, 
want EnlerwnsnÎel I11cerbij mach -
te om die tege nvaller uit te wissen. 
Het ging over op ee n va b;:m que-
tactiek, maar Illi ste de scherpt e en 
het geluk Oll1l1og toc t c·s la<1Jl. 
TraiJlcrCees Mijwnarlloonde zich 
na Cl noop eell goede verliezer. 'Z ij 
hadd c l1111 CC r individuele kwalit ei-
ten. Bovendien kunnen wij maar 
niet omgaan met een achterslancl. 
M"ar "I mot al ben ik trots op deze 
jonge ploeg', aldus Mijw"art, die 
ni e t alleen de wedstr ijd verloor, 
maarook het ge loof in de waarzeg-
gerij. 'Een waarzegger uit Olden-
zaal vertelde !!lcda! he l in de R4s1e 
minuul2-1 ZOII worde n. Voor ons. ' 

Beslissingswedstrijd om één pln:lts In 
tweede klasse In Bathmen (veld ABS) 
SV Enter· Koninklijke UO 1·2 (1·1) 
34.1·0 Richard Geels; 41.1·1 De ,",Vitte : 
52.1·2I<ök 
Scheidsrechter: Floors (Neecle) 
Toeschouwers: 1200 
Opstelling SV Enter: larnrncrtin]( : Nitert . 

Gerard Geels (RotJert Slag 
l1ekl(e). Brandriet: Niek Otten. Bart Ot· 
ten, Renssen: Nijbocr . Scheyer. Ric hard 
Geels . 

schakelde UD een makkelijke 
wedstrijd en won met 4-2, Enter-
BWO op Krompatte moest dus de 
beslissing brengen, Het lukte zon-
der al te veel moeite om de 
Hengeloërs op 0-0 te houden, voor 
Enter voldoende voor het algehele 

peri odekam pioenschap . 
Weer waren we slechts een over-
winning van het kampioenschap 
af. Zou het dan toch nog lukken? 
De alles beslissende wedstrijd 
ging weer tegen UD, nu echter de 
koninklijke UD uit Deventer. De 

wedstrijd werd gespeeld op het 
prachtige sportcomplex van ABS 
Bathmen. Heerlijk weer, heerlijk 
sfeertje, veel publiek, maar 
helaas ....... de wedstrijd ging met 
2-1 verloren. 

Het laatste 
• seIzoen 

Seizoen 1996-1997. 

1 Cll lllrnlJia I 22 47 48 24 
Illltl!; J\l I 22 38 39 21 
Vuor'ovaarts Tl 22 38 38 30 

'I Enler I 22 36 33 22 
j l.crndcrvdd I 22 31 29 26 
(, llaarlel 22 30 27 27 
7 IJcJcrnsvaart 1 22 28 39 30 
H Klar!;nbeck sc I 22 27 4t 43 
9 ZAC I 23 26 30 37 

10 Vuorst I 23 23 37 62 
11 Daventria I 22 t8 23 38 
12 lkioo I 22 tI 21 4S 

Het laatste seizoen speelden we 
weer in de derde klasse B met 
overwegend Gelderse tegenstan-
ders dus. Een kampioenschap is 
nooit echt in beeld geweest, daar-
voor had Columbia van meet af 
aan een te grote voorsprong. We 
behaalden echter wel weer een 
periode-kampioenschap zodat we 
in de nacompetitie nog eens weer 
moesten spelen tegen Voorwaarts, 
Twello en Hattem, Hattem won de 
eerste wedstrijd in Twello zodat 
wij thuis tegen Voorwaarts zonder 
al te veel moeite ook konden win-
nen. De wedstrijd Hattem-Enter 
moest dus de beslissing brengen, 
Hattem had aan een gelijkspel 
genoeg. Het zal U nog vers in het 
geheugen liggen: een gelijkspel 
1-1 dat is er dus ook van gekomen. 
Ook in de confrontatie met de 
Twentse periodekampioen Losser, 
bleek Hattem duidelijk de sterkste 
zodat zij een volgend seizoen in 
de tweede klas spelen. Enter gaat 
het opnieuw in de derde klas pro-
beren, dit keer gelukkig weer in 
3A tegen de vertrouwde Twentse 
tegenstanders. 
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Gerrit Schrooten; 
bijna 20 jaar in 
Enter 1 
Herman Kerkhof heeft de archie-
ven compleet overhoop gehaald . 
Hij was op zoek naar de speler 
die si nds de oprichting het langst 
in Enter 1 had gespeeld. Een aan-
tal namen schoten wel door z' n 
hoofd, maar hij wi lde zekerheid. 
Een ding was zeker, de archieven 
werden vroeger niet heel secuur 
bijgehouden. Soms ontbraken 
complete ledenlij sten . 
Na veel zoekwerk kwam hij er 
dan toch uit. Gerrit Schrooten, in 
de volksmond bekend als 'Gert 
van Kasper ' moest degene zijn 
die de meeste wedstrijden voor 
Enter 1 had gespeeld. 
Veel jongeren zullen nu zeggen: 
Gen'it Schrooten, wie is dat? 
Oh, is dat de vader van Gunther. 
De ouderen weten wis en waar-
achtig wel wie Gerrit Schrooten is. 
Gerrit is geboren op 12 juli 1942, 
en is gehuwd met Annet Hemel. 
Hun twee kinderen heten Leonie 
en Gunther. 
Onderstaand komen wij iets meer 
over hem te weten. Andre 
Ezendam legde het volgende 
vast. 

Sinds wanneer ben je lid van 
S.V. Enter? 
In die tijd was het nog R.K.S.v. 
Enter. Ik ben geloof ik lid gewor-
den in L 954. Dat was nog achter 
de kerk, waar nu de Anthonius-
hof ligt. De oude kleedkamer, die 
nu als paardestal in gebruik is, 
staat er nog. Ik was toen 12 jaar, 
en toen had je alleen nog maar 
een A-, en een B-elftal voor de 
jeugd. Daar speelde je dan ook 
meerdere jaren in mee, totdat je 
weer overging. Ik speelde in die 
tijd met o.a. Henk Kamphuis , 
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Bennie Rutenfrans, de gebroeders 
Gerrit en Broer Kerkhof, Arnold 
Geerdink, Henk Otten, en Bennie 
van Coesant. 

Op welke leeftijd speelde je dan 
in Enter 1 ? 
Ik was net 16 jaar toen ik debu-
teerde. Dat was tegen Eibergse 
Boys. Die wonnen wij in 
Eibergen met 2-0. Ik begon als 
back. Gerrit Kuipers (Kliebaks 
Get) was mijn mentor. Hij woon-

de bij ons in de buurt. Gerrit 
begeleidde mij in die tijd. Ik als 
jong broekie speelde toen met 
spelers als keeper Gerre 
Brandriet, Gerard Slagers , 
Marinus ter Morsche, Harrie 
Kamphuis (Rijssen) Herman 
Kerkhof, Bertus Dreijerink, 
Gerrit en Broer Kerkhof. 
Tegen een aantal van die mensen 
keek je op. 
In diezelfde competitie schoot 
Broer Kerkhof tegen HSC '21 
vanaf 40 meter een keer raak. 
Wij hadden toen nog 1 punt 
nodig om degradatie te ontlopen. 
Broer verhuisde later zelf naar 
Haaksbergen. 
Toen ik 18 jaar was, moest in 
voor 21 maanden in militaire 

dienst. Direct daarna, van mijn 
20e tot ongeveer m'n 38e heb ik 
in Enter 1 gespeeld. Toen kreeg 
ik hevige rugklachten. Ik heb 
toen besloten om er een punt ach-
ter te zetten . Maar zonder die 
klachten had ik nog wel een tijdje 
door kunnen spelen . 

Wist je dat jij het langst in 
Enter 1 hebt gespeeld ? 
Toon ' n Herman hield mij laatst 
aan toen wij uit de kerk kwamen. 

Hij zei dat hij e.e.a. had uitge-
zocht. Als een verrassing kwam 
dat overigens niet. Ik wist niet 
dat ik het langst in Enter 1 had 
gespeeld. Wel van na mijn tijd, 
maar niet van voor die tijd. Er 
waren wel meer spelers die erg 
lang in het Ie hadden gespeeld, 
maar die hadden dan langere 
onderbrekingen, of kwamen aan 
17 of 18 speeljaren. 

Hoeveel wedstrijden heb je in 
Enter 1 gespeeld ? 
Toen ik afscheid nam in 1979 
was dat tijdens de wedstrijd thuis 
tegen Bornerbroek. Het was 
natuurlijk door niemand precies 
bijgehouden hoeveel wedstrijden 
ik gespeeld had in het Ie elftal. 



Zij hebben er toen maar voor de 
vorm 650 van gemaakt. Ik werd 
toen gehuldigd op het hoofdveld. 
Ik ben daarna eens gaan nareke-
nen, maar het moeten er inclusief 
vriendschappelijke wedstrijden 
en zo, ongeveer een dikke 700 
zijn geweest. Maar ja, ik heb ook 
alle gemiste wedstrijden door 
blessures niet bijgehouden. 
Ik ben destijds begonnen als 
back. Toen als binnenspeler in de 
5-mans voorhoede. Daarna ver-
huisde ik naar het middenveld, 
heb zelfs in doel gestaan in een 
wedstrijd tegen Heracles-ama-
teurs , toen onze keeper Gerard 
Kuipers door een blessure uitviel, 
en er geen wissels meer waren . 
De laatste jaren speelde ik altijd 
als laatste man. Dat was voor 
iemand van eind dertig de beste 
positie. 

Heb je daarna nog in lagere elf-
tallen gespeeld? 
Na het Ie heb ik nog een half 
jaar in het lOde elftal gespeeld , 
bij de veteranen. 
Maar door de eerder genoemde 
rugklachten kon ik geen risico 
nemen door in de W.A.O. te 
belanden. Ik ben toen direct 
gestopt. 

Wat zijn jouw hoogtepunten 
geweest? 
Dat was een hoogtepunt tijdens 
een dieptepunt. 
Het ging om het degradatieduel 
in de 4e klasse tussen Enter en 
Langeveen . Dat was op het 
sportpark van Nijverdal. Deze 3 
ploegen moesten telkens op neu-
traal terrein onderling uitmaken 
wie of er zou degraderen . Ik was 
de week ervoor geblesseerd 
geraakt. Ik kon eigenlijk niet 
spelen. Naads Kuipers zei tegen 
mij: 'Morgen komt Arie Otten 
(de trainer destijds) bij jou op 
bezoek' . 

Hij kwam speciaal voor mij naar 
Enter, want hij zei dat ik moest 
spelen. Ik zei dat dat niet kon. 
Hij is op die zaterdagmiddag nog 
met mij gegaan naar het zieken-
huis in Almelo naar fysiothera-
peut Punte. Punte heeft mij die 
hele zaterdagmiddag behandeld. 
Wij waren pas 's avonds weer 
thuis. Arie zei tegen Punte: "Doe 
extra je best, want hij moet mor-
gen voetballen". 
Die zondag viel ik in toen het 
1-1 stond. Met nog een kwartier 
te gaan kregen wij een vrije trap. 
Die moest ik nemen. De afstand 
was ca. 25 meter, en ik keek hoe 
iedereen zich had opgesteld. Ik 
nam een aanloop en poeierde die 
bal in het net achter de keeper. 
Door die 2-1 overwinning zorgde 
ik voor klassebehoud. 
Ook de in die tijd gebruikelijke 
nederlaagtoernooien op zaterdag-
avond tegen ploegen als Quick 
' 20, Vosta, Achilles ' 12 en dat 
soort Ie kl assers waren hoogte-
punten . Die wedstrijden werden 
gespeeld voor aanvang van de 
competitie. 
Bel1l1ie Wiggers, later trainer, 
speelde toen nog bij Sportclub 
Enschede. Daar speelden wij ook 
tegen. En verder waren de wed-
strijden achter de kerk tegen 
Grol en Doetinchem altijd boei-
end, met veel publ iek om het 
veld. 

Ongetwijfeld zijn er ook diep-
tepunten? 
Ja zeker. Met name de degradatie 
van de Ie klasse TY.B . naar de 
2e klasse TY.B . onder leiding 
van Gerrit Vol mer. Dat was geen 
pretje. Maar Enter had toender-
tijd geen spelers die er in posi-
tieve zin uitsprongen. Ik zal geen 
namen noemen, maar de veldbe-
zetting was geen luxe. Wij waren 
dat jaar ervoor al gedegradeerd 
van de 4e klas K.NVB . naar de 

Ie klas TY.B . 
Gelukkig hebben wij maar een 
seizoen in die 2e klasse 
gespeeld , want wij werden 
meteen weer kampioen, ook 
onder Gerrit Volmer. 

In die 19 jaar in het Ie heb je 
toch ook wel bijzondere voor-
vallen meegemaakt? 
Meer dan genoeg. Ik kan mij niet 
alles meer herinneren, maar een 
aantal kan ik er nog zo noemen. 
Dat was trouwens toen ik een 
keer speelde in het 2e elftal in 
Borne tegen NEO 2. Die wed-
strijd wonnen wij met 3-1. 
Naads Kuipers was in de kantine 
achtergebleven, en luisterde toen 
altijd naar de RONO (tegen-
woordig Radio Oost). De RONO 
had echter gemeld NEO 2 -
Enter 2, 3-1 . Zij hadden de uit-
slag omgedraaid. Toen wij later 
in de kantine kwamen zei Naads 
heel sarcastisch: "Proficiat. Joa, 
ie hoowt mie niks te vertel'n . An 
de bokse!" 
Nog een dan. 
Tegen De Zweef stond keeper 
Gerrit Kerkhof een keer te ver 
voor z'n goal. Ik had dat niet in 
de gaten , en speelde de bal wat 
hoog terug. Gerrit kon met een 
uiterste poging nog net met z'n 
vingertoppen bij de bal, en voor-
kwam een domme tegen goal. 

Je hebt ook nog zitting in het 
bestuur gehad ? 
Twee keer heb ik een korte peio-
de in het bestuur gezeten. 
Ongeveer 22 jaar geleden voor 
1 jaartje. Toen was ik Hoofd 
Juniorenleider, en dan kwam je 
ook in het bestuur terecht. De 
tweede keer was ongeveer 15 jaar 
geleden, ook voor 1 jaar. Dat was 
toen op aandringen van het toen-
malige bestuur. Ik was toen net 
gestopt met actief voetbal. 
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Verdere funkties behalve voor-
noemde? 
Ik ben ook nog een half jaar trai-
ner geweest van Enter 1. Dat was 
in de periode toen Mannes 
Meijers hoofdtrainer was, en zo 
vanuit de jeugd kwam. Mannes 
en ik deden de training en Bertus 
Geels was toen leider. Maar 
Mannes is niet zo lang gebleven als 
hoofdtrainer, en toen kwam 
Pesman, en zat mijn taak er ook op. 

Wat is er het meest veranderd 
in Enter 1, vergeleken met 
vroeger? 
Voetballend is het systeem veran-
derd, maar qua niveau niet zo erg 
veel. Enter speelde wel 25 jaar 4e 
klasse, en de laatste jaren dan 3e 
klasse. Wel worden de spelers nu 
meer op handen gedragen dan 
vroeger. Nu wordt voor veel 
zaken gezorgd die wij vroeger 
niet kenden. Het kwam de win-
terdag wel eens voor dat er geen 
water was na de training of na de 
wedstrijd. Koud water he, want 
warm water kenden wij helemaal 
niet. De Zusters (Enter speelde 
toen nog achter de kerk) hadden 
dan ' s avonds alles al afgesloten, 
en lagen al in bed. 
En zo kan ik nog wel meer voor-
beelden noemen. 

Na skel... 

Maar dat doen wij dus niet. Ik 
heb die avond erg veel gehoord 
van Gerrit, en had nog veel meer 
kunnen vermelden . Maar dat laat 
de ruimte nu eenmaal niet toe, 
anders wordt het verhaal te lang. 
GelTit bedankt voor jouw enthou-
siasme en gastvrijheid. Ook de 
tientallen krantenknipsels die op 

Albert Struik. Al15 jaar tot volle 
tevredenheid de verzager van Enter: 
Volgdend seizoen vertrekt hij naar 
Excelsior '31. Dat wordt even wen-
nen voor Albert en EnteJ: 
En eh, zouden we Annemarie nou na 
de wedstrijden ook niet meer zien in 
het clubhuis ? 
dat wordt nog eens wennen. 

tafel lagen getuigden van een 
bewogen voetbalcarrière. 

Wij wensen jou en jouw gezin 
alle goeds voor de toekomst, en 
hopen jou nog vaak te zien langs 
de lijn. 

Andre Ezendam 

Erik 8raamhaar (van Jehan van 
Stosdieks) de eerse en enige Enterse 
scheidsrechter die betaald voetbal 
fluit. 
Erik, we hopen van harte dat die 
laatste promotie naar de A-lijst ook 
lukt. Wellicht wacht daarna nog eens 
het internationale werk. 

Gerrit Koenderink (Zwenjaans Get) is lang consul van onze vereniging geweest. Ergens in het midden 
van de zestiger jaren kwam hij een keer bij me met een uitgebreid enquêteformulier van de K.N.Y.B. 
Heel veel vragen, en ook ik kon hem maar weinig antwoorden leveren. 
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Op een zaterdagmiddag zag ik Gerrit op ons veld verschijnen om wat metingen te verrichten . De dikte 
van de doelpalen, dat was nog wel een keer te meten, maar hij moest ook de exacte lengte en breedte 
van het veld weten. Met alleen een duimstok bij je wordt dat een beetje bewerkelijk. 
Gerrit was echter inventief. Hij haalde een wit strikje te voorschijn; bond dat om zijn fietswiel en mat 
toen nauwkeurig de lengte van een omwenteling van het wiel. Toen peddelde hij rustig een keer om 
het veld. Bij elke cornervlag stopte hij even omdat hij niet haaks kon afslaan, en ook om de boekhou-
ding bij te houden. Terug op het punt van vertrek zegt hij tegen mij: "Kaarkhof, ie hebt 't veeld na 
skel. Het is an de ginne kaan te vief meter lenger as an disse kaante." 
Ik zeg: "Gerrit zol dat miskien ok an oewe bookhoolding kun'n ligg ' n?" 
"Tou, met ie 't dan 's. , zei hij tegen mij. En toen bleek het precies te kloppen. 



De supporters-
• • vereniging 

"De club van 
honderd" 
Het is inmiddels alweer vijf jaar 
geleden dat de supportersvereni-
ging "de club van honderd" is 
opgericht. Ik ben in gesprek met 
twee van de grondleggers van 
deze vereniging, te weten Gerard 
Libbers en Bennie Heering. 
Ik had een aantal vragen op 
papier staan, maar door de stort-
vloed aan informatie die deze 
heren loslaten is het verhaal min 
of meer een monoloog gewor-
den. Lui ster naar wat Gerard en 
Bennie te vertellen hebben . 
Toen Enter de beslissingswed-
strijd tegen Victoria moest spelen 
in Bentelo ontstond het idee om 
van onze voetbalvereniging een 
nog gezelligere club te maken. 

Jan N!ihof (BosJan) Enters oudste, 
trouwste en fanati ekste supporter. 
Al voor de oorlog; aldus Jan, "dan 
gingen we mee op de fiets naar 
Raptim in Coevorden, Altior in 
Deventer en HAC in Haaksbergen ". 
Het gaat niet meer op de./ïets, maar 
bU zoon Gerard in de auto, maar 
Jan is nog atUd trouw aanwezig. 
Ook nooit te beroerd om de scheids-
rechter van een goed advies, uiter-
aard in Enters voordeel, te voorzien. 

Erwin Geels had al een keer aan-
gegeven dat er binnen onze voet-
balclub te weinig te beleven was. 
Er waren in 1991 nog meer men-
sen di e daar zo over dachten. We 
zijn zelfs op een avond met een 
man of vijftien bij Bennie 
Heering aan de Doktershof aan 
het vergaderen geweest, maar er 
kwam toen geen vervolg op deze 
vergadering. 
In september 1992 waren het uit-
e indelijk Gerard Libbers en 
Alfo ns Asbroek die de knoop 
doorhakten en besloten een sup-
portersvereniging op te richten. 
Het bestuur bestond uit Gerard 
Libbers, Bennie Heering, Jan van 
Otten, Herman Render, Alfons 
Asbroek en Jan aan de Stegge. 
Later trad ook Joop Bomers toe 
tot het bestuur. 
Het eerste jaar begonnen we met 
77 leden die a ll emaal grif hon-
derd gulden betaalden om allerlei 
activite iten te kunnen organi se-
ren. Het j aar daarop hadden we 
al over de honderd leden. Het 
huidige ledenaantal is 107. De 
doelstelling was simpel: zovee l 
mogelijk ontspanning bieden aan 
alle mensen binnen de veren i-
ging. Dus jong en oud, leden en 
niet leden. 
De jeugd had wel onze bij zonde-
re aandacht. Van het hoofdbe-
stuur kregen we toestemming om 
bij elke thuiswedstrijd loten te 
verkopen, waarvan de opbrengst 
grotendeels ten goede komt aan 
al le jeugdelftallen. Voor de jeugd 
worden er dan ook elk jaar acti-
viteiten georganiseerd zoals een 
dropping, jeugdkampen voor de 
0- en E jeugd in samenwerki ng 
met het hoofdbestuur, etc . etc. 
De senioren worden uiteraard 
ook niet vergeten. 
Elk jaar is er een Honderd-feest-
avond in het c lubhui s. Op deze 
avond vi nden er een aantal ver-
kiezingen pl aats zoals de Speler 

van het jaar, de Leider van het 
jaar, het Elftal van het jaar en de 
Clubman van het j aar. 
Ook hebben we besloten om bui-
ten de Club van Honderd-avond 
om, e lk jaar een extra avond te 
houden voor alle leden van de 
supportersvereniging. We hebben 
vorig jaar een casino-avond 
gehad en dit j aar een dropping. 
Alle deelnemers waren laaiend 
enthousiast, zelfs Henny 
Spenkelink die na de dropping 
meer dood dan levend bij Café 
de Pothoek in Markelo aan-
kwam. 
De pl ay-back middag voor de 
jeugd en de play-back avond 
voor de volwassenen zij n toch 
wel activiteiten die elk j aar een 
giganti sch succes zijn. Dit is af 
te le iden uit de vele positieve 
reacties die we na afloop krijgen. 
Volgens Gerard wordt de kwali-
te it van de acts elk jaar beter, 
zijn er elk jaar meer deelnemers, 
stij gt j aarlijks nog steeds de 
stemm ing, en niet te vergeten 
worden de dames ook elk jaar 
betrokken bij deze avond. Het 
zou mooi zij n als e lk elftal deel 
zou nemen aan de play-back-
avond. 
Dest ijds bij de opri chting hadden 
we a l in ons achterhoofd dat de 
S.v. Enter in september 1997 
haar 7S-jar ig jublieum zou vie-
ren. Toen is ook al besloten dat 
we j aarlijks een bedrag zouden 
sparen om de vereniging een 
passend cadeau aan te bieden. 
Wat di t cadeau moest worden 
was toen nog een goede vraag. 
Totdat we dit jaar bij de uitwed-
strijd tegen Lemelerveld een 
mini-speeltuin zagen voor de 
jeugd. Wat is er leuker voor de 
j eugd dan dat ze z ich tijdens de 
thui swedstrijden van S.v. Enter 1 
kunnen vermaken in een mini-
speeltuin. In de zomervakantie 
wordt hun droom werkelijkheid. 
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Verder willen Gerard en Bennie 
alle vrijwilligers bedanken die 
hen altijd assisteren. In het bij-
zonder Joop Bomers die achter 
de schermen ontzettend veel 
werk verricht. 
Ook denken ze hierbij aan de 
club vrijwilligers die elk jaar als 
begeleiders meegaan op de 
jeugdkampen. Dit zijn al jaren 
dezelfde mensen die ervoor zor-
gen dat de D- en E jeugd een 
onvergetelijk weekend hebben. 
Gerard en Bennie; hartelijk dank 
voor dit "interview". 

De jubileumredaktie 

Damesvoetbal bij 
de S.V. Enter 
Het is al weer bijna twintig jaar 
geleden dat er bij de S.v. Enter 
een damesvoetbalteam werd 
opgericht, een jaar daarna had 
onze vereniging zelfs twee 
dameselftallen. 
Om uw geheugen even op te fris-
sen duiken we in de historie, 
samen met de oprichters Gerard 
Ekkerink (Arke) en zijn vrouw 
Henny. 

Wanneer is het eerste dames-
team opgericht? 
Henny: Ik weet het niet exact 
meer, maar volgens mij was dat 
in 1978. 

Wie kwam destijds met het idee? 
Henny: Marion Hoek benaderde 
mij toen. Zij had samen met een 
paar andere dames wel zin in voet-
ballen. Toen hebben we besloten 
een damesteam op te richten. Mijn 
man Gerard werd trainer, Johan 
Rikkert was leider en ik was leid-
ster. Bij het tweede damesteam 
waren de trainers en leider Henk 
Wolters en Willie Kleine. Dat elf-
tal is in 1979 ontstaan. 
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Zijn er nog aansprekende 
resultaten behaald? 
Gerard: Jazeker, het eerste 
damesteam is twee keer kam-
pioen geworden, in de seizoenen 
1979/1980 en in 1980/1981. 
De eerste keer duurde het zeer 
lang voordat we van de voetbal-
bond bericht kregen dat we kam-
pIOen waren. 
Een wedstrijd tussen Enter en 
Geel Zwart liep finaa l uit de 
hand. De bond heeft uitgezocht 
wat er zich heeft afgespeeld tij-
dens deze wedstrijd. Geel Zwart 
werd schuldig bevonden en wij 
werden uiteindelijk officieel tot 
kampioen verklaard. Wij promo-
veerden en werden het seizoen 
erop weer kampioen. 

Kun je uit elke linie een paar 
uitblinkers noemen? 
Henny en Gerard: De keeper 
Wilma Pots, Ans Rikkel't als 
stopper, Joke Kleine als back, op 
het middenveld Petra Kleine en 
Ine Nijland en in de spits hadden 
we Connie Wensink. 

Je damesteam in J980 

Hoe was de sfeer onderling? 
Henny: Zeer goed, zowel bij trai-
ningen en wedstrijden als ook op 
de vrijdagavonden. Joop Bomers 
organiseerde dan altijd een bingo 
in het clubgebouw. Door de 
opbrengsten hiervan waren wij in 
staat leuke dingen te organiseren. 
Gerard: Op de trainingen waren 
de dames nogal balverliefd. Om 
ze te plagen legden we bij de 
training een aantal ballen klaar en 
dan moesten ze eerst een aantal 
rondjes lopen . Hieraan hadden ze 
een grote hekel. 

Wanneer zijn jullie als leidster 
en trainer gestopt? 
Gerard: Ik weet niet meer zeker, 
maar ik denk twee jaar na het 
laatste kampioenschap. Na ons 
vertrek hebben Ronnie Dreyerink, 
Arnold Hoek en Willie Kleine de 
begeleiding en training overgeno-
men. 

Waarom en wanneer hield het 
damesvoetbal op met bestaan? 
Henny en Gerard: De animo nam 

Staand v.l.n.l: Johan Rikkert, Joke Kleine, Ine Nijland, Petra Kleine, Rinette 
Schuttenbeid, Yvonne Extercate, Ans Rikkert en Gerard Ekkerink. 
Gehurkt v.l.n.l: Miljam Slagers, Evelien Pots, Agnes Rikkert, Marianne Pots 
en Jolande Doeschotle. 



af doordat de dames vaste verke-
ring kregen , enkele gingen trou-
wen en kregen kinderen. De jon-
gere garde, zoals Wendy Wielens 
en Miranda van der Kris, gingen 
toen verder met het damesvoetbal 
bij R.K.S.Y. te Rijssen en Enter 
Vooruit. In 1989 was het bij S.v. 
Enter met het damesvoetbal 
afgelopen. 
Hennie en Gerard, bedankt voor 
jullie bijdrage aan dit interview. 

Noot van de redactie: de vermelde 
achternamen van de dames zijn 
hun oorspronkelijke meisjesnamen. 

De Jubileumredactie 

Een anekdote 
Antoon Geerdink, onder het pseu-
doniem AlG, jarenlang een zeer 
gewaardeerd en trouw medewer-
ker van de Enter Sportkroniek, 
schreef de hierna volgende anek-
dote uit de beginjaren zeventig. 

Geen verstand van voetbal... 

Een anekdote als terugblik op 
een bijzonder voorval. 
Ergens in de beginjaren zeventig, 
nu zo'n slordige 25 jaar geleden, 
speelde ons toenmalige veteranen-
elftal , verzameld in Enter 5, een 
uitwedstrijd tegen Nijverdal met 
een wel heel vreemd bijsmaakje. 
Met vedetten uit het grijze verle-
den, als Genit Otten (Klok'n 
Get) , Gerard en Ap Slagers 
(Gen·at en Appie van Krulke), 
Willy en Arnold Slaghekke (van 
Lut' n Diene), Harry Kamphuis 
(van Kaamphoes Naats), Fried 
Kuipers (van 'n Kuup), Bertus 
Geels (van'Breeder), Tonny 
Brandriet (van de Loore) , Johan 
Braamhaar (van Wind Jans) , Jan 
Kerkhof (Toon ' Jan), Benny van 
Coesant, Henk Kamphuis (de 
Kamp), Bennie Rutenfrans (van 
Stoffer Diene), Harry Freriksen 
(van Kaaks Dieks), Bertus 
Dreijerink (Bets van ' n Reunuk) 
en Antoon Geerdink (van de 
Loore), togen we strijdlustig onze 
tegenstanders tegemoet, op weg 

naar het zoveelste kampioen-
schap, maar dan wel zonder pro-
motie. 
Exact volgens het roulatieschema, 
opgesteld door Appie van Krulke, 
werd de wedstrijd begonnen met 
Antoon van de Loore en Bets 
van'n Reunuk in de beginopstel-
\ing. Niets bijzonders zult u zeg-
gen , ware het niet dat onze magi-
strale voorstopper Bets van'n 
Reunuk in de ziektewet was van-
wege rugklachten. Weliswaar aan 
de beterende hand, achtte de con-
trolerend geneesheer (zoals die 
destijds zo fraai heette) het niet 
verstandig hem zijn werk al te 
laten hervatten en gaf hem nog 
twee weken rust. 
Het duurde Bets allemaal een 
beetje te lang en ook de honger 
naar de bal werd hem te machtig, 
zodat ons aller Bets op eigen ini-
tiatief besloot toch maar vast een 
voorschot te nemen. Hij speelde 
dan ook vol overgave en deed dat 
weer uitstekend; voluit en in 
dienst van het elftal, zonder ook 

Op de reunle ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan, nu 15 jaar geleden dus, waren ook oud-secreta-
ris GJ. aan de Stegge en de heer PWJ. van Maurik, van 1938 tot 1949 onderwijzer aan de St. 
Jozefschool in Enter. 
Bij gelegenheid van die reLmie was er ook een bescheiden expositie ingericht van oude brieven en docu-
menten. Daaronder ook een brief in 1939 door secretaris aan de Stegge verzonden aan de heer Van 
Maurik. De inhoud ongeveer aldus: 

Weled. Heer PWJ. van Maurik 

Bij deze delen wij U mede dat wij U hebben ontslagen als lid van de elftalcommissie om redenen dat 
U nooit naar de wedstrijden komt kijken en dus kunt U er ook geen verstand van hebben. 

Hoogachtend 
GJ. aJd Stegge 

De heer Van Maurik geconfronteerd met dit schrijven kon er hartelijk om lachen. "Ja Herman, ik weet 
dat nog goed. Ik kwam pas van de kweekschool, en daar was ons op het hart gedrukt dat we ons voor-
al hals over kop in het verenigingsleven moesten storten. Bij voorkeur als dirigent van het knapenkoor 
of iets dergelijks. Maar ja, ik was niet zo erg muzikaal dus dat zag ik niet zo zitten. Toen hoorde ik 
ergens van een vergadering bij de voetbalclub. Ik denk: Laat me daar dan maar eens heen stappen. Nou 
daar hebben ze me toen gelijk in zo'n commissie benoemd. Maar meneer Aan de Stegge; U had het 
grootste gelijk, ik had er geen verstand van". 
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maar een moment zijn rug te ont-
zien . Onbewust ging hij weer 
volop in de strijd. Nog tijdens de 
eerste helft hadden enkele spelers 
uit ons elftal twee vreemde heren 
aan de zijlijn ontdekt, die allesbe-
halve geïnteresseerd waren in 
onze technische hoogstandjes, 
noch oog hadden voor de schone 
natuur rondom de velden . Deze 
als echte heren vermomde toe-
schouwers werden al snel her-
kend als ziekencontroleurs in 
dienst van een werkgeversorgani-
satie. Als waarachtige F.B.I.-
agenten, en nog wel op zondag-
morgen, bespionneerden ze de 
Enterspelers, op zoek naar die 
ene man, Bertus Dreijerink, die 
nog niet arbeidsgeschikt was ver-
klaard en derhalve ook niet speel-
gerechtigd was, althans voor de 
Ziektewet. Onopvallend werd 
Bets ingelicht over "het gevaar" 
dat zich aan de zijlijn ophield. 
Ons advies: "gewoon doorspelen 
Bets en net doen alsof er geen 
vuiltje aan de lucht is ," werd 
door hem blindelings uitgevoerd. 
Het rustsignaal klonk en we 
begaven ons tussen de nietsver-
moedende Nijverdalspelers naar 
de kleedkamer, op enige afstand 
gevolgd door de twee geheimzin-

nige spionnen. Kennelijk ietwat 
bevreesd voor een confrontatie 
met het voltallige elftal, besloten 
de plichtsgetrouwe dienaren van 
de ziektewet toch eerst maar een 
kopje koffie te nuttigen in het 
Nijverdalse clubhuis. 
Eenmaal in de kleedkamer kreeg 
Bets ons gouden advies zo snel 
mogelijk te verdwijnen. Hij pakte 
zijn kleren in de tas en rende in 
voetbal tenue door het bos en het 
struikgewas naar de auto, spoed-
de zich naar Enter om zich ver-
volgens op Krompatte te dou-
chen. Tijdens ons spoedoverleg 
in de rust besloten we tevens dat 
ondergetekende in de kleedkamer 
achter zou blijven, om redenen 
dat Bets en ik, qua postuur en 
uiterlijk, nogal veel gelijkenis 
vertoonden en we vermoedden 
dat de heren nog wel een kijkje 
zouden nemen in de kleedkamer. 
Afijn, de tweede helft was 
begonnen en ook de controleurs 
hadden weer post gevat aan de 
zijlijn. Deze keer echter maar 
voor even, want de heer 
Dreijerink bleek "plötzlich ver-
schwunden." Met ferme tred 
richting kleedkamer dachten ze 
daar hun slachtoffer te ontmaske-
ren. Terwijl ik me juist gedoucht 

The Dld Stars. In een grijs en iets minder grijs verleden waren Marinus ter 
Morsche (links) en Henk Heering belangrijke krachten voor Enter J. 
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had, werd er op de deur geklopt. 
Met een soort overwinningsgrijns 
op hun uitgestreken gelaat stap-
ten beide heren triomfantelijk de 
kleedkamer binnen, buitenge-
woon vriendelijk en overtuigd dat 
hun missie geslaagd was. "Goede 
morgen, meneer Dreijerink, leuke 
wedstrijd gespeeld?" Ik ant-
woordde: "Ook goede morgen 
heren, maar wie of wat geeft u 
het recht om zo maar onaange-
kondigd binnen te stappen? 
Bovendien ben ik meneer 
Dreijerink niet!" 
Om die laatste opmerking moes-
ten ze toch even smakelijk 
lachen , zo overtuigd waren ze 
van hun voortreffelijke vangst. 
"Wie denkt u dan voor deze keer 
wel te zijn?" werd me gevraagd. 
"Gewoon mezelf. En eigenlijk 
gaat u dat ook helemaal niets 
aan," was mijn antwoord, vervol-
gende met: "Ik vraag u toch ook 
niet wie u bent of wat u wilt; 
bovendien interesseert me dat 
ook geen barst." 
Na een korte stilte nam een van 
hen het woord en sprak: "Meneer 
Dreijerink, het heeft geen zin om 
ons te belazeren. Wij zijn contro-
leurs van de ziektewet, en ook u 
dient te weten dat u dan geen 
sport mag beoefenen. Het is onze 
plicht dit te melden, waardoor uw 
uitkering zeker in gevaar komt." 
Ik keek de heren wat nonchalant 
aan en zei: "Wat staat u daar alle-
maal te bazelen ; ik heb u toch 
gezegd dat ik meneer Dreijerink 
niet ben en wat u daar verder 
mee doet, zal mij een zalige zorg 
zijn . Ik ga morgen gewoon weer 
verder met mijn werk, zoals ik 
dat vrijdag heb achter gelaten." 
Weer even een korte stilte. Ze 
keken me wat ongeloofwaardig 
aan en beëindigden hun gesprek 
met: "Meneer Dreijerink, zo is 
het wel genoeg, u meldt zich 
morgen om 10.00 uur maar bij de 



controlerend arts, en dan zult u 
de consequenties van deze voet-
ballerij wel horen. " 
"Wel verdraaid, u gelooft me nog 
steeds niet", riep ik (gespeeld) 
kwaad. Ik pakte mijn rijbewijs uit 
de binnenzak van mijn jas en 
confronteerde hen met de werke-
lijkheid. 
Ze keken elkaar even verbouwe-
reerd aan en vroegen of er mis-
schien nog meer spelers gewisseld 
waren. Ik zei: "Nee, ik ben de 
enige en vanaf mijn geboorte heet 
ik al Geerdink. Overigens die 
meneer Dreijerink, die u hier ken-
nelijk zo graag had aangetroffen 
speelt al maanden niet meer van-
wege rugklachten." Zichtbaar ont-
goocheld en in niet mindere mate 
teleurgesteld, dropen de heren af 
en begaven zich nog maar eens 

naar het veld om hun ontreddering 
bevestigd te zien. Even later pak-
ten ze definitief hun biezen. 
Toch waren we niet helemaal 
tevreden met de ontstane situatie, 
en eenmaal terug op Krompatte, 
hebben we Bets aangeraden zo 
spoedig mogelijk naar de kapper 
te gaan en het haar zodanig kort 
te laten knippen, dat het nauwe-
lijks te onderscheiden was van 
mijn snelle kapsel. 
Dat heeft hij ook gedaan en toen 
hij bij de controle-arts moest ver-
schijnen, heeft hij deze persoon-
lijk uitgelegd wat voor vreemde 
verhalen er in Enter over die 
bewuste zondagmorgen over hem 
circuleerden. De arts vond het 
wel grappig, maar nam de dienst-
doende controleurs in bescher-
ming door te zeggen: "Het is nu 

75 jaar lang Dagelijks Bestuur S.V. Enter: Secretaris: 

Voorzitter: 1970-1975 1922-1945 

eenmaal hun taak mensen op te 
sporen, die zich niet aan de 
regels van de ziektewet houden, 
maar dat ze er ook wel eens naast 
zitten, zoals in uw geval, ja, dat 
kan gebeuren." 
De zoveelste overwinning had 
Bets hiermee aan zijn lange zege-
reeks toegevoegd. 
"Eendracht maakt macht", zullen 
we maar zeggen. 

Antoon Geerdink 
(voorheen AJ.G.) 

Penningmeester: 

1922-1945 
1922-1923 Jan Heering Hendrik Pluimers Hendrik Pluimers 
Dhr. Smithuis Gerre aid Stegge Gradus Otten 

1975-1976 
1924-1945 Herman Kerkhof 1945- 1955 1945-1960 
Hendrik Pluimers wnd. Hendrik Krake Gradus Otten 
Mans Otten 
Johan Kemperink 1976-1978 1955-1956 1960-1972 

Joop Bomers Jan Reijerink Jan Mekenkamp 
1946-1959 
Frans Heering 1978-1979 1956- 1958 1972- 1973 

Henk Otten Gen'it Freriksen Gerre Slag 

1959-1960 (Margrietlaan) 1973- 1974 
Gerre Grouwe 1958-1960 Gerard Rikkelt 

1979-1980 Hendrik Krake 
1960-1964 Herman Kerkhof 1974-1975 
Gerrit Freriksen 1960-1964 Johan Averdijk 

1980-1993 Jan Kerkhof 
1964-1965 Henk Otten, 1975-1978 
Herman Wolters (Daalakkers) 1964-1981 Harry Pots 

Herman Kerkhof 1978-1980 1965-1967 1993-heden 
Frans Heering Henk Keizer 1981 - heden Henk Otten 

Alfons Heering 1980- heden 
1967-1970 Johan 
Gen'it Freriksen Lammertink 
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Trainers bij de S.V. Enter: 

? - 1946 Bertus Middendorp 
1947 - 1952 Roelf de Vries 
1952 - 1953 Wolter van Wezel 
1953 - 1955 Henny Wiegerink 
1955 - 1958 Roelf de Vries 
1958 - 1959 Peter Mensink 
1959 - 1960 Jan de Kok 
1960 - 1961 Jacques van der 

Veen 
1961 - 1962 Edy Groothuis 
1962 - 1963 Hr. Strokappe 
1963 - 1965 Arie van der Kuilen 
1965 - 1966 Jan de Bouter 
1966 - 1967 Barend Vrielink 
1967 - 1968 Jo Vaneker 
1968 - 1969 Herman Kerkhof 
1969 - 1971 Henk Kamphuis 
1971 - 1972 Legtenberg en 

Arie Otten 
1972 - 1973 Piet Filippo 
1973 - 1974 Arie Otten 
1974 - 1976 Piet Filippo 
1976 - 1979 Geuit Volmer 
1979 - 1983 Benny Wiggers 
1983 - 1984 Mannes Meijer en 

Geuit Pesman 
1984 - 1987 GelTit Pesman 
1987 - 1991 Jan Bronkers 
1991 - 1993 Bert Boes 
1993 - 1994 Louis Brouwer 
1994 - 1997 Cees Mijwaart 
1997 - Theo Booy 

Ereleden der S.V. Enter: 

Hendrik Pluimers (overJ.) 
Mans Otten (over!.) 
Hendrik Lammertink (overI.) 
Gradus Kamphuis (overJ.) 
Gradus Otten (overJ.) 
Frans Heering (over!.) 
Henk Kamphuis (over!.) 
Dieks Wolters 
Geuit Freriksen 
Geuit Otten 
Henk Otten 
Herman Kerkhof 
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Leden van verdienste: 

Johan Olde 01thof 
Johan Kuipers 
Andre Ezendam 
Gerard Slag; tevens begiftigd met 
het lidmaatschap van de Orde van 
Oranje Nassau. 

Gerard Slag. Vanwege zijn verdien-
sten voor de S. V. Enter koninklijk 
onderscheiden als lid van de Orde 
van Oranje Nassau. 

-
50 jaar muziek 

Betalen 

Enterse Dagen 1988. 
Heeft er een berichtje in 
de krant gestaan dat de 
mensen in Rijssen last 
hebben gehad van de 
harde muziek uit de 
Enterse feesttent. De 
maandagavond daarna 
moet Enter een beker-
wedstrijd spelen op 
Krom-patte tegen Excel-
sior uit Rijssen. Denken 
ze bij Enter; daar zou best 
wel eens wat publiek op 
af kunnen komen. Laten 
we maar entree heffen. 
Twee Rijssense bezoe-
kers vinden dat maar niks 
dat ze entree moeten 
betalen en staan wat te 
mopperen bij de kassa. 
Zegt Jan Schreijer: "Eerst 
het muziek voor niks en 
nou ook de voetbal? Niks 
d ' r van. Betalen !" 

Het zij gezegd. Onze huidige burgemeester, de heer A. Lieuwen, 
heeft altijd een keurige en toepasselijke speech klaar als hij op 
een receptie verschijnt. 
Ten tijde van zijn voorganger Mr. E.D. Maalderink was dat wel 
eens anders. 
Ik herinner mij nog de receptie t.g.v. het 50-jarig bestaan van de 
S. V. Enter. In café Roetgerink nog destijds. 
Juist voor dat de burgemeester het woord zou voeren kwam St. 
Caecilia de zaal binnen om een serenade te brengen. Na het 
muzikale intermezzo kwam de burgemeester naar de microfoon 
voor zijn toespraakje. 
"Vijtig jaar muziek maken dat is een knappe prestatie. Dat vergt 
veel inzet, veel repeteren, daar kan ik alleen maar grote waarde-
ring voor hebben," aldus burgemeester Maalderink. Op dat 
moment fluisterde onze ceremoniemeester Gerrit Freriksen hem 
in het oor: "Burgemeester, niet de muziekverening maar de voet-
balclub bestaat 50 jaar." De burgemeester ging verder met wat 
moel ijk verstaanbare excuuswoorden waardoor achter uit de 
zaal werd geroepen: "We kunnen d'r niks van verstaan." 
Burgemeester Maalderink, nu toch wel adrem: "Dat is maar 
beter ook Ik begin opnieuw." Toen zei hij dat hij 50 jaar voet-
ballen toch ook wel een knappe prestatie vond. 



1 Slcvo I 15 ) 1 82 
SVV '91 1 14 24 64 

Enter I 12 1'1 (,8 

Odin '92 I 12 17 S() 

IJ VO '7 1 1 10 13 52 
(, EIl!'chcdc SC 1 1.1 10 54 

7 I' W 1 H 2 51 

1 Enter 2 22 43 127 
2 Dricncrlo J 19 41 98 
3 IJOS'77 2 2 1 37 117 
4 En ter 3 18 35 84 

la lvo '89 2 1" 2(, '14 
ZVI) I Schullc 2 18 2 1 74 
Dricllcrln 2 18 2 1 (,8 
[{iharo 2 1.1 20 91 

9 '84 2 19 20 89 
10 '.11 2 18 18 74 
11 Treffer De 2 19 14 77 
12 Vosta 2 18 1 65 

Ook het zaalvoetbal heeft zijn intrede gedaan bU de S. V. EnteJ: Met drie teams wordt uitgekomen in competitie ver-
band. De eindstanden van de laatste competitie en een foto van het eerste zaalboetbalteam met daarop: 
achter v.I./1.I:: Mariml.l' Braamhaar (sponsor), Richard Rutgers, Richard Krake, Rob Braamhaar en Marco Gierkin.k. 
Voor: Roy Drake, Dennis RO.l'ink, Niek Offen en Wouter Roetgerink. 

Met dank aan onze sponsors 
Rikkelt Afbouw BV Enter Bistro T-Bone Enter 
Willem Koedijk Mode Rijssen Autospuitbedrijf G. Veldman Enter 
Rabobank Rijssen/Enter Bakker Hospers Enter 
Autocentrum van Egmond Nij verdal Mecot Enter 
Drankenhandel Rosink Enter Velten Adviesgroep Enter 
Asbroek Keukenmontage Enter Aan de Stegge Assurantie Enter 
Pébé Food Almelo Leo Interieurverzorging Enter 
Rohaan Beton Enter Bill 's bar Markelo 
Van Otten Broodspeciali st Enter ' t Witte Hoes Rij ssen 
Diny Speciaalzaak Enter B. Geels Satelietontvangsten Enter 
aan de Stegge Parket Enter v/d Riet Bouwstaal Enter 
Bloemendaal Tweewielers Rijssen H. Slaghekke Mengvoeders Rij ssen 
Bökkerink Opticiën Rijssen Accou ntantskantoor 
Intermeubel Enter Aan de Stegge/Kuipers Enter 
Braamhaar Bouwbedrijf B V Enter Ten Brinke Transport Enter/Rij ssen 
Postkantoor Waanders Enter Houtskeletbouw Aan de Stegge Enter 
Mulder Lammertink BV Enter Sportshop H . Velten Enter 
Harry Roetgerink Stadspost Enter Bert Jansen Auto's Goor 
Lammertink Aannemersbedrijf Enter Magazijn het Centrum Enter 
Drukkerij Ten Cate Rij ssen TOC Enter 
Gebr. van Coesant Enter Dijkink BV Installatietechniek Rij ssen 
Houtland Ketiene Enter Autobedrij f Beltman Rijssen 
Lenferink Auto's Geesteren Bar-dancing De Zon Goor 
Ten Berge Coiffures Enter M ilj am 's B loemenboetiek Enter 
Kornegoor Timmerfabriek Enter Johan Asbroek Veevoeders Enter 
Café Annink-Lohuis Bornebroek Dissel E lektro Enter 
Drogisterij Roetgerink Enter Gebr. Nijhof Klompenmakerij Enter 
Loonbedrijf G. Mensen Enter Expert Doornenbal Nijverdal 
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GeIt-jan Brinks Car-cleaning Rijssen Café Bekhuis Enter 
Geert Haistyling Enter Café Lammertink Enter 
Andre Kerkhof Schoorsteenveger Enter Café Harry Dreijerijk Enter 
Sport & Fitness Centrum Frank Enter Café de Krol Enter 
Veda Drankenapparatuur Enschede Café 't Zumpke Enter 
Woolderink Techn. inst. Wierden Motor Oost Rijssen 
Lammeltink Schilders Enter Struik Optiek Rijssen 
Autoschade Drenthen Goor Tankstation Ter Harmsel Enter 
Bouwbedrijf Homan Enter Roetgerink Mode Enter 
Keurslager Lammertink Enter Wolves Autobedrijf Rijssen 
Woonidee Henny Otten Enter Philippi Schoenen Enter 
Schippers Auto's Rij ssen Roetgerink Radio-TV Enter 
CVB Bank Enter Dansschool Reinders Goor 
Autobedrijf Torny Rijssen Techn. Installatie Buro Wolves Enter 
PuItrum Transport Rijssen Dancing Bruins Saasveld 
Gerard V.d. Riet Sport 2000 Almelo Trendline Bodyline Enter 
Spekhorst Rijssen Wilmink Loonbedrijf Enter 
Slijptechniek Enter Enter Brok Pluimvee Enter 
Lammertinks IJssalon Enter Schuitemaker Bouwbedrijf Enter 
Bouwbedrijf Velten Enter RouweIer Beton Enter 
Foto Hofman Enter de Blauwe Reiger Rijssen 
Saab Elferink Enter Tubro Luchttechniek Enschede 
C-IOOO Enter Benny Slagers Dierenspeciaalzaak Enter 
Roetgerink's Slagerij Enter Demarol Enter 
Loonbedrijf Roessink Enter Timmermans Auto's Wierden 
Frans Wolters Auto's Enter Motel het wapen van Delden Delden 
Voskamp B V Groothandel Almelo Joan Zuithof Auto 's Bornebroek 
De Poppe Markelo De rustende jager Bentelo 
Regio Bank Enter Grafi-center Rijssen 
't Holscher Saasveld Auto & Motorschool Ter Haar Enter 
Alwie Otten Verkeersschool Enter Café Buddy's Goor 
Tij hof Diervoeders Enter Dangremond Computers Rijssen 
TAD Travel Rijssen Keukencentrum Enter Enter 
Cafetaria de Bakker Enter Di-Jo Enter 
Café Braamhaar Enter Taxibedijf Van Coesant Enter 

Nog lange neet ewun'n 

Jans Slag, Teut'n Jesse, was jarenlang bezoeker bij de thuiswedstrijden van Enter. Jans zag de zaken 
altijd een beetje somber in, de tegenstander was volgens hem altijd beter. Kwam Enter in het eerste 
kwartier met 0-1 achter, zegt Jans tegen mij: "Ik heb ' t al lange ezeen. Die jongs zint eer vols te gauw 
of. Dat kunt ze lange neet winn'n." 
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Enter wint de wedstrijd tenslotte met 5-1. Zie ik Jans na afloop weer en kan niet nalaten te zeggen: 
"Nou Jans wat zeggie d ' r nou dan van?" "Ja" zegt Jans, "ze hebt 't wal ewun ' n, mer as ze d'r aans 
nog hen munn'n dan hebt ze 't nog lange neet ewun 'n." 



Niemand is onmisbaCl/: Nouja, niemand? 
ken ik er die bU de S. V Enter echt onmisbaar is: 

Johan Lammertink. 

Wat Johan allemaal voor de club doet dat is werkelUk 
onvoorstelbaar Maar dat het geweldig veel is en nog veel 

meer dan u denkt, neem dat maar gerust van mU aan. 
Ik heb geprobeerd een opsomming te maken van wat hU allemaal 

doet. Dat is niet gelukt, het bleef onvolledig. 
Misschien spreken de beelden wel duidelUker taal. 

Johan, namens de hele S. V Enter geweldig bedankt en we hopen 
dat je nog heel lang je zo voor onze club zult blUven inzetten. 
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In memoriam 

Juist voor het gereedkomen van dit jubileumboek bereikte ons het droevige bericht dat 
op 14 juli 1997 ons erelid Dieks Wolters is overleden. 




