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         Foto: Het nieuwe clubhuis is in gebruik genomen en de terrassen waren met het mooie weer goed bezet

DERDE HELFT EGS’20

(Wedstrijdsecretariaat)

Uitslagen

Zaterdag 4 september
Van de leeftijdsgroepen JO7 t/m JO10 worden geen uit-
slagen en standen door de KNVB bijgehouden.

EGS’20 JO10-1 Gassel JO11-1 10-5
EGS’20 JO10-2 Festilent JO10-1 5-5
EGS’20 JO11-1 DAW Schaijk JO11-1 2-5
Vitesse’08 JO15-1 EGS’20 JO15-1 5-0
SES JO17-1 EGS’20 JO17-1 afg.
Siol JO19-1 EGS’20 JO19-2 4-1
DAW Schaijk JO19-1 EGS’20 JO19-1 3-4
Zondag 5 september
Achilles Reek VR1 EGS’20 VR1 0-7
EGS’20 35+ 1 Gassel 2 3-0
VCO 2 EGS’20 13 1-13
EGS’20 12 Astrantia 2 3-3
DAW Schaijk 8 EGS’20 11 1-2
EGS’20 10 Gassel 3 4-0
EGS’20 8 SES 3 7-0
EGS’20 7 OKSV 3 9-0
HBV 2 EGS’20 6 5-0
EGS’20 5 Fc Schadewijk 4 0-6
SV Milsbeek 2 EGS’20 4 1-3
Heijen 2 EGS’20 3 3-2
Margriet 2 EGS’20 2 4-0
SV DWSH’18 1 EGS’20 1 1-4
maandag 6 september
EGS’20 JO13-1 AWC JO13-2 3-3
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Sokken wedstrijdtenue
De werkgroep kleding zal de sokken die horen bij de 
wedstrijdtenues bij de wedstrijdtenues doen zodat 
iedereen a.s. zaterdag de sokken heeft. Als de maten 
dan niet kloppend zijn, kunnen ze uiteraard geruild 
worden. De kosten worden via de vereniging automa-
tisch afgeschreven. 

Trainingspakken
Deze kunnen a.s. zaterdag 11 september in het club-
huis worden opgehaald. Dit geldt voor alle leden die 
deze al besteld hadden tijdens de pasdagen bij Slaap 
Sfeer in Beers. De trainingspakken voor de jeugd kos-
ten €35,95 en voor de senioren €39,95. Graag met pin 
betalen ! 

Wasserette
Alle wedstrijdtenues worden gewassen door de cen-
trale wasserette. De leiders kunnen de gebruikte te-
nues in de wasmand in hun waslocker plaatsen zodat 
ze gewassen kunnen worden. De lege tas met evt. 
schone tenues wordt bewaard in de teamlocker. In-
dien dit niet duidelijk is, kun je altijd de beheerder of 
de wedstrijdcoördinator om hulp vragen.
 
Wedstrijdtenues
De nieuwe wedstrijdkleding voor de jeugd zal deze 
week in de waslockers geplaatst worden. Op zaterdag 
kun je die dus altijd uit de waslocker in de teamtas 
laden voor de wedstrijd.  Het clubhuis is zaterdags 
vanaf 8:00 uur open. Als je eerder wilt vertrekken 
naar een uitwedstrijd zul je de tas met kleding al op 
woensdag- of donderdagavond moeten meenemen. 

Koffie/thee
Leiders van EGS’20 en ook van de tegenstander kun-
nen gratis koffie/thee verkrijgen bij het wedstrijds-
ecretariaat, dus niet in de kantine bij de bar!  Ze 
krijgen bij het wedstrijdsecretariaat daarvoor con-
sumptiemunten die gebruikt kunnen worden bij de 
koffieautomaat met diverse soorten koffie die daar 
aanwezig is. 

Scheidsrechters 
Een eerste inventarisatie van de verenigingsscheidsrechters 
heeft opgeleverd dat we een uitdaging hebben om voor ie-
dere wedstrijd een scheidsrechter aan te stellen. We doen 
dan ook een dringende oproep aan vrijwilligers die zin en 
tijd hebben om af en toe een jeugd- of seniorenwedstrijd te 
willen fluiten. Vanuit de scheidsrechterscommissie zal in-
dien gewenst begeleiding en ondersteuning plaatsvinden en 
ook een opleiding behoort tot de mogelijkheden. 
Het zou echt jammer zijn als we een beroep op de leiders 
zelf moeten doen om een wedstrijd te begeleiden, dus als je 
iemand kent die interesse heeft, laat het ons weten !!!

Trainingsveldindeling
We streven ernaar om zo snel mogelijk op de donderdagavond 
ook met 2 i.p.v. 3 tijdsblokken te gaan werken.  Blijf dus aan 
het wedstrijd-secretariaat doorgeven als je team op een an-
dere avond wil gaan trainen, als je team minder plek nodig 
heeft dan aangegeven of als je team samen traint met een 
ander team op dezelfde plek.  Door passen en meten kunnen 
we zo snel mogelijk naar de gewenste 2 tijdsblokken toewer-
ken. 

Wedstrijd EGS’20 1 - SES 1
Op zaterdag 11 september 18:00 uur zal de eerste thuiswed-
strijd van EGS’20 1 plaatsvinden. Dit is een bekerwedstrijd te-
gen SES 1 uit Langenboom.  Als je deze wedstrijd wilt bezoe-
ken zul je hiervoor een entreekaartje moeten bestellen. Het 
aantal bezoekers is namelijk beperkt i.v.m. de coronarichtlij-
nen. Entree is alleen toegestaan indien je een entreekaart èn 
een coronatoegangsbewijs hebt. Dit kan een volledig vaccina-
tie- of herstelbewijs zijn (via de coronacheck-app of het gele 
boekje) of een bewijs van een negatieve coronatest die 24 uur 
voor de wedstrijd is afgenomen. Dit geldt voor iedereen vanaf 
13 jaar. Kijk op www.egs20.nl hoe je kaarten kunt registreren.

Door publiek binnen te laten op basis van een coronatoe-
gangsbewijs, is het voor EGS` 20 toegestaan om de 1,5 me-
ter-maatregel los te laten en daardoor maximaal 750 sup-
porters te verwelkomen binnen onze poorten. Uiteraard 
verzoeken we je nog steeds vriendelijk thuis te blijven indien 
je gezondheidsklachten hebt die op het coronavirus zouden 
kunnen duiden.

agenda
11-9  Bekerwedstrijd EGS’20 1 - SES 1
          (op zaterdagavond 18:00 uur !) 
21-9 Brouwketel Walking Football  
 toernooi
20-10  Algemene Ledenvergadering

InformatIe vanuIt het wedstrIjdsecretarIaat
(wedstrijdsecretariaat)



2

EGS’20 1 speelde vandaag in de nieuwe witte reserve-
tenues omdat de gelijkenis met de shirts van fusie-
vereniging DWSH’18 te groot was. 

Het 1e kende een stroeve start. Ondanks dat ze meer 
balbezit hadden, werden er weinig kansen gecreëerd. 
DWSH’18 daarentegen had wel een aantal goede kan-
sen in de counter en in de 40e minuut leidde dat ook 
tot een doelpunt, 1-0. 

In de rust werd de rust bewaard en EGS’20 kwam in 
de tweede helft wat agressiever en alerter over. Er 
werden nauwelijks kansen weggegeven maar door 
de drukte in en rond de 16 meter van het doel van 
DWSH’18 was het lastig een opening te vinden. 

wInst In eerste bekerwedstrIjd voor egs’20 1
DWSH’18 1 - EGS’20 1 

1-4
(Redactie)

Foto:  Middenvelder Moos van der Bijl aan de bal

ongelukkIg verlIes 3e

Heijen 2 - EGS’20 3
2-3

(Peter Leegstraten)

Foto (Peter Leegstraten): Volop strijd bij EGS’20 3 
met Menno Leegstraten

Een wedstrijd waarin EGS’20 na 10 minuten de wed-
strijd naar zich toe had moeten trekken, maar het 
verzuimde de kansen af te maken. Zoals dan vaker 
gebeurt scoort dan de tegenstander, zo ook hier. Na 
de 1-0 van  Heijen kwam EGS’20 vanuit  de verschil-
lende kansen voor rust wel weer terug op 1-1 door 
Yannick.

In de tweede helft kwam Heijen vrij snel op 3-1. Na-
dat EGS de achterstand via Siem naar 3-2  had terug-
gebracht werde Bram in 16 meter ten val gebracht. 
De scheidsrechter floot voor een strafschop, maar 
nadat de bal op de stip lag werd de strafschop toch 
weer teniet gedaan na protest van de grensrechter, 
erg vreemd. Daarmee werd de 3-2 voor Heijen ook 
de eindstand.  

programma

dInsdag 7 september

18:45 Juliana Mill JO13-1 egs'20 jo13-1

vriendschappelijk

woensdag 8 september

20:00 Juliana Mill JO19-1 egs'20 jo19-1

vriendschappelijk

Zaterdag 11 september

wedstrIjdcoördInator rIan van de ven

18:00 egs'20 1 SES 1

beker

15:00 egs'20 jo19-1 HVCH JO19-1

beker

scheidsrechter: Paul WIllems

13:00 egs'20 jo19-2 Juliana Mill JO19-1

beker

scheidsrechter: Ben Gerrits

15:00 HVCH JO19-3 egs'20 jo19-3

beker

13:00 egs'20 jo17-1jm Juliana Mill JO17-1

beker

scheidsrechter: Edwin van Kraaij

15:00 FC de Rakt JO17-1 egs'20 jo17-2jm

beker

13:00 egs'20 mo17-1 Nooit Gedacht MO17-1

beker

scheidsrechter: Bernard van Eldijk

13:00 egs'20 jo15-2jm Olympia'18 JO15-1JM

beker

scheidsrechter: Joeri Nuijen

15:00 HVCH JO15-3 egs'20 jo15-3jm

beker

11:00 egs'20 jo13-1jm WHV JO13-1JM

comp fase 1

scheidsrechter: Abe Brussaard

11:00 egs'20 jo13-2jm DAW Schaijk JO13-1

comp fase 1

scheidsrechter: Dylan Luza

10:15 UDI'19/CSU JO13-4 egs'20 jo13-3

comp fase 1

12:00 Achates JO13-2JM egs'20 jo13-4jm

comp fase 1

10:30 Margriet JO11-1 egs'20 jo11-1jm

comp fase 1

11:00 egs'20 jo11-2jm Achilles Reek JO11-1JM

comp fase 1

scheidsrechter: Arthur Brussaard

08:30 OSS'20 JO10-1 egs'20 jo10-1jm

comp fase 1

09:00 egs'20 jo10-2 Nulandia JO10-1

comp fase 1

08:30 OSS'20 JO10-3 egs'20 jo10-3

comp fase 1

WEDSTRIJDVERSLAGEN en LIVEBLOG

(Redactie)

Wedstrijdverslagen
In de wekelijkse nieuwsbrief worden alle wedstrijdverslagen 
van het afgelopen weekend gepubliceerd. Zo blijft de hele 
vereniging op de hoogte van de resultaten en het nieuws 
van de teams. Bij de verslagen zullen zoveel mogelijk foto’s 
worden geplaatst.  Stuur dus vanuit elk team een verslag in 
vóór maandag 17:00 uur via weekbrief@egs20.nl

Liveblog
Tijdens de wedstrijd van het 1e elftal wordt een liveblog 
bijgehouden waarop alle bijzondere gebeurtenissen worden 
bijgehouden. Je kunt deze liveblog zien door de app van 
EGS’20 te downloaden:  Voetbalassistapp

Als je je hebt geregistreerd, kun je bij “jouw club” EGS’20 
invoeren. Hierdoor krijg je alle informatie die ook op de site 
te lezen is op je telefoon ! 

Eindelijk kwam na een kwartier spelen de verlossende aan-
sluiter van Roel van de Bogaard die zijn linkerbeen fraai vrij-
speelde en laag in de korte hoek afdrukte, 1-1. 

Er werden wat wissels toegepast en die bleken direct doelge-
richt te zijn. In de 75e minuut werd via een snelle aanval over 
de rechterkant met een voorzet van Teun Jacobs het hoofd 
van de ingevallen Jimmy Hendriks bereikt die fraai binnen-
kopte, 1-2.  Ook invaller Gijs Schreurs pikt zijn doelpuntje mee 
nadat hij  alert reageerde op een rebound van een schot van 
Hidde Leegstraten, 1-3. Het slotakkoord bestond uit een doel-
punt van opnieuw Roel van de Bogaard die in een scrimma-
ge de eindstand bepaalde op 1-4. De eerste bekerwedstrijd is 
hiermee gewonnen. 

Foto: Roel van de Bogaard scoorde twee maal in 
de wedstrijd tegen DWSH’18
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ses overklast door 8e

EGS’20 8 - SES 3
7-0

Foto: Scrimmage voor het doel van SES

eenvoudIge wInst 7e

EGS’20 7 - OKSV 3
9-0

Foto: Finn Ariaans in duel met een speler uit Over-
langel

11:00 egs'20 jo10-4jm SES JO10-1

comp fase 1

09:00 Nooit Gedacht 
JO9-1 egs'20 jo9-1jm

comp fase 1

08:30 OSS'20 JO9-4 egs'20 jo9-2jm

comp fase 1

10:00 egs'20 jo9-3 TOP JO9-1

comp fase 1

09:00 egs'20 jo8-1jm HVCH JO8-2

comp fase 1

09:00 egs'20 jo8-2jm Juliana Mill JO8-1

comp fase 1

09:00 TOP JO8-1 egs'20 jo8-3jm

comp fase 1

08:30 SJO Vianen Voor-
uit HBV JO7-2 egs'20 jo7-1jm

comp fase 1

in Cuijk

08:40 egs'20 jo7-1jm SIOL JO7-1

comp fase 1

in Cuijk

08:50 Gassel JO7-1 egs'20 jo7-1jm

comp fase 1

in Cuijk

09:00 Achilles Reek JO7-1 egs'20 jo7-2jm

comp fase 1

in Reek

09:10 Berghem Sport JO7-2 egs'20 jo7-2jm

comp fase 1

in Reek

09:20 egs'20 jo7-2jm DAW Schaijk JO7-1

comp fase 1

in Reek

Zondag 12 september

vrij egs'20 1

12:00 egs'20 2 DAW Schaijk 3

beker

scheidsrechter: André Derksen

10:00 egs'20 3 Melderslo 2

beker

scheidsrechter: Dick Cuijten

12:15 egs'20 4 SJO/SSA VESTA'19 4

beker

scheidsrechter: Joeri Nuijen

12:00 Ulysses 2 egs'20 5

beker

13:00 egs'20 6 SES 2

beker

scheidsrechter: Edwin van Kraaij

10:00 DAW Schaijk 11 egs'20 7

beker

12:00 Festilent 4 egs'20 8

beker

13 treffers voor 13e

VCO 2 - EGS’20 13
1-13

(Mark van Lith)

Inmiddels schrijven we 5 september 2021 en na 11 maan-
den mag het inmiddels 13e elftal van EGS’20 weer de wei 
in voor een officiële wedstrijd! De laatste weken is er 
goed getraind en de vernieuwde selectie reist op deze 
zonnige zondagmorgen vol goede moed naar het Oventje.
We zullen even kort een paar aanwinsten aan jullie 
voorstellen:
-Has Cuppen, snelle (puur) linksbenige gevrees-
de vleugelspeler in het veld, maar buiten het veld 
ook zeker gevreesd als frontman van de Side’20.
-Joost Gülcher, bikkelharde verdediger, 
maar vandaag een zeer betrouwbare sluit-
post als vervanger van de afwezige Stefan.
De overige aanwinsten zijn helaas verhinderd en zul-
len we in een later stadium aan jullie voorstellen.
Naast deze twee nieuwe selectieleden hebben we 
vandaag ook gebruik mogen maken van een twee-
tal gastspelers. De wellicht inmiddels bekende Aron 
Snoey en liefhebber van het spelletje Ivo Rossen. Deze 
laatste behoeft wellicht geen verdere introductie…
Bedankt voor jullie bereidheid en inzet voor het 13e!

Dan de wedstrijd: Op een prachtig groene mat met een 
heerlijk (warm) zonnetje fluit de scheidsrechter voor 
het begin van deze bekerwedstrijd. De mannen van 
het 13e staan direct goed en beginnen met pressie 
zetten op de tegenstander. Van achteruit wordt snel 
de mid-mid Ivo gevonden en met zijn heerlijke tech-
niek vindt hij snel de aanvallers Has, Tijs en Tijn. Eerst 
is het Tijs die tweemaal doel weet te treffen en ver-
volgens is het Tijn, die na een pass op maat, de bal 
snoeihard in de kruising weet te krijgen. Al snel kijkt 
VCO dus tegen een 0-3 achterstand aan. EGS’20 gaat 
vrolijk verder met aanvallen en een wederom snel-
le uitbraak van Has aan de linkerkant wordt zo hard 
ingeschoten dat de verdediger van VCO niets anders 
kan dan zijn eigen keeper verschalken in de korte hoek.

Achterin staat het ook goed bij de zwarthemden, met 
Daan en Sjoerd op de flanken en Aron en Mark centraal 
komen de spitsen van VCO er niet doorheen. Kortom, 
EGS’20 kan rustig verder op zoek naar meer doelpun-
ten en die komen er ook. Na een aantal mooie assists 
wil Ivo uiteraard ook zijn doelpuntje meepikken en na 
wat geslalom door de defensie weet hij deze dan ook 
te maken. Na een strakke voorzet van Ivo weet Tijs 
zijn manen tegen de bal te krijgen en wederom een 
goal van Ivo verder is het inmiddels 0-7. De scheids-
rechter besluit maar even voor de rust te fluiten zodat 
iedereen (vooral van VCO) even op adem kan komen.
In de rust besluit coach Patrick wat wisselingen door 
te voeren om iedereen speeltijd te geven. Maarten, 
uitstekende vlagger in de 1e helft, komt erin voor 
Daan, die de vlagrol aan de zijkant op zich neemt. 
Stan komt in de ploeg voor Tony en Ivo pakt zijn rust 
en hiervoor komt coach Patrick zelf in de gelederen. 

Na wat omzettingen begint de tweede helft. Even moe-
ten de spelers wennen aan deze omzettingen en de 
afwezigheid van Ivo, maar al snel weten ze zich te her-
pakken en worden er wederom kansen gecreëerd. Een 
snelle uitbraak van Has zorgt er weer voor dat het een-
voudig intikken is voor Tijs en ook een ogenschijnlijk te 
houden schot van deze zelfde Tijs glipt door de handen 
van de keeper van VCO. Na deze inmiddels 9e treffer be-
sluit VCO iets terug te doen. De mee opgekomen verde-
diger besluit van buiten de 16 meter hard uit te halen en 
dit blijkt onhoudbaar voor de goed keepende Joost; 1-9.
De moegestreden Kenneth staat zijn plekje af aan de 
terugkerende Ivo en hij zorgt direct weer voor splijtende 
passes richting de aanvallers van EGS’20. Tijn weet zijn 
tweede van de ochtend te maken en even later weet de 
inmiddels teruggekeerde Tony ook zijn doelpuntje mee 
te pikken. Vanuit een corner weet Aron Snoeyhard de bal 
tegen de touwen te koppen voor de volgende goal. Het 
slotakkoord is echter voor Ivo zelf, wanneer de keeper 
de bal even loslaat is hij er als de kippen bij om de eind-
stand op het bord te brengen; 1-13! Een goede wedstrijd 
met een mooie uitslag voor het 13e team van EGS’20!!



4

“het spelletje Is gewoon te leuk”

Foto: Jan Schaap voor de spelers van WF Grave: “…ik 
ga er voor om voetballers beter te maken, hoe moei-
lijk dat soms ook is…”

(Jaap Schouten)

Jan Schaap neemt Walking Football serieus bij WF 
Grave

Het geldt voor bijna alle herintreders in het Walking 
Football: het verstand zegt nee, maar het voetbalhart 
schreeuwt ja. En dus staat trainer Jan Schaap op 68-jari-
ge leeftijd opnieuw iedere dinsdagmorgen op sportpark 
De Kranenhof in Escharen voor de belegen spelersgroep 
van WF Grave, dat deel uitmaakt van EGS’20. Die prijst 
zich gelukkig met Schaap, als trainer wereldberoemd 
in het Land van Cuijk en ver daarbuiten. Zijn ‘vuurdoop’ 
beleeft hij op 21 september tijdens het vijfde toernooi 
van WF Grave, als hij de warming-up voor 180 man moet 
leiden.    

Jan Schaap gaat op gevoel. Altijd gedaan ook. Geen val-
se poeha, geen overdreven machogedrag, geen foute 
trainersmaniertjes. Gewoon: wat je ziet, krijg je. Een 
mensenmens. Geboren in Gassel, verhuisd hij op 20-ja-
rige leeftijd naar Cuijk, waar hij gaat werken als postbe-
zorger en als voetballer op zijn 22ste in het eerste van 
JVC staat. Maar hij wil meer. 

Vriendschappen
Van zijn vrouw Annie krijgt Jan alle ruimte voor een im-
posante trainersloopbaan, die maar liefst 34 jaar duurt 
en hem langs Hapse Boys (waarmee hij twee keer kam-
pioenschap wordt), Siol, SES Langenboom, Toxandria, 
De Zwaluw, Estria, JVC Cuijk 2, opnieuw SES, Montag-
nards, DSV, Constantia, UDI ’19 en SCV ’58 voert. In to-
taal wordt hij zeven keer kampioen; degraderen doet hij 
nooit. Belangrijker voor Jan Schaap: overal ontvangt hij 
waardering en sluit hij vriendschappen voor het leven. 
“Voor mij maken de sociale contacten mijn trainerscar-
rière. Dat is veel belangrijker dan de successen die ik 
behaald heb”, zegt hij in zijn afscheidsinterview met 
De Gelderlander. Op de laatste dag van zijn actieve trai-
nersloopbaan wordt Jan nog wel even kampioen met 
SCV’58. 

Goede naam
En net toen Jan zijn benen languit op de bank had lig-
gen en overdacht hoe zijn tijd te spenderen aan Annie, 
zijn drie kinderen en zes kleinkinderen, was daar WF 
Grave. Via-via kwam hij terecht bij de wandelvoetbal-
lers uit Grave. En het klikte direct. Eigenlijk zoals altijd, 
blikt Jan terug: “Ik heb tijdens mijn trainersloopbaan 
alleen maar leuke groepen gehad. Dat ligt natuurlijk 
voor het grootste deel aan jezelf. Ik heb in de loop van 
de jaren een goede naam opgebouwd, heb ook nooit 
verlegen gezeten om een baan. De clubs waar ik graag 
naartoe wilde, daar kwam ik ook terecht.” Het is het 
fingerspitzengefühl waarbij de trainer weet wanneer hij 
middenin de groep kan staan en wanneer er boven. Ook 
bij WF Grave.

Nieuwe kans
 “Ik miste het coachen”, zegt Jan, die eerder in Cuijk 
probeerde het seniorenvoetbal, Walking Football, van 
grond te krijgen. Dat lukte niet. Bij WF Grave schoot 
hij wel raak. Daar richtte oud-profvoetballer Cees Kor-
nelis al in 2014 een Walking Football-groep op: WF Es-
tria.  De  leden, met een gemiddelde leeftijd van ruim 
71 jaar, hadden één ding gemeen: hun liefde voor het 
voetbal. Ze hadden veelal hun voetbalschoenen al aan 
de wilgen gehangen en waren blij met de nieuwe kans. 
Walking Football, overgewaaid uit Engeland, is speciaal 
voor spelers vanaf 60 jaar en biedt ze de gelegenheid 
om te sporten en sociale contacten te onderhouden. 

In veel gemeenten zijn in het kader van het ouderenbe-
leid projecten opgestart om activiteiten voor senioren 
als Walking Football van de grond te krijgen. Dat helpt 
om ouderen uit hun isolement te halen en gezamenlijk 
te sporten. WF Estria veranderde in 2020 na de fusie 
tussen Estria, GVV en SCV zijn naam naar Walking Foot-
ball Grave/ EGS’20, roepnaam WF Grave, en telt nu 30 
leden, die iedere dinsdagochtend potjes voetballen en 

knappe wInst jo19-1
DAW Schaijk JO19-1 

- EGS’20 JO19-1
3-4

Foto: Max Bardoel controleert de bal

–ook zeer belangrijk- gezellig met elkaar een kop koffie 
of een biertje drinken. De leden komen uit het hele Land 
van Cuijk en daarbuiten. WF Grave nam deel aan toer-
nooien in Engeland, Duitsland en België en reist ook in 
eigen land heel wat af.

Beter maken
Kortom: Jan Schaap en WF Grave passen naadloos in el-
kaar. Kampioenschappen zijn er niet meer te behalen, 
maar dat wil niet zeggen dat het bij Walking Football 
-opa’s laatste kunstje- nergens meer om gaat. Jan: “Ik ga 
er voor om voetballers beter te maken, hoe moeilijk dat 
soms ook is. Dat was vroeger zo en dat doe ik nu nog. 
Daar ben ik trainer voor. Deze groep senioren is nog best 
fit en natuurlijk is de één beter dan de ander. Maar het 
gaat –zeker bij Walking Football- om samen sporten en 
samen plezier hebben. En dat miste ik enorm. Het spel-
letje is gewoon te leuk, de sociale contacten ontzettend 
belangrijk.” Dat die sociale contacten tijdens zijn trai-
nersloopbaan soms zó gezellig waren dat hij een keer ‘s 
nachts zijn (postbestellers )dienstfiets van het dak van 
de kroeg moest halen (kampioensfeest Hapse Boys), of 
dat hij na het promotiefeest van De Zwaluw plotseling 
een nieuwe motorkap had met de naam van de club en 
de afbeelding van een schaap, zal Jan bij WF Grave waar-
schijnlijk bespaard blijven.

Leiderschap
Jan Schaap kan op dinsdag 21 september aanstaande vol 
aan de bak tijdens het vijfde Brouwketel Walking Football 
Toernooi 2021, dat zich voor het eerst op het hoofdveld 
voor de tribune van het splinternieuwe sportpark De Kra-
nenhof afspeelt. Er doen 24 teams van 13 verenigingen 
uit Brabant, Gelderland en Limburg aan mee. De belang-
stelling was enorm, ook al omdat de clubs door corona 
al ruim een jaar geen wedstrijdjes hebben gespeeld. Bo-
vendien heeft het Brouwketel Walking Football Toernooi 
een reputatie opgebouwd in walking football-land: goed 
georganiseerd en altijd gezellig- zeker na afloop. 

Vooraf leidt Jan, samen met good-old Ad Mellaard (de 
snelst opkomende back van NEC ooit), de traditioneel 
gezamenlijke warming-up waaraan zo’n 180 voetballers 
(waaronder enkele vrouwen) deelnemen. Hij draait er zijn 
hand niet voor om. Jan laat ze doen wat hij wil op basis 
van natuurlijk leiderschap. Daarna gewoon lekker ballen. 
En na afloop omkomen in de gezelligheid en de warme 
contacten. Dan is Jan waar hij moet zijn. In zijn element.

09:00 egs'20 11 SJO/SSA VESTA'19 6

beker

scheidsrechter: Ben van Eldijk

11:30 SIOL 2 egs'20 12

beker

10:15 egs'20 13 FC Uden 8

beker

scheidsrechter: Theo Wouters

10:00 Juliana Mill 5 egs'20 35+1

beker

12:00 egs'20 vr1 UDI'19/CSU VR3

beker

scheidsrechter: Toon Verstraaten

vrij egs’20 vr2

Commissie kantine

weekverantwoordelIjke joerI nuIjen

dInsdag 7 september

Berna Kamoen en Liesbeth Portier

woensdag 8 september

Christel de Kruif en Brenda Pol

Zaterdag 11 september

8:30-13:00 Joeri Nuijen, Ivan Hollanders, 
Paulien Paters, Gerda Pijnappels

13:00-18:00 Ellen v. Kraaij, Theo Cuppen, 
Martien Peeters, Dora Elmans

18:00-21:00 Joeri Nuijen, Michel v. Haaften, 
Sjon Steenhuizen

Zondag 12 september

9:00-14:00 Dennis Burgers, Michel van 
Haaften, Paulien Paters

14:00-19:00 Gerty Derks, René vd. Horst, Matt 
Danner, Roy Derks
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Zu hause
EGS’20 veteranen

(Paul Rozestraten)

Foto (Paul Rozestraten) vlnr:  Paul Rozestraten, 
Tonnie van Gaal,  Willie Minten en Stephan van 
Raay

Om te beseffen dat het ‘Thuis best’ is zul je eerst 
in Oost en West geweest moeten zijn. De altijd in 
bepaalde cultuur geïnteresseerde veteranen willen 
wel eens wat anders dan voetbal. Dus gaan het clup-
pie van 1 t/m 3 oktober, feesten in Berlijn. De stad 
die als geen ander weet hoe effectief een muurtje 
kan zijn en die een Tor zo belangrijk vindt dat ze er 
de naam ‘Brandenburger’ aan hebben gegeven. 

We mogen niet verwachten dat er drommen Duitse 
supporters Unter den Linden staan te applaudisse-
ren. Besloten is daarom zelf de 12e man mee te ne-
men. 12 veteranen met de trein naar Duitsland. Als 
dat maar goed gaat.

gelIjkspel In oefenpot

EGS’20 JO13-1
- 

AWC JO13-2
3-3

Foto: Fedde Thijs in actie voor de JO13-1

Redactie: Rian van de Ven 
  Edwin van Kraaij

Foto’s:  Matt Gerrits
Kopij voor de weekbrief dient 

vóór maandag 17.00 uur 
aangeleverd te zijn via 
weekbrief@egs20.nl

voetbalspel met egs’20 team
(Redactie)

Tot in de kleinste details wordt het nieuwe clubhuis in 
gereedheid gebracht. Zo werd het voetbalspel van een van 
de drie voormalige verenigingen aangepast aan de nieuwe 
fusievereniging.  

Cor en Fien Peters gingen met de kwast en een 
likje verf aan de slag en ziehier het prachtige resul-
taat ! 
Complimenten en dank aan deze 2 vrijwilligers ! 

Foto (Arthur Brussaard): Zelfs het voetbalspel is aangepast aan de nieuwe vereniging EGS’20 

Kiss & Ride; strook om kort 
te stoppen om passagiers 

te halen/brengen

Stalling voor
fietsers/Scooters; stalling
is alleen toegankelijk via 
ingang Kranenhofseweg

Ingang/ Uitgang 
Sportaccommodatie; 

alleen toegankelijk voor 
voetgangers

ROUTING SPORTPARK KRANENHOF

routIng sportpark kranenhof
(Redactie)

In het begin is het altijd even zoeken naar de juiste 
weg. Hieronder proberen we aan te geven hoe de 
juiste routing is van het nieuwe sportpark. 

Er is voor de veiligheid gekozen om auto’s en fietsen 

gescheiden te houden, vandaar dat er een aparte fietsroute 
naar de fietsenstalling is. 

Het park zelf is na de entreepoort alleen toegankelijk voor 
voetgangers.  


