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                     Foto: Speler van EGS’20 35+ 1, Sander Verhallen, wordt begroet als hoofdtrainer van Handel 1   
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DERDE HELFT EGS’20

(Wedstrijdsecretariaat)

Uitslagen

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

ZATERDAG 27 NOVEMBER
EGS’20 JO11-1 DAW Schaijk JO11-1 4-2

EGS’20 JO13-2 ST De Zwaluw/Hap-
se Boys JO13-1 3-1

SV Venray JO15-4 EGS’20 JO15-2 AFG.
ST Volharding/
Sambeek JO15-1 EGS’20 JO15-1 1-3

EGS’20 JO17-2 Nulandia JO17-1 1-0
DAW Schaijk 
JO19-1 EGS’20 JO19-1 1-1

ZONDAG 28 NOVEMBER
DAW Schaijk VR2 EGS’20 VR2 3-3
TOP VR1 EGS’20 VR1 2-2
HVCH 15 EGS’20 12 4-1
SV DWSH’18 3 EGS’20 11 8-2
Hapse Boys 5 EGS’20 8 AFG.
Nulandia 9 EGS’20 7 6-1
Festilent 3 EGS’20 4 2-1
EGS’20 3 Prinses Irene 3 1-5
EGS’20 2 Udi’19/CSU 3 1-5
EGS’20 1 Handel 1 0-1
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Nieuwe coronarichtlijnen
Op 26 november heeft er opnieuw een persconferentie 
over de coronamaatregelen plaatsgevonden. Ook voor 
de sport zijn er nieuwe maatregelen aangekondigd, die 
vanaf zondag 28 november, 17:00 uur in zijn gegaan. De 
maatregelen duren in ieder geval tot zondag 19 decem-
ber. Het kabinet komt op 14 december met een actua-
lisatie. Hieronder treffen jullie de maatregelen voor de 
sport aan die vanaf zondag 28 november, 17:00 uur reeds 
van kracht zijn:
•   Er geldt een sluitingstijd voor alle binnen- en                
     buitensportaccommodaties tussen 17:00 en 5:00 uur
•   Sportbeoefening voor alle leeftijden blijft mogelijk,      
     inclusief wedstrijden; 
•   Publiek bij amateurwedstrijden en trainingen is niet   
     toegestaan; 
•   Individueel buiten sporten in de openbare ruimte na  
     17:00 uur is gewoon mogelijk; 
•   Georganiseerd buiten sporten na 17:00 uur is   
     toegestaan met maximaal 4 personen (exclusief    
     trainer) en op 1,5 meter afstand; 
•   Amateursport (wedstrijden en trainingen) is tussen   
     17:00 en 05:00 uur niet meer toegestaan; 
•   Topsporters mogen wel trainen en wedstrijden    
     spelen na 17:00 uur. Zonder publiek; 
•   Voor publieke binnenruimtes van sportlocaties,   
    zoals sportkantines, kleedkamers en toiletten, is    
    een coronatoegangsbewijs verplicht voor iedereen    
    vanaf 18 jaar; 
•   Voor mensen met een functie op of in de                 
     sportaccommodatie geldt de CTB-verplichting niet.     
     Dat  betreft o.a. onderhoud professionals, trainers/
     coaches (ook van de uitclubs), vrijwilligers etc.

Trainingsindeling
Er zijn enkele jeugdteams die van de mogelijkheid ge-
bruik (kunnen) maken om vóór 17:00 uur te trainen. Tot 
nu toe zijn dit:
maandag:    JO9-3, JO11-1, JO15-1
dinsdag:      JO10-1, JO13-1 (deze week op vrijdag)
woensdag:         JO15-2, 
donderdag: JO7-1, JO8-1, JO8-3, JO10-1, JO11-1, JO15-1

Omdat de consul en de veldbeheerders hebben aange-
geven dat de natuurgrasvelden hersteltijd nodig hebben 
na de regenval en ook de voorspeelde regen, zal alleen 
het kunstgrasveld gebruikt gaan worden. We zullen met 
de coördinatoren en bestuur overleggen hoe we ermee 
om zullen gaan als meerdere teams op hetzelfde mo-
ment willen trainen. 

Competitiewedstrijden
De KNVB heeft besloten dat alle competitiewedstrijden 
voor cat. A (het 1e, 2e, JO19-1, JO15-1) voor komend week-
end komen te vervallen.

De cat. B-teams (alle overige teams) mogen  komend 
weekend wel op vrijwillige basis in actie komen. Aan de 
leid(st)ers wordt gevraagd of hun team wel of niet in 
actie wil komen komend weekend. Zoals hierboven is 
aangegeven zal waarschijnlijk wel alleen op het kunst-
grasveld gevoetbald kunnen worden ivm. de gesteldheid 
van de velden en de voorspelde regenbuien. 

De KNVB zal voor de weekenden 11/12 december en 18/19 
december een nieuw besluit nemen welke wedstrijden 
van welke leeftijdscategorieën wel of niet door zullen 
gaan. 

AGENDA
15-12         Scheidsrechterbijeenkomst      
         en begeleiding jeugd met   
         spelregelbewijs
1-1-2022      NIEUWJAARSRECEPTIE

INFORMATIE VANUIT HET WEDSTRIJDSECRETARIAAT
(Redactie)
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Vandaag geen supporters vanwege Corona, dus geen 
wedstrijden voor de bikkelkamp reporter. Totdat EGS’20 
de natuurgrasvelden moest afgelasten vanwege het 
slechte weer. Dat biedt kansen voor de Bikkelkamp re-
porter. Normaal gesporken kijkt hij bij onder 23, 2 en 1 op 
zo een dag. Maar dat zocht de reporter vandaag niet. De 
onder 23 verloor 5-1 van de koploper en het 2e ook, 5-1, 
tegen de koploper. Beide teams haken voorlopig dan ook 
even af voor de titelstrijd. Maar het seizoen is nog lag 
met de returnwedstrijden nog op de kalender, als Covid 
dat toelaat....

Om 14.25 stond ik aan het hek, aan de kant van de oude 
parkeerplaats van het voormalige Estria, met uitzicht op 
ons prachtige kunstgrasveld. Het deed me deugd om na 
lange tijd aanvoerder Sander Bisseling terug te zien op 
het veld. Hij zou het uiteindelijk 75 minuten volhouden na 
een groot aantal weken van blessureleed. Wat hij precies 
had is onbekend en privé, maar het was iets in de knie. 
Ook Jurre stond op het veld, met achter hem Rens en 
Teun en op de backposities Bart en Giel. Met Moos werd 
het middenveld gecomplementeerd en voorin begonnen 
Myron, Hidde en Roel.

EEN MIDDAG KOU KLEUMEN ACHTER HET HEK...
EGS’20 1 - HANDEL 1 

0-1
(De Bikkelkampreporter)

De eerste helft leek EGS geen grip te krijgen op die lange 
bal van Handel. Vanuit het opbouwen speelde ze de bal 
lang op de spitsen om daar met lopende middenvelders 
bij te komen. Dit deden ze erg goed. EGS leek hier wat 
moeite mee te hebben. Dit resulteerde ook in de 0-1. Wij 
hadden een aanval en leden balverlies op de 16 van Han-
del. De lange bal viel goed bij 1 van de 2 spitsen. Die gaf 
een strakke voorzet op maat. De bal werd zo achter doel-
man Lars gekopt die volledig kansloos was. Beide teams 
kregen wat kansjes maar beide team scoorden niet. Rust 
dus 0-1. 

De tweede helft heb ik genoten van EGS. Ze overrompel-
den Handel aan alle kanten. Dit leidde tot vele kansen 
van Moos, Sander, Jurre, Paul, Roel, Jochem en Hidde... 
Het mocht echter niet zijn dat we vandaag scoorden. 
Lars hield daarentegen ook 2 counters uit zijn doel met 
2 weergaloze 1vs1 reddingen. Ik vond Handel maar een 
vervelende ploeg. Ze schoten alle ballen weg, de ene nog 
verder dan de andere. Daarnaast provoceerden zij EGS en 
de scheidsrechter de hele tijd. Wat erg vervelend was. 
Ook dat hoort bij voetbal, de boys van EGS bleven er rus-
tig onder en hun spel spelen. Helaas dus geen doelpun-
ten, maar de Bikkelkamp reporter heeft wel genoten van 
een strijdend, knokkend en vechtend EGS, tot het gaatje, 
alles gegeven maar toch gewoon pech gehad. Wel leuk 
was te zien dat ik een bekend gezicht zag aan Handel 
zijde. Bleek daar als hoofdtrainer de zoon van Hans Jans-
sen trainer te zijn, Sander Janssen. En het moet gezegd, 
hij heeft er de boel goed voor elkaar, want het team van 
Handel speelt echt leuk voetbal, met snelle aanvallen. 
Waarvoor de Bikkelkamp reporter respect heeft en met 
plezier naar heeft gekeken. Helaas kreeg Handel te veel 
tegen mijn EGS. Er verdiende maar 1 ploeg minimaal 1 
punt en misschien wel 3 met een ietwat zwart rood geel 
witte bril, maar het was fijn mijn ploeg zo te zien knok-
ken. Vergat gewoon 90 minuten lang dat het echt koud 
was. Het geeft moed, hopelijk mogen we nog even door 
van de KNVB, maar ik vrees met grote vrezen.... Het zal 
wel eens een lange winterstop kunnen worden!

EGS’20 2 - UDI’19/CSU 3 
1-5

2E VERLIEST VAN KOPLOPER
EGS’20 3 - PRINSES IRENE 3 

1-5

3E VERLIEST VAN KOPLOPER

Foto: Sander Bisseling (1e)

Foto: Laurens Rijsdam (2e) Foto: Bram van Zuijlen (3e)

Foto (Peter Leegstraten): Het was koud langs de lijn

Foto (Peter Leegstraten): Ook deze kopbal van Jurre 
Grotenhuis gaat er niet in 

PROGRAMMA

ZATERDAG 4 DECEMBER

WEDSTRIJDCOÖRDINATOR: 
PAUL VAN HALEN TOT 13:00 UUR

RIAN VAN DE VEN VANAF 13:00 UUR

13:00 EGS'20 JO19-2 Boekel Sport JO19-1

comp

scheidsrechter: Joeri Nuijen

13:00 EGS'20 JO17-1JM Volkel JO17-1

comp

scheidsrechter: Marcel van Vonderen

15:15 Berghem Sport JO17-3 EGS'20 JO17-2JM

comp

vertrek: 14:15 naar Berghem

vervoer: Kersten, Lemmers, Liefrink, res: 
van Soest

15:15 ST Juliana Mill/SES 
MO17-1 EGS'20 MO17-1

comp

vertrek: 14:15 naar Mill

vervoer: van Tilborg, Wattenberg, Wijnen, 
Adams, res: Cuppen

13:00 EGS'20 JO15-2JM
ST SVS/Excellent/
Westerbeekse 
Boys JO15-1

comp

scheidsrechter: Bernard van Eldijk

14:00 ST VIOS'38/Toxandria 
JO15-1 EGS'20 JO15-3JM

comp

vertrek: 13:00 naar Beugen

vervoer: Rovers, Smits, Sommerdijk, Ta-
batabaei, res: Toenders

10:45 Juliana Mill JO13-1JM EGS'20 JO13-1JM

comp fase 2

vertrek: 09:45 naar Mill

vervoer: wordt door leiding geregeld

12:30
ST Excellent/SVS/
Westerbeekse Boys 
JO13-1

EGS'20 JO13-2JM

comp fase 2

vertrek: 11:30 naar Oploo

vervoer: van Hees, Imiri, Jansen, res: van 
Kempen

13:00 Gassel JO13-1 EGS'20 JO13-3

comp fase 2

vertrek: 12:00 naar Gassel

vervoer: wordt door leiding geregeld

11:30 ST VIOS'38/Toxandria 
JO13-1JM EGS'20 JO13-4JM

comp fase 2

vertrek: 10:30 naar Beugen

vervoer: Mulders, van der Neut, res: Nus-
dorfer

11:00 EGS'20 MO13-1 ST MDOC MO13-2

comp

scheidsrechter: Dylan Luza

10:30 Vitesse 08 JO11-1JM EGS'20 JO11-1JM

comp fase 2

vertrek: 09:30 naar Gennep

vervoer: wordt door leiding geregeld
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De JO17-2 van EGS’20 had zaterdag geluk dat ze op 
kunstgras stonden gepland zodat hun wedstrijd kon 
doorgaan. Verder bleef het ook heel de wedstrijd droog 
en was het eigenlijk prima voetbal weer.

Noud en Tijn L zijn nog steeds geblesseerd en Mike was 
ook afwezig, zodat ons team deze wedstrijd werd ver-
sterkt met Daan Stekelenburg, Amber van Haren en Ben-
jamin van der Bijl.

We hebben thuis nog niet gewonnen en het werd tijd 
dat we dat een keer gingen doen. We speelde dan ook 
met veel inzet en goede mentaliteit. De eerste helft 
hadden we een paar kansen op een doelpunt. Mitch had 
een kans en Sven ging een keer alleen op de keeper af, 
maar die wist zijn schot met een atletische beweging te 
stoppen. Achterin gaven we niets weg. Er was een schot 
op doel die Dylan met een mooie zweefduik klem vast 
had. Er was op de eerste helft niet veel aan te merken. 
Het enige was dat we hadden moeten scoren.

Dit lukte de tweede helft wel, al vroeg in de tweede 
helft ging Sven weer alleen op de keeper af en nu wist 
hij wel te scoren. Achteraf het winnende doelpunt. Nu-
landia probeerde het nog om op het eind meer druk te 
zetten, maar gevaarlijk werden ze niet meer. 

EERSTE THUISOVERWINNING VOOR JO17-2
EGS’20 JO17-2 - 

NULANDIA JO17-1 
1-0

In de wedstrijd was er veel strijd, maar veel kansen wer-
den er niet meer gecreëerd en zo sleepte wij onze eerste 
thuisoverwinning verdiend binnen met de complimen-
ten van de leiding van Nulandia die ons een goed team 
vond.

Foto: Maik Opsteegh (JO17-2)

08:30 Gemert JO11-4 EGS'20 JO11-2JM

comp fase 2

vertrek: 07:30 naar Gemert

vervoer: wordt door leiding geregeld

10:15 SBC JO10-1 EGS'20 JO10-1JM

comp fase 2

vertrek: 09:15 naar Son en Breugel

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO10-2 DSV JO10-1JM

comp fase 2

scheidsrechter: leider is spelleider

09:30 Heijen JO10-1 EGS'20 JO10-3

comp fase 2

vertrek: 08:30 naar Heijen

vervoer: van der Hoeven, Reinders, res: 
Schraven

08:30 Berghem Sport JO10-5 EGS'20 JO10-4JM

comp fase 2

vertrek: 07:30 naar Berghem

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO9-1JM Berghem Sp. JO9-2

comp fase 2

scheidsrechter: leider is spelleider

10:00 DSV JO9-1JM EGS'20 JO9-2JM

comp fase 2

vertrek: 09:00 naar St Antonis

vervoer: wordt door leiding geregeld

10:00 EGS'20 JO9-3 Juliana Mill JO9-2

comp fase 2

scheidsrechter: leider is spelleider

09:00 Volkel JO8-1 EGS'20 JO8-2JM

comp fase 2

vertrek: 08:00 naar Volkel

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO8-3JM De Zwaluw JO8-1

comp fase 2

scheidsrechter: FairPlay

08:30 Odiliapeel/BG JO7-1 EGS'20 JO7-1JM

08:40 EGS'20 JO7-1JM Gassel JO7-1

08:50 Venhorst JO7-2JM EGS'20 JO7-1JM

comp fase 2

deze wedstrijden worden gespeeld bij vv 
Gassel

vertrek: 07:30 naar Gassel

09:00 EGS'20 JO7-2JM Prinses Irene JO7-2

09:10 Berghem Sport JO7-2 EGS'20 JO7-2JM

09:20 EGS'20 JO7-2JM Festilent JO7-1JM

comp fase 2

Deze wedstrijden worden gespeeld bij 
EGS’20

scheidsrechter: FairPlay

ZONDAG 5 DECEMBER

12:00 DAW Schaijk 4 EGS'20 3

comp

11:15 EGS'20 4 Blauw Geel'38/
JUMBO 9

comp

scheidsrechter: nnb

FOTO’S VAN PETER LEEGSTRATEN VAN 1E EN 3E
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10:00 Vitesse'08 4 EGS'20 5

comp

12:30 TOP 3 EGS'20 6

comp

12:30 EGS'20 7 SV DWSH'18 5

comp

scheidsrechter: Bernard van Eldijk

12:15 EGS'20 8 SIOL 2

comp

scheidsrechter: Ben van Eldijk

10:30 SBV 2 EGS'20 9

comp

10:30 EGS'20 11 SES 4

comp

scheidsrechter: nnb

10:15 EGS'20 12 SJO/SSA VESTA'19 6

comp

scheidsrechter: André Derksen

09:30 EVVC 5 EGS'20 13

comp

10:00 Hapse Boys 35+1 EGS'20 35+1

comp

10:00 EGS'20 VR1 HVCH VR3

comp

scheidsrechter: Toon Verstraaten

12:00 EGS'20 VR2 VCO VR1

comp

scheidsrechter: Edwin van Kraaij

We kunnen zeggen dat EGS JO13-2 op dit moment de 
overwinningen aan één rijgt. Het kan niet op. Overwin-
ning nummer 3 werd afgelopen zaterdag behaald op een 
combinatieteam  van ST De Zwaluw en Hapse Boys JO13-
1 (ZH). Dit team stond onderaan, maar dat was niet te 
zien in het veld. 

ZH was beter en dreigender voor het voor het doel. Ze-
ker Ali kon goed voetballen en was een plaag voor de 
verdediging. Met snelheid en techniek maakte hij de 
0-1. EGS had wel het betere veldspel, maar wanneer 
het zestienmeter gebied in de buurt kwam, hield de 
aanval ook op. Gefrustreerd en een beetje moedeloos 
werd de kleedkamer opgezocht. Ook de trainers waren 
niet tevreden over het vertoonde spel, maar gaven wel 
aan dat er nog een helft gespeeld moest worden. Daar-
in kon alles worden recht gezet. Een kleine omzetting 
werd doorgevoerd door de trainers. Finn, Joey (net terug 
van besmetting) en Lars kwamen in de ploeg en met-
een werd de aanval gezocht. EGS kwam steeds beter in 
het spel en werd ook gevaarlijk voor het doel. Fedde zag 
zijn schot nog gepareerd worden door de keeper, maar 
enkele aanvallen later was het Finn die de ban brak. In 
een rommelige situatie bleef hij koel en tekende voor de 
1-1. In een rare fase in de wedstrijd, met veel blessures, 
was het Kees (bedankt voor je hulp) die van veraf op 
het doel schoot. De bal kwam op de uitgestrekte armen 
van een ZH-speler. De scheids kon niets anders dan een 
pingel toe kennen. Kees ging zelf achter de bal staan en 
schoof uiterst bekwaam het leder in de linkerhoek. 2-1. 
Nu kunnen even knippen en plakken, want Lars leverde 
vier maal een prachtige voorzet af op Taro. Taro hoefde 
alleen met links af te drukken, maar dat is niet zijn favo 
been. Hij nam steeds de bal aan en nu kon er iedere keer 
een tegenstander voor duiken. En toch was het Taro die 
de beslissing forceerde. Uit een hoekschop frommelde 
hij de bal het doel in. 3-1. Grote opluchting alom. Het 
was gelukt om de achterstand om te buigen. 

EN DAT IS DRIE VOOR DE JO13-2 !!
EGS’20 JO13-2 - 

ST DE ZWALUW/HAPSE BOYS 
JO13-1 

3-1
(Joep van der Molen)

JOUW GEZONDHEID
 IS ONZE SPORT!

06 112660150486 471931 

St. Elisabethstraat 15b  •  5361 HJ Grave
info@fysiotherapiedehampoort.nl  •  www.fysiotherapiedehampoort.nl

Fysiotherapie

De Hampoort

De man met de glazen bol , Eddy, had dan toch gelijk 
gehad dat EGS nog 3 x zou scoren. Echte voetbalkennis. 
Het werd nog wel ff spannend, want ook ZH kreeg een 
strafschop. Alleen Baer werkte voor ZH niet mee. Glans-
rijk weerde hij de penalty. En zo bleef de stand van 3-1 
op het scorebord. Nu heeft Joey ook de smaak van een 
zege kunnen proeven. Blijft altijd lekker. 

Een actie van Finn wil ik zeker nog aan u verleggen: bal-
letje aannemen in het strafschopgebied op kniehoogte, 
daarna de bal over de tegenstander heen wippen, om 
de tegenstander heen lopen, die verbouwereerd was en 
vastgenageld op het veld stond, om vervolgens van 2 
meter van het doel, de bal een poeier te geven, zodat 
de keeper blij was dat er een lat was. De bal ging via de 
dwarsligger helaas over.

In de bijna alle verslagen komen de aanvallers en de sco-
rende spelers aanbod. Op deze plek wil ik even een paar 
jongens in de spotlight zetten, die bijna nooit scoren en 
dus ook niet in verslagen voorkomen. Deze jongens zijn 
zo verschrikkelijk goed in hun taken en zorgen ervoor 
dat er gevoetbald wordt. Neem Sid, centrale verdediger, 
een TGV, die alle gaten dichtloopt. Zeker de wedstrijd 
tegen Olympia was hij fantastisch. Gat dicht lopen, bal 
afpakken en zorgen voor de voortzetting. Heerlijk zo ’n 
speler. Of Lars, middenvelder met voetballend vermo-
gen, die steeds op de juiste plek de ballen ontvangt. Die 
oog heeft voor zijn mede spelers en puike voorzetten 
aflevert. Beleefd en sturend is met positief commentaar 
in het veld. Ook Merlijn is hard gegroeid. Afgelopen za-
terdag nam hij een rush voor zijn rekening waar je u te-
gen zegt. Hij vertrok vanaf rand eigen strafschopgebied 
naar het vijandelijke doel. Leverde een puike voorzet af, 
die helaas niet werd verzilverd. En dan Koen, manusje 
van alles, maar afgelopen zaterdag rechtsback. Stoïcijns 
en hard werkend, ballen wegkoppend en sterk in de op-
bouw. Draaide een prima wedstrijd op die plek.

Op een bijna leeg sportpark werd de overwinning stil-
letjes gevierd. Wordt het gewoon voor de jongens? In 
ieder geval zit overwinning nummer drie in de pocket.
Quinten, beterschap met je herstel.

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


