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DERDE HELFT EGS’20

Wedstrijdsecretariaat

Uitslagen

ZATERDAG 19 FEBRUARI
Van de leeftijdsgroepen JO7 t/m JO10 worden geen uit-
slagen en standen door de KNVB bijgehouden.

ST Excellent/SVS/
Westerb.Boys JO11-1 EGS’20 JO11-2 1-8

EGS’20 JO11-1 Maliskamp JO11-1 1-10
EGS’20 MO13-1 WEC MO13-1 AFG.
Margriet JO13-5 EGS’20 JO13-4 AFG.

EGS’20 JO13-3 ST Excellent/SVS/
Westerb.Boys JO13-2 0-0

EGS’20 JO13-2 DAW Schaijk JO13-2 4-0
Fc Uden JO13-1 EGS’20 JO13-1 0-3
ST Maasduinen 
JO15-4 EGS’20 JO15-3 6-0

HVCH JO15-3 EGS’20 JO15-2 1-1
SCMH MO17-1 EGS’20 MO17-1 3-5
EGS’20 JO17-2 DAW Schaijk JO17-3 1-2
EGS’20 JO17-1 Juliana Mill JO17-1 AFG.

EGS’20 JO19-2 SJO Vianen Vooruit 
HBV JO19-2 AFG.

ZONDAG 20 FEBRUARI
SV DWSH’18 VR2 EGS’20 VR2 AFG.
Vorstenb.Boys VR2 EGS’20 VR1 AFG.
EGS’20 35+ 1 Herpinia 35+ 1 AFG.
Herpinia 5 EGS’20 13 AFG.
TOP 11 EGS’20 12 AFG.
EGS’20 11 SV DWSH’18 3 1-0
Boekel Sport 5 EGS’20 10 AFG.
Toxandria 3 EGS’20 8 AFG.
Gassel 4 EGS’20 7 AFG.
EGS’20 6 Achilles Reek 2 AFG.
Olympia’18 4 EGS’20 5 AFG.
EGS’20 4 Venhorst 3 AFG.
EGS’20 3 HVCH 6 AFG.
Vitesse’08 1 EGS’20 1 1-4
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Sportpark De Bikkelkamp
Afgelopen week is de akte bij de notaris gepasseerd 
waarin EGS’20 afstand doet van Sportpark De Bikkel-
kamp.  Vanaf heden heeft de gemeente Land van Cuijk 
dus weer de volledige verantwoordelijkheid over dit 
voormalige sportpark inclusief clubhuis. Wat de nieuwe 
bestemming van dit sportpark gaat worden is volledig 
aan de gemeente Land van Cuijk.

Welkomstzuil
Door vrijwilligers is bij de entree van het sportpark een 
welkomstzuil gemaakt met daarop de 4 hoofdgebruikers 
van het park.  Op het park zelf zijn ook diverse signing-
borden aangebracht om bezoekers wegwijs te maken 
over het sportpark. 

Carnavalsfeest
De activiteitencommissie senioren organiseert op don-
derdagavond 24 februari a.s. een 18+ feest voor leden van 
EGS’20 en HC Grave in het clubhuis. 

INFORMATIE VANUIT HET WEDSTRIJDSECRETARIAAT
(Redactie)

De welkomstzuil bij de entree van het sportpark
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VITESSE´08 1 - EGS’20 1 
1-4

(Redactie)

EERSTE UIT-OVERWINNING VOOR EGS’20 1

Op een winderig en regenachtig sportpark “De Heikuul” 
in Gennep werd onder toeziend oog van zo’n 60 suppor-
ters (bijna allemaal EGS-ers) de wedstrijd Vitesse’08 1 - 
EGS’20 1 om 14:00 uur begonnen.  De supporters hadden 
nog maar net op de overdekte tribune plaatsgenomen 
of ze zagen de eerste goal al in het net vallen.  Een uit-
verdedigingsfout van Vitesse werd door Roel van de Bo-
gaard afgestraft, die 1 op 1 op de keeper niet miste, 0-1.

De wedstrijd was van 2 kanten niet best maar dit kwam 
waarschijnlijk mede ook door de slechte weersomstan-
digheden en de stille ambiance.  Het leek wel of de co-
ronamaatregelen in Gennep nog van kracht waren want 
er waren nog geen 10 belangstellenden van Gennepse 
kant. 

Hoewel de wedstrijd daar geen enkele aanleiding toe gaf 
werd op slag van rust vleugelaanvaller Hidde Leegstra-
ten met een onbesuisde overtreding van achteren vol 
op de enkel neergehaald. Een terecht donkerrode kaart 
die ook door de prima leidende scheidsrechter werd ge-
toond.  Helaas moest Hidde geblesseerd het veld ver-
laten en wij wensen hem een voorspoedig herstel toe !

Met de vervanger voor Hidde, Jimmy Hendriks, werd de 
tweede helft aangevangen. Het spelbeeld bleef hetzelf-
de, chaotisch met 2 ploegen die allebei niet lang de bal 
in de ploeg wisten te houden.  Een uitval van Vitessse 
leidde in de 60e minuut tot een overtreding van Thimo 
Bongaards binnen de 16 meter die terecht met een straf-
schop werd bestraft. De bal werd onhoudbaar binnenge-
schoten, 1-1

EGS´20 pakte hierna de draad weer goed op en beet-
je bij beetje werd de druk opgevoerd. In de 69e minuut 
belandde een voorzet van Jurre Grotenhuis bij Roel van 
de Bogaard die goed aannam, wegdraaide naar zijn fa-
voriete linker en in de verre hoek de bal binnenschuift, 
1-2. Een opvallend moment volgde want direct vanaf de 
aftrap werd de bal teruggespeeld naar de keeper van 
Vitesse die tegen de instormende Roel aanschoot waar-

door de derde treffer van Roel een feit was, 1-3.  Hierna 
was het verzet van Vitesse verbroken. In de slotfase wist 
EGS’20 de score nog uit te breiden. Nadat Roel met zijn 
hattrick gewisseld was, wist zijn vervanger Hessel van 
Tienen te scoren.  Het was Wessel Kouwenberg die de 
buitenspelval omzeilde en alleen op de keeper afliep. 
Sociaal gaf hij de bal breed aan Hessel, die de eindstand 
dus op 1-4 bepaalde. 

Hoewel al veel punten verzameld zijn in de wedstrijden 
die door zijn gegaan in de afgelopen 2 seizoenen was dit 
de eerste uit-overwinning in de geschiedenis van EGS’20. 

Foto: Roel van de Bogaard wordt gefeliciteerd na zijn 
2e treffer 

Foto (Peter Leegstraten): Hidde Leegstraten

Foto (Peter Leegstraten): Jurre Grotenhuis tussen 3 
spelers van Vitesse’08

Programma

dinsdag 22 februari

18:30 ST Hapse Boys/De 
Zwaluw JO13-1 EGS'20 JO13-2JM

comp

vertrek: 17:30 naar Haps

vervoer: van Raaij, Radstake, Scheepers, 
res: van Thiel

woensdag 23 februari

12:00 EGS’20 JO19-1 Juliana Mill JO19-1

vriendschappelijk

scheidsrechter: André Derksen

woensdag 2 maart

EGS’20 1 Juliana Mill 1

vriendschappelijk

scheidsrechter:  nnb

zaterdag 5 maart

wedstrijdcoördinator: 
Paul van Halen tot 13:00 uur
Anita van Zuijlen vanaf 13:00 uur

15:00 Stiphout Vooruit JO17-1 EGS'20 JO17-1JM

comp

vertrek: 14:00 naar Helmond

vervoer: Nanning, Roeffen, Spaan, Steke-
lenburg, res: Strankinga

14:30 SV DWSH'18 JO17-1JM EGS'20 JO17-2JM

comp

vertrek: 13:30 naar St Hubert

vervoer: Bulacescu, Bottenberg, Cruysen, 
res: van Dinther

13:00 ST SES/Juliana Mill 
MO17-2 EGS'20 MO17-1

comp

vertrek: 12:00 naar Langenboom

vervoer: de Hond, van Kempen(Silke), van 
Kempen(Savy), res: van het Kruis

13:00 EGS'20 JO15-2JM FC Uden JO15-2JM

comp

scheidsrechter: Paul Willems

15:15 EGS'20 JO15-3JM ST VIOS'38/Toxan-
dria JO15-1

comp

scheidsrechter: Remco ten Hoopen

10:30 ASV'33 MO13-1 EGS'20 MO13-1

comp

vertrek: 09:30 naar Aarle-Rixtel

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO9-1JM DAW Schaijk JO9-1JM

comp

scheidsrechter: leider is spelleider

09:00 DAW Schaijk JO9-2 EGS'20 JO9-3

comp

vertrek: 08:00 naar Schaijk

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:30 Olympia'18 JO8-1JM EGS'20 JO8-1JM

comp

vertrek: 08:30 naar Boxmeer

vervoer: wordt door leiding geregeld
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Tussen de twee stormen Eunice en Franklin had de JO17-
2 een thuiswedstrijd op het kunstgras tegen DAW Schaijk 
JO17-3. Van deze tegenstander een oude bekende van de 
najaarscompetitie hadden we destijds met 3-0 verloren. 
Dus we wisten dat we vandaag flink aan de bak moes-
ten. Gelukkig kwamen weer enkele spelers te laat, wat 
weer gemakkelijk maakt wie op de bank moet beginnen.
De wind stond in de lengte over het veld en we besloten 
na de toss om de eerste helft tegen de wind in te voetbal-
len. Dit ging tegen immers tegen Constantia ook goed. 

De teams waren aan elkaar gewaagd en we kregen 
beide kleine mogelijkheden om te scoren. Laat in 
de tweede helft lieten we na een inworp de tegen-
stander lopen hieruit kreeg DAW een schiet moge-
lijkheid ver buiten de 16. De bal gedragen door de 
wind vloog over Noud onze keeper en viel onder de 
lat in het doel. Dit was ook meteen de rust stand.

In de tweede helft begonnen we wat feller en wer-
den wat geholpen door de wind. In plaats van de 
combinatie op te zoeken bleven we te lang lopen 
met de bal wat uiteindelijk het tempo uit de wed-
strijd haalde. We kwamen niet tot grote kansen maar 
kregen wel veel hoekschoppen. Uit een van de deze 
hoekschoppen wisten we te scoren. Bij de eerste 
paal werd een lage voorzet de bal ingetikt door Tim.
Na dit doelpunt werd het weer wat slapper en hier 
maakte DAW meteen gebruik van en scoorde weer de 

1-2. Na dit doelpunt gingen we weer voetballen. Jammer 
dat we dat niet deden nadat we zelf gescoord hadden. 
Achterin gingen we nu 1 op 1 spelen en een extra man-
netje op het middenveld. DAW schoof daarna meteen 
een aanvaller een linie terug. Maar de druk werd opge-
hoogd. Zo tegen het einde van de wedstrijd werd een 
speler van DAW uit het veld gestuurd nadat hij met een 
gestrekt been vooruit op Sal in vloog. Gelukkig wist hij 
zijn benen nog heel te houden. Hier was de scheidrech-
ter nog erg mild met een gele kaart. Van deze overtal 
konden we niet lang genieten, Joep maakte een overtre-
ding en deze werd ook met geel bestraft. Hierna wilde 
we wel maar het lukte niet meer om te scoren en zo 
werd de eerste wedstrijd verloren in de deze competitie.

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

DAW SCHAIJK JO17-3 
1-2

(Johnny Verwegen)

Foto: Johnny Verwegen, schrijver van het verslag, is 
trainer van de JO17-2 en voetbalt zelf bij de Bikkels.

In dit herfstachtige weer (ja het is nog winter en bijna 
weer voorjaar) werd de wedstrijd tegen DAW JO13-2 ge-
speeld. Gelukkig is EGS in het bezit van een kunstgras-
veld, anders waren er wederom een aantal wedstrijden 
niet doorgegaan. EGS betrad eindelijk weer bijna in het 
geheel het veld, alleen nog Merlijn (in de kuitlappen-
mand) en Joey waren nog afwezig. Gelukkig is Niek toe-
gevoegd aan JO13-2, van Niek gaat het elftal veel plezier 
beleven. Ook Sven van JO11-1 hielp JO13-2 een handje. 
Het mooie van alles was dat er weer familie langs de 
kant stond, dat maakt voetbal een stuk leuker.

Nu kon er afgetrapt worden met veel wind in de rug van 
EGS. Dat was goed te zien aan de uittrappen van Baer. 
De ballen kwamen op het middenveld terecht, maar 
stuiterde rustig door tot bijna het strafschopgebied van 
de tegenstander. Taro was steeds degene die achter 
deze ballen aan kon lopen. Het leverde talrijke kansen 
op. Verzilveren zat er net niet in. Dat deed Yanniek wel. 
Een mooie solo ging er aan vooraf. Hij raakt de bal niet 
helemaal goed, maar goed genoeg om het schot in het 
hoekje van het doel te deponeren. Van grote afstand 
trof Finn ook doel. Hij had hier enig fortuin, want de 
keeper kreeg mede door de wind de bal niet onder con-
trole en zo hobbelde de bal binnen. De mooiste goal 
van dit treffen kwam op naam van Yanniek. Met een 
bekeken krul vanaf randje strafschopgebied schoot hij 
raak in de winkelhaak. Zo stond het bij rust 3-0. Baer 
kreeg zeker wel wat te doen, maar de echte overtuiging 
bij DAW was er niet. Op het veld was het krachtsverschil 
soms letterlijk goed te zien. 

JO13-2 BLAAST DAW VAN HET VELD

EGS’20 JO13-2 - DAW JO13-2 
4-0

(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

Sam deelde een keurige schouderduw uit, alleen de 
schouder van de tegenstander zat behoorlijk wat lager. 
EGS raasde over het veld op zoek naar meer treffers. Een 
doelpunt van Fedde werd afgekeurd wegens een over-
treding van Bilal, voorafgaand aan de treffer. Het was 
weer Finn die de eindstand bepaalde. 4-0. Het optreden 
van Koen als back was net als eerdere wedstrijden uit-
stekend. Hij voelt zich prima op die plek en speelde een 
puike partij. 

Een spannende pot voetbal staat aankomende dins-
dagavond op het program. Mocht EGS winnen bij Hapse 
Boys, dan…… Nou ja we gaan met zijn allen ons stinken-
de best doen en dan zien we wel waar het eindigt. 

Foto: Sid van Elst (JO13-2)

zondag 6 maart

14:30 Boekel Sport 1 EGS'20 1

comp

scheidsrechter: nnb

12:00 EGS'20 2 NLC'03 2

comp

scheidsrechter: Dick Cuijten

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

comp

scheidsrechter: Ben van Eldijk

11:00 EGS'20 5 VCA 2

comp

scheidsrechter: Kees Peters

12:00 EGS'20 7 FC Uden 6

comp

scheidsrechter: Wim Spanbroek

12:00 Hapse Boys 5 EGS'20 8

comp

10:00 EGS'20 9 Berghem Sport 8

comp

scheidsrechter: André Derksen

12:30 Gemert 10 EGS'20 10

comp

11:00 SIOL 3 EGS'20 11

comp

10:00 EGS'20 13 Ruwaard 3

comp

scheidsrechter: Bernard van Eldijk

12:00 SES VR1 EGS'20 VR1

comp

10:30 Achilles Reek VR1 EGS'20 VR2

comp

donderdag 10 maart

19:30 Nijnsel/TVE Reclame 2 EGS'20 2

comp

zaterdag 12 maart

wedstrijdcoördinator: 
Paul van Halen tot 13:00 uur
Rian van de Ven vanaf 13:00 uur

15:15 OSS'20 JO19-4 EGS'20 JO19-2

comp

vertrek: 14:15 naar Oss

vervoer: wordt door leiding geregeld

15:00 Volkel JO17-1 EGS'20 JO17-1JM

comp

vertrek: 14:00 naar Volkel

vervoer: Brands, Broekman, Gerrits, van 
Haren, res: Kramer

14:45 Boekel Sport JO17-3 EGS'20 JO17-2JM

comp

vertrek: 13:45 naar Boekel

vervoer: Floor, Hendriks, van Haaften, 
Kersten, res: Lemmers

13:00 EGS'20 MO17-1 ST Juliana Mill/SES 
MO17-1

comp



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
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AGENDA
23-2 Overleg clubhuiscommissie
24-2 Carnavalsavond
4-3 Ajax Kids Tour
10-3 Beerpong
14-3 Overleg bestuur
16-3 EHBO bijeenkomst
20-3 Spring Break
26-3 Groot EGS’20 diner
30-3  Overleg clubhuiscommissie
3-4 Silent Disco
8/9-4 Paasbingo
20-4 Overleg clubhuiscommissie
12-5 Filmavond
 Overleg clubhuiscommissie
26-5 Familietoernooi voetbal en   
 hockey
29-5 Seizoensafsluiting senioren
22-6 Overleg clubhuiscommissie
2-7 Open 5x5 (jeugd)toernooi ???
9-7 Vrijwilligersavond

VERLIES VOOR JO8-1 TEGEN VITESSE

EGS’20 JO8-1 - 
VITESSE’08 JO8-1

Foto: Daley Portier (JO8-1)

Foto: Djordy van Hal (JO8-1)

GELIJKSPEL JO7-2 TEGEN VENHORST

EGS’20 JO7-2
 - VENHORST JO7-1

JO10-3 VERLIEST MET 5-9

EGS’20 JO10-3 - 
PRINSES IRENE JO10-2

Foto: Armando Schraven (JO10-3)

JO10-4 SPEELT MET 4-4 GELIJK

EGS’20 JO10-4 - HVCH JO10-5

Foto:  Sylvie Vloet (JO10-4)

Foto:  Rayan Slama (JO7/2)

13:00 EGS'20 JO15-2JM Heeswijk JO15-2

comp

15:00 EGS'20 JO15-3JM DSV JO15-2JM

comp

zondag 13 maart

14:30 Hapse Boys 1 EGS'20 1

comp

11:30 Constantia 2 EGS'20 2

comp

12:30 Nooit Gedacht 3 EGS'20 3

comp

11:00 EGS'20 5 HBV 2

comp

12:00 HVCH 8 EGS'20 6

comp

12:00 EGS'20 7 DAW Schaijk 7

comp

14:00 EGS'20 8 VCA 4

comp

12:00 DAW Schaijk 8 EGS'20 9

comp

13:00 EGS'20 10 DAW Schaijk 6

comp

11:30 HBV 4 EGS'20 11

comp

10:00 EGS'20 12 Berghem Sport 7

comp

14:00 EGS'20 13 Cito 8

comp

09:30 HVCH 35+1 EGS'20 35+1

comp

10:00 EGS'20 VR1 HVCH VR2

comp

12:00 EGS'20 VR2 ST SIOL/JVC Cuijk 
VR1

comp


