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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.

DONDERDAG 17 MAART
EGS’20 3 EVVC 3 1-3
ZATERDAG 19 MAART

EGS’20 JO11-2 ST HRC’27/Stormvo-
gels’28 JO11-1 0-3

ST Sporting ST/
SVEB JO11-1 EGS’20 JO11-1 2-3

EGS’20 MO13-1 ASV’33 MO13-1 4-1
EGS’20 JO13-4 Venhorst JO13-1 1-3
Gassel JO13-1 EGS’20 JO13-2 0-2
Avesteyn JO13-1 EGS’20 JO13-1 1-1
ST SVEB/Sporting 
ST JO15-2 EGS’20 JO15-3 0-4

Berghem Sport 
JO15-3 EGS’20 JO15-2 2-2

Vitesse’08 JO15-1 EGS’20 JO15-1 3-0
EGS’20 MO17-1 NLC’03 MO17-1 6-1

EGS’20 JO17-2 Blauw Geel’38/Jum-
bo JO17-3 1-3

EGS’20 JO17-1 Woenselse Boys 
Jo17-1 0-2

Maliskamp JO19-1 EGS’20 JO19-2 UITG.
EGS’20 JO19-1 HVCH JO19-1 1-1
ZONDAG 20 MAART
SJO Vesta’19 VR1 EGS’20 VR2 UITG.
EVVC VR2 EGS’20 VR1 1-3
EGS’20 35+ 1 SV Milsbeek 35+ 1 1-0
EGS’20 13 Prinses Irene 8 0-4
Fc Schadewijk 3 EGS’20 12 5-4
Festilent 6 EGS’20 11 5-0
Fc Uden 4 EGS’20 10 0-3
De Zwaluw 5 EGS’20 8 0-4
Fc Uden 6 EGS’20 7 3-3
Achates 3 EGS’20 5 UITG.
SES 2 EGS’20 4 3-4
EGS’20 2 DAW Schaijk 3 1-3
EGS’20 1 Excellent 1 1-3
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Fotogalerij
Het tabblad “fotogalerij” op onze website: 

https://www.egs20.nl/841/fotogalerij/
is aangepast.  We zullen hier voortaan àlle foto’s die 
onze clubfotograaf Matt Gerrits van het voetbal-
weekend heeft gemaakt publiceren. Deze foto’s zijn wel-
iswaar onbewerkt maar het is een mooie manier om een 
indruk te krijgen van alle activiteiten op het sportpark. 
Hierbij houden wij rekening met het AVG-reglement dat 
binnen onze vereniging is opgesteld. Zie:
https://www.egs20.nl/229/avg/

Ook fotoseries van andere (uit)wedstrijden van andere 
fotografen zullen we hier publiceren.  Alle foto’s zullen 
ca. 2 weken op dit tabblad blijven staan. 

Clubcard
Voor ieder lid van EGS’20 is er een clubcard. Vele leden 
hebben deze reeds in gebruik.  Het is een entreebewijs 
maar ook een betaalmiddel doordat je er via de KNIP-
app geld op kunt zetten. Door met deze clubcard te be-
talen bespaar je voor de vereniging op de transactiekos-
ten vergeleken met Pinpas-betalingen.  

Er zijn nog een aantal leden die deze clubcard niet opge-
haald hebben. Mocht je nog geen clubcard hebben, dan 
kun je deze bij de secretaris ophaen. Hij is op wedstrijd-
dagen (zaterdag en zondag) aanwezig en vaak te vinden 
in het wedstrijdsecretariaat.  

Familie/vrienden voetbaltoernooi
• De inschrijving is pas geldig als het inschrijfgeld van 

€ 100,- is voldaan op bankrekeningnummer:   
NL90 RABO 0117 1975 21 onder vermelding van de 
teamnaam.

• Voor dit inschrijfgeld krijg je 15 etensbonnen (3-gan-
genbuffet) en 15 koffie/thee bonnen.

• Het is altijd mogelijk etensbonnen bij te bestellen 
voor €10,- pp. Ivm de bestelling dient dit ook vóór 1 
mei a.s. gedaan te zijn.

• Je dient als elftal zelf voor een tenue te zorgen.

Het toernooi zal van ca. 10:00 - 17:00 duren. Het buffet is 
rond ca. 18:00 uur en aansluitend zal er een feestavond 
zijn. 

INFORMATIE VANUIT HET WEDSTRIJDSECRETARIAAT
(Redactie)

1Foto: Dit is het icoontje van de KNIP-app
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 EGS’20 1 - EXCELLENT 1
1-3

(De Bikkelkampreporter)

WEER EEN TOPPER VERLOREN.....

Foto: Wesley Portier (1e)

Foto: Colin de Waal (Pupil van de week)

Zondag 20 maart, eindelijk weer een thuiswedstrijd op 
zondagmiddagvoor ons vlaggenschip. Na de mooie over-
winning van vorige week was de boog gespannen. Zou-
den we dan eindelijk ook van een top 5 ploeg kunnen 
winnen? Dat is immers nog niet gelukt. Excellent leek de 
juiste ploeg op het juiste moment, daar ze in Oploo maar 
een paar potjes hebben mogen spelen na de winter en 
deze allemaal hebben verloren.

Daar waar EGS juist 3 van de 4 wist te winnen en de ne-
derlaag tegen koploper Boekelsport misschien met een 
beetje meer mazzel ook niet verloren had hoeven wor-
den begreep ik van anderen die er bij waren...

Dus vertrouwen. Dat had ik voor deze zondag trouwens 
op meerdere fronten. Als oer-Feyenoorder was ik er van 
overtuigd dat we in Amsterdam zouden gaan winnen, 
toto formulier Ajax - Feyenoord een 2. Daarnaast heb ik 
een zwak voor de witten uit Madrid. Barca draait niet, 
Real bovenaan... toto formulier Real - Barca een 2. Dan 
nog mijn vriend Max, Ferrari oogde sterk, maar Max zou 
deze zondag 100 procent gaan winnen, toto formulier, 
Max wint. En dan natuurlijk EGS’20. Toto formulier een 
duidelijke 1! voor de jonge lezers onder ons.... Nooit gaan 
wedden! Het kost je meer dan het je oplevert... Mijn op-
brengst dus 0,0 Euro......

Maar goed, de wedstrijd, het was voor mij een beetje 
op en neer rennen tussen tribune en TV in de kantine. 
Omdat mijn Rotterdamse vrienden lang 1-0 en 2-1 leid-
de heb ik veel van onze eigen boys in het zwart kunnen 
zien. De eerste helft vond ik het vooral verdedigend erg 
goed. De achterhoede met Giel Jaimy Rens en Wesley, 
ondersteund door Jan die de zieke Lars verving, maak-
ten een sterke geconcentreerde indruk.  Teun leidde zijn 
middenveld met Tom uitstekend en zorgde er voor dat 
er vrijuit kon worden gevoetbald. Echter, als we de bal 
hadden leek het een beetje onrustig. Kan met het wat 
mindere veld te maken hebben of het gladde veld, maar 
er werden veel balen verloren in de dribbels. 

Dit was erg jammer, want hadden we de bal wat meer 
gehouden had er misschien wat meer mogelijk geweest. 
Daarnaast liet de uitstekend leidende scheidsrechter 1 
foutje toe, een duidelijke handsbal van Excellent werd 
weggewoven. Had echt een strafschop moeten zijn. Dit 
compenseerde hij weliswaar de 2e helft door Jaimy geel 
te geven i.p.v. rood voor het vasthouden van een doorge-
broken speler... Maar had toch graag die terechte penal-
ty gehad! Maar goed. Beide teams creëerde niet veel de 
eerste helft en de 0-0 ruststand was daarmee terecht.

Het bier smaakte mij goed, het was wederom weer be-
re-gezellig op de Kranenhof en Feyenoord leidt in Am-
sterdam. Wat kon er nog mis gaan?

De tweede helft een wat minder diep spelend Excellent. 
De eerste helft speelden ze nog met grote regelmaat op 
de helft van EGS, maar dat was niet mee aan de orde. 
De nummer 7, een geweldig speler op dit niveau, wilde 
nog wel, maar het team bleef op eigen helft / kop cirkel 
helft EGS. Eigenlijk hetzelfde slappe spel als in Oploo, 
maar ze halen er verdomd  goede resultaten mee. En ik 
moet zeggen, dat doen ze heel goed. Het is niet om aan 
te gluren, maar dodelijk effectief. Hierdoor koos ik er al 
snel voor om wat meer naar de TV te kijken. Hiermee 
mistte ik de 0-1.... Uiteindelijk een eigen doelpunt van 
Hidde, die naar ik begreep zelf de bal op het midden-
veld verloor en Excellent het op Excellente wijze afrond-
de (weliswaar eigen goal, maar raakt Hidde hem niet 
scheen de aanvaller deze wel binnen gelopen te hebben, 
die zat vlak achter Hidde)

De 0-2 wel gezien. Een corner tegen, wat normaal eigen-
lijk niet gebeurt. Ik kan me nog geen tegendoelpunt uit 
een corner herinneren, vandaag dus de eerste. Gingen 
wel wat foutjes aan vooraf, maar uiteindelijk kijk je wel
tegen een 0-2 achterstand aan, en tegen ploegen als 
Excellent, Melderslo en Boekel, die verdedigen tot kunst 
hebben verheven, kom je echt niet meer terug. 

De TV was spannender en het bier te lekker. 0-3 en 1-3 
waren voor de statistieken. De punten waren bij 0-2 al 
verdeeld. Excellent wil niet en EGS kon niet. Jammer 
maar helaas, 0 punten en weer een nederlaag tegen een 
topploeg. Maar er komt een dag......  
Verder zeggen we niks meer over deze zwarte zondag. 
Het was niks noppes nada wat betreft punten vandaag, 
laat staan geld....

Volgende week naar UNITED in Wanssum. Komt dat zien, 
laten we er een EGS feestje van gaan maken daar in 
Limburg....

Foto (Peter Leegstraten): Hidde Leegstraten (1e)

Programma

zaterdag 26 maart

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

14:45 DAW Schaijk JO19-1 EGS'20 JO19-1

comp

vertrek: 13:45 naar Schaijk

vervoer: wordt door leiding geregeld

14:30 EGS'20 JO19-2 ST Herpinia/OKSV 
JO19-1JM

comp

scheidsrechter: Edwin van Kraaij

13:00 EGS'20 JO17-1JM Juliana Mill JO17-1

comp

scheidsrechter: Joeri Nuijen

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 SES JO15-2

comp

scheidsrechter: Remco ten Hoopen

11:00 EGS'20 JO13-1JM WHV JO13-1JM

comp

scheidsrechter: Marcel van Vonderen

13:00 EGS'20 JO13-2JM ST RESIA/EWC'46 JO13-1

comp

scheidsrechter: Paul Willems

12:30 ST Excellent/SVS/Wes-
terb. Boys JO13-2JM EGS'20 JO13-3

comp

vertrek: 11:30 naar Oploo

vervoer: wordt door leiding geregeld

11:30 EGS'20 MO13-1 WEC MO13-1

comp

scheidsrechter: Dylan Luza

11:00 EGS'20 JO11-1JM ST Toxandria/
VIOS'38 JO11-1

comp

scheidsrechter: Thijs Spoorendonk

11:00 Olympia'18 JO11-4 EGS'20 JO11-2JM

comp

vertrek: 10:00 naar Boxmeer

vervoer: wordt door leiding geregeld

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

comp

scheidsrechter: leider is spelleider

09:00 EGS'20 JO10-2 Berghem Sport JO10-7

comp

scheidsrechter: leider is spelleider

09:00 Prinses Irene JO10-2JM EGS'20 JO10-3

comp

vertrek: 08:00 naar Nistelrode

vervoer: Verouden, Erkelens, res: van Haren
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VR1 NEEMT REVANCHE OP VINKEL

EVVC VR2 - EGS’20 VR1 

(Edwin van Kraaij)

Slechts eenmaal werd dit seizoen door de VR1 verloren 
en dit was tegen EVVC VR2 op 30 januari jl. EVVC VR2 
was toen op bezoek bij EGS en omdat het twee klassen 
hoger spelende VR1 vrij was stonden er diverse speel-
sters van dit elftal opgesteld. Terecht werd toen met 
3-1 door EVVC gewonnen.  Afgelopen weekend stond de 
return op het programma maar nu moest EVVC VR1 ge-
woon ook voetballen dus zouden we tegen de echte VR2 
spelen. Maar wat bleek, op zaterdagavond werd de VR1 
van EVVC afgelast waardoor gevreesd werd dat opnieuw 
een aantal speelsters van VR1 zouden mee gaan doen. 
En dat bleek ook zo te zijn....

Nu was EGS echter nog beter voorbereid en met veel 
inzet werd ieder duel ingegaan. Iedere aanval van EVVC 
werd ontregeld en met name op de betere speelsters 
werd zeer kort gedekt. Aan voetballen kwam EGS weinig 
toe en er werd snel met lange ballen naar de aanvallers 
gezocht die geduldig moesten wachten op hun kansje.  
En die kwam er.  

Lieneke van Kempen speelt zichzelf op linksvoor vrij en 
knalt de bal van 30 meter over de keepster heen, 0-1.  En 
5 minuten later wordt het 0-2 opnieuw door Lieneke die 
een foutje in de Vinkelse verdediging afstraft. 

EVVC probeerde voetballend tot aanvallen te komen 
maar telkens zat EGS er bovenop om de aanval te onder-
breken.  Er waren heel veel ingooien en veel reservebal-
len nodig maar EGS gaf geen krimp.

Ook na rust bleef hetzelfde spelbeeld. Vinkel begon wel 
iets meer te drukken maar er werden nog steeds weinig 
kansen weggegeven.  Na 10 minuten in de tweede helft 
gaf EGS nog een tik door de 0-3 binnen te lopen. Prima 
goed voorbereidend werk van Maria Frankowska en Re-
nee van de Venne leidde ertoe dat Lisanne Paters de bal 
over de doellijn kon werken. 

EVVC probeerde nog wel van alles maar de verdeding 
met Rowie Bongers, Maartje Gerrits, Vede van de Geijn 
Truke Heijs/Nienke Hulzink, gaven bijna tot niets weg. 
Slechts eenmaal wist EVVC het doel nog te vinden, waar-
door de eindstand op 1-3 werd bepaald. 

Prima resultaat dames, nog 9 finales te gaan. 

EGS’20 3 - EVVC 3
1-3

3E VERLIEST IN TOPPER

Foto (Peter Leegstraten): Jelle van Haren (3e)

EGS’20 2 - DAW SCHAIJK 3
1-3

2E VERLIEST VAN DAW SCHAIJK

Foto: Rick Beijer (2e)

10:15 Volkel JO10-1 EGS'20 JO10-4JM

comp

vertrek: 09:15 naar Volkel

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO9-1JM Vorstenb. Boys JO9-1JM

comp

scheidsrechter: leider is spelleider

10:30 EVVC JO9-2 EGS'20 JO9-2JM

comp

vertrek: 09:30 naar Vinkel

vervoer: wordt door leiding geregeld

11:15 Constantia JO9-1 EGS'20 JO9-3

comp

vertrek: 10:15 naar Wanroij

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO8-1JM Schijndel JO8-1

comp

scheidsrechter: FairPlay

09:00 EGS'20 JO8-2JM Erp JO8-2

comp

scheidsrechter: FairPlay

10:15 Blauw Geel'38 MO8-2 EGS'20 JO8-3JM

comp

vertrek: 09:15 naar Veghel

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:45 SJO/SSA VESTA'19 JO8-1 EGS'20 JO8-4

comp

vertrek: 08:45 naar Ravenstein

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 Hapse Boys JO7-2JM EGS'20 JO7-1JM

09:10 EGS'20 JO7-1JM Olympia'18 JO7-4

09:20 Constantia JO7-3 EGS'20 JO7-1JM

comp

Deze wedstrijden worden bij EGS’20 gespeeld

scheidsrechter: FairPlay

08:30 EGS'20 JO7-2JM SV DWSH'18 JO7-1JM

08:40 SIOL JO7-5 EGS'20 JO7-2JM

08:50 EGS'20 JO7-2JM Olympia'18 JO7-3

comp

vertrek: 07:30 naar Cuijk, hier worden alle 
wedstrijden gespeeld

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO7-3 V.V. Achates JO7-1

09:10 Hapse Boys JO7-1JM EGS'20 JO7-3

09:20 EGS'20 JO7-3 SV Milsbeek JO7-1JM

comp

vertrek: 08:00 naar Ottersum, hier worden 
alle wedstrijden gespeeld

vervoer: wordt door leiding geregeld

zondag 27 maart

14:30 SV United 1 EGS'20 1

comp

scheidsrechter: Dhr Th Bruekers

11:00 Excellent 2 EGS'20 2

comp

VERDIEND PUNT VOOR JO19-1 
EGS’20 JO19-1 - HVCH JO19-1 

1-1
T: (0486) 420 700www.hrmeetenregeltechniek.nl

Foto: Chris Broekman (JO19-1) Foto: Silke van Kempen (MO17-1)

RUIME WINST MO17-1

EGS’20 MO17-1 - NLC’03 MO17-1 
6-1
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Ons Nicolleke uit Massa is kassa en ABCDEFU van Gayle, 
je moest er van alles vanaf weten wilde je punten sco-
ren bij de Pubquiz die afgelopen vrijdag op het Sportpark 
georganiseerd werd. Niet alleen de voetbalclubs zijn 
samengesmolten, ook de jeugd activiteitencommissies 
van de drie voetbalverenigingen én hockeyclub Grave 
zijn samen verder gegaan en hebben voor de jeugd een 
leuk programma voor 2022 opgezet. De eerste activiteit 
was een Pubquiz voor de voetbalteams O13 t/m O17 en 
de hockeymeiden C1 en C2. 

Meer dan 90 kinderen vonden al snel met hun bege-
leiders een tafel in de kantine, waarna ze vervolgens 
in teamverband de strijd met elkaar aangingen. Vra-
genboekjes werden direct uit elkaar gerukt en ieder 
probeerde zoveel mogelijk punten te scoren in het on-
derdeel waar hij of zij het meest vanaf wist. Zowel de 
begeleiders als organisatie genoten van het enthousias-
me waarmee met name de verschillende foto opdrach-
ten en Tiktok filmpjes gemaakt werden.

Groot was het gejuich toen de JO13-2 er met de eerste 
prijs vandoor gingen. Zij krijgen een super gave boot-
camp cadeau van Rick Beijer. De tweede prijs was voor 
de hockeymeiden van de C1, een lekker ijsje eten met 
het hele team gesponsord door “het herboren aapje”. 
De derde prijs, een doos vol snoep en drinken, viel in 

 PUBQUIZ EGS EN HCG WAS TOP!
(Linda Botzen namens JEC)

handen van de JO15-2, die met bijna het voltallige team 
een flinke score neer wisten te zetten.   

Een super geslaagde avond en hoe ontzettend leuk is 
het, dat we dergelijke teambuildingsactiviteiten kunnen 
organiseren in onze eigen fijne, ruime en sfeervolle kan-
tine! Voor alle leeftijdsgroepen hebben wij regelmatig 
leuke activiteiten op de agenda staan. Uitnodigingen 
hiervoor ontvang je rechtstreeks in de groepsapp van je 
eigen team en natuurlijk op onze socials.

Foto: De pubquiz was goed bezocht door de oudere 
jeugdleden  van EGS´20 en HC Grave

JO17-1 WINT NIET VAN WOENSEL
EGS’20 JO17-1 - WOENSELSE 

BOYS JO17-1 
0-2

Foto: Daan Mulders (JO17-1)

12:00 Prinses Irene 3 EGS'20 3

comp

11:00 UDI'19/CSU 5 EGS'20 4

comp

11:00 EGS'20 5 Menos 1

comp

scheidsrechter: Ben van Eldijk

12:00 EGS'20 7 Nulandia 9

comp

scheidsrechter: Menno ter Horst

13:00 Gassel 2 EGS'20 8

comp

12:15 OSS'20 7 EGS'20 9

comp

13:00 EGS'20 10 FC de Rakt 6

comp

scheidsrechter: Joeri Nuijen

10:00 EGS'20 11 Gassel 3

comp

scheidsrechter: André Derksen

09:00 EGS'20 12 HVCH 15

comp

scheidsrechter: nnb

12:30 Ruwaard 3 EGS'20 13

comp

10:00 DSV 35+1 EGS'20 35+1

comp

10:00 EGS'20 VR1 TOP VR1

comp

scheidsrechter: Toon Verstraaten

12:00 EGS'20 VR2 DAW Schaijk VR2

comp

scheidsrechter: Edwin van Kraaij

dinsdag 29 maart

20:00 V.V. Achates 3 EGS'20 5

comp

zaterdag 2 april

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

17:15 Margriet JO19-1 EGS'20 JO19-1

comp

vertrek: 16:15 naar Oss

vervoer: wordt door leiding geregeld

15:00 Berghem Sport JO19-3 EGS'20 JO19-2

comp

vertrek: 14:00 naar Berghem

vervoer: wordt door leiding geregeld

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

comp

vertrek: 14:00 naar Deurne

vervoer: Kramer, Mulders, Nanning, Roef-
fen, res: Spaan

15:00 EGS'20 JO17-2JM Festilent JO17-2

comp

Gezien de uitslagen van Blauw Geel de laatste tijd en 
hoe wij de laatste tijd een wedstrijd zijn gestart moes-
ten we oppassen dat we geen afstraffing zouden krijgen. 
Wegens diverse omstandigheden misten we enkele spe-
lers die toch belangrijk waren. We hadden geen keeper 
en Thijs was weer de vrijwilliger die de handschoen aan-
trok. Graag wilde we de wedstrijd starten met de wind 
mee, zo zou het jonge team dat gemiddeld een jaar jon-
ger was dan de tegenstander een beetje worden gehol-
pen. Met de wind tegen hebben we toch meer moeite 
om de bal van het doel af te krijgen. Gelukkig was het 
begin niet slap van onze zijde en was er meteen veel 
strijd om de duels te winnen. Desondanks kwamen we 
toch een beetje gemakkelijk op een 0-1 achterstand. Om-
dat we de bal van achteruit toch de voorhoede konden 
bereiken bleef de druk achterwege. We zagen ook dat 
de keeper van Blauw Geel de zwakke schakel was en 
moeite had als hij onder druk kwam te staan. Hij maakte 
fouten waardoor wij kansen kregen en hieruit wiste we 
dan ook de gelijkmaker te scoren via Mitch. In de eerste 
helft hadden beide teams meer kunnen scoren, maar 
een gelijke stand was wel de terechte stand.

Na de rust kregen we de wind tegen en wij als leiding 
hoopte dat het eerste kwartier achter dicht konden hou-
den. Dit lukte niet en binnen 5 minuten stonden we al 
op achter stand. Doordat Tijn van Soest en Mitch van 
plaats wisselde lukte het met het harde schot van Mitch 
toch om de voorhoede te bereiken om zo niet constant 
onder de druk van Blauw Geel te staan. Ondanks dat we 
keihard hebben gewerkt scoorde zij toch nog de 1-3. Qua 
instelling en geleverde arbeid de gehele wedstrijd was 
dit een van onze betere wedstrijden.

JO17-2 SPEELT PRIMA WEDSTRIJD MAAR BLIJFT MET LEGE HANDEN
EGS’20 JO17-2 - BLAUW GEEL’38 

/JUMBO JO17-3 
1-3

(Johnny Verwegen)

Foto (archief):  Trainer Joost Opsteegh (JO17-2)
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Het team JO13-2 mag zich de  eerste winnaar noemen 
van de allereerste PubQuiz  bij EGS. Hartstikke bedankt 
voor de toffe organisatie! Baer, Quinten, Bilal, Sid, Koen, 
Lars, Fedde, Taro, Joey, Niek, Finn, Merlijn, Levi  en Sam 
speelden vol overtuiging mee aan de PubQuiz. Bijna het 
gehele team was aanwezig op Yannick na (ziek). Levi als 
grote inspirator, om tot zo vele goede antwoorden te 
komen, nam de ploeg op sleeptouw. Er werden prachtige 
filmpjes in elkaar gezet en mooie foto’s van het team 
gemaakt. Schitterend om te zien hoe de spirit in het 
team aanwezig was. Het resultaat was de eerste plaats 
en een bootcamp van Rick als cadeau. We gaan er we-
derom iets moois van maken. 

Vol goede moed werd de volgende dag op de fiets naar 
Gassel gereden. De sfeer zat er na de vorige avond al 
goed in. De moeder van Sam fungeerde als bezemwa-
gen, in haar auto werden alle sporttassen verzameld. In 
Gassel werd al snel duidelijk dat EGS de bovenliggende 
partij  was. Al in de eerste minuut verzilverde Niek een 
prachtige aanval. Gassel kwam na de goal wel goed te-
rug en was een paar maal dreigend voor het doel van 
EGS. Langzamerhand nam de verdediging van EGS onder 
leiding van Bilal het heft in handen en gevaarlijk kon 
Gassel niet meer worden in de eerste helft. Ook de te-
rugkomst van Sid (na een periode van ziekte) was goed 
merkbaar. Een echte stofzuiger op het veld. Hij zat als 
vanouds, weer overal tussen. EGS drong steeds meer 
aan onder luidde aanmoedigingen van het vele publiek 
dat naar de wedstrijd was komen kijken. Een doelpunt 
kon niet uitblijven. Na een corner van Lars kopte Fedde 
de bal op de lat, uit de rebound wist Finn het net te 
vinden. 0-2. Uit wederom een strakke aanval gaf Taro de 
bal voor op Niek. Deze tikte de bal wel over de doellijn, 
maar achter de doellijn wist de keeper redding te bren-
gen. De scheids zag de redding en niet het doelpunt. Het 
bleef bij 0-2. Een straffe wind was wel bepalend in de 
wedstrijd. In de tweede helft had Gassel de wind mee, 
maar niet de doelpunten. Inmiddels was Jessy van JO13-
3 ingevallen op de rechtsback positie. De kleinste op het 
veld en tevens de fanatiekste. Hij speelde vol vuur en 

dat is heel gaaf om te zien. De licht geblesseerde Joey 
had een prachtig moment. Hij kreeg een kanonskogel 
op zich afgevuurd van Finn (ik denk een mislukt schot 
op doel), hij legde de bal schitterend dood en hoefde 
alleen nog maar af te drukken. Het balletje rolde net 
naast. Quinten kwam weer in het veld, na even wissel 
te hebben gestaan, maar dan op de links buiten positie. 
Tjee wat deed hij dat goed. Hij slalomde door de verde-
diging van Gassel of die dat dagelijks deed. De beloning 
in vorm van een goal bleef helaas uit, maar hij was wel 
heeeel dicht bij. De enige kans van Gassel in de tweede 
helft werd in samenwerking met Bilal en Baer van de 
doellijn  en via de paal uit het doel geranseld. Het bleef 
bij de dik verdiende 0-2. Op de fiets en opperbeste stem-
ming werd huiswaarts gegaan. Tweemaal winnen in één 
weekend, wat is dat toch heerlijk.

Er was geen verslag van de vorige wedstrijd tegen JVC, 
waar EGS werkelijk in de dying seconds een gelijkspel 
uit het vuur sleepte. Door afwezigheid van de coaches 
Jasper (ziek) en Joep (crematie) namen de ouders van 
Sam , Quinten en Yannick de honneurs waar. Hartstikke 
bedankt daarvoor. In deze tumultueuze wedstrijd kreeg 
Levi helaas rood. Dat wordt even brommen. Levi baalde 
dan in Gassel stevig dat hij niet mee kon doen, maar hij 
was er, net zoals Merlijn ( aan de steeds beter hand), 
wel om de ploeg aan te moedigen. En dat zegt genoeg 
over het team!

EGS JO13-2 WINT EN WINT!

GASSEL JO13-1 - EGS’20 JO13-2 
0-2

(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

Foto: De JO13-2 won de EGS Pubquiz

13:00 EGS'20 MO17-1 ST JVC Cuijk/Olym-
pia '18 MO17-1

comp

11:00 EGS'20 JO15-1JM Sparta'25 JO15-1

comp

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

comp

12:45 ST Constantia/Menos 
JO15-2 EGS'20 JO15-3JM

comp

vertrek: 11:45 landhorst

vervoer: Toenders, Verheijen, de Waal, 
Albers, res: Balk

13:00 FC Uden JO13-1 EGS'20 JO13-1JM

comp

vertrek: 12:00 naar Uden

vervoer: wordt door leiding geregeld

13:00 ST Constantia/Menos 
JO13-1 EGS'20 JO13-2JM

comp

vertrek: 12:00 naar Wanroij

vervoer: v. Elst, v. Hees, Imiri, res: Jansen

13:00 EGS'20 JO13-3 Vitesse'08 JO13-2

comp

13:00 EGS'20 JO13-4JM Achates JO13-2JM

comp

10:30 Margriet MO13-1 EGS'20 MO13-1

comp

vertrek: 09:30 naar Oss

vervoer: wordt door leiding geregeld

10:00 Erp JO11-1 EGS'20 JO11-1JM

comp

vertrek: 09:00 naar Erp

vervoer: wordt door leiding geregeld

11:00 EGS'20 JO11-2JM Constantia JO11-2

comp

08:30 Den Dungen JO10-1 EGS'20 JO10-1JM

comp

vertrek: 07:30 naar Den Dungen

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 Blauw Geel'38 JO10-2 EGS'20 JO10-2

comp

vertrek: 08:00 naar Veghel

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO10-3 TOP JO10-2

comp

scheidsrechter: leider is spelleider

11:00 EGS'20 JO10-4JM Achilles Reek JO10-1JM

comp

scheidsrechter: leider is spelleider

09:00 UDI'19/CSU JO9-2 EGS'20 JO9-1JM

comp

vertrek: 08:00 naar Uden

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO9-2JM Prinses Irene JO9-2

comp

JO15-3 PAKT DOOR
ST SVEB/Sporting ST JO15-2  

EGS’20 JO15-3 
0-4

(Jesse Smits)

Markt 5 ♦ 5361 GH Grave

 Cadeauwinkel
   & Fashion

                                  
 Tot zo!

                            Groetjes Team
 Klik

Na een geslaagde missie van vorige week, waarbij we 
de aansluiting met de subtop hebben veiliggesteld, mo-
gen we ditmaal op bezoek bij de combinatie ST SVEB/
Sporting ST. Gelegen in een klein dorpje, onder de rook 
van Venlo, maakt onze selectie zich op voor een nieuw 
avontuur. Immers wanneer je acteert op dit niveau ga je 
niet alleen op zoek naar je eigen grenzen, maar worden 
tegenstanders uit alle hoeken des lands  samengevoegd 
om tot deze -bijna internationale- competitie te komen. 

Hoewel de media doet geloven dat Corona tot het verle-
den behoort is daar binnen het team weinig van te mer-
ken. Het is dus ook maar goed dat we zo’n brede selectie 
hebben, want naast de ingecalculeerde verliesposten 
Niels, Elke en Kyan, moeten we het deze week óók zon-
der Aroen, Lars en Kevin stellen. Gelukkig zijn de banden 
met de JO15-2 goed (bijna familiair) en stellen zij Tessel 
wederom beschikbaar. Op de valreep wordt ook de Me-
gens-renstal aangesproken en de mee afgereisde Nick 
(JO13-3) mag zich als gastspeler bij de formatie voegen. 

Onder de bezielende leiding van de coach van het eerste 
uur (Johan Brands red.) worden in de kleedkamer nog 
de laatste tactieken uitgewisseld om vervolgens vol-
ledig opgeladen de posities op het veld in te nemen. 
Met vereende krachten weten de spelers de wedstrijd 
steeds meer naar zich toe te trekken en wordt er met 

name fysiek een zeer sterke indruk gemaakt. Ondanks 
het overwicht blijft de stand lange tijd gelijk en wanneer 
ik me afvraag of whats-app überhaupt wel werkt valt 
dan uiteindelijk de toch verlossende 0-1 en stromen de 
emoticons binnen. Vlak voor rust weet Jippe namelijk 
een mooie afstandsgoal van zijn slof te verwezenlijken.

In de tweede helft wordt er fanatiek doorgepakt en de 
opdracht om de voorsprong verder uit te bouwen zeer 
serieus opgepakt. Geïnspireerd door zijn hattrick van 
vorige week laat Jippe ook nu weer zien uit welk hout 
hij gesneden is en als eindstation van drie mooi opge-
zette aanvallen de bal als een waardige spits beheerst 
en koelbloedig af te maken. Eindstand 0-4! en daarmee 
onze positie in de top van de competitie verder verste-
vigd. 

Foto (Jesse Smits): Het kampioenschap lonkt
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KNAPPE WINST MO13-1

EGS’20 MO13-1 - ASV’33 MO13-1 
4-1

JO11-2 HAD DOELPUNT VERDIEND
EGS’20 JO11-2 - ST HRC’27/
STORMVOGELS’28 JO11-1 

0-3

Foto: Ruben Vos (JO11-2)Foto: Lynn Pijnappels  (MO13-1)

11-6 WINST VOOR JO10-3

EGS’20 JO10-3 - 
BERGHEM SPORT JO10-4

Foto: Ties Vos (JO10-3)

4-1 WINST VOOR JO8-1

EGS’20 JO8-1 - HVCH JO8-2 

JO9-2 SPEELDE TEGEN HERPINIA/OKSV

EGS’20 JO9-2 - ST HERPINIA/
OKSV JO9-1 

Foto: Levy van Brakel (JO8-1)

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

AGENDA
30-3  Clinic jeugdleiders bovenbouw
 Overleg clubhuiscommissie
3-4 Silent Disco
8-4 Paasbingo
20-4 Overleg clubhuiscommissie
 Businesscafé sponsoren
22-4 Koningspelen basisscholen Grave
25-4 Overleg bestuur
12-5 Filmavond
 Overleg clubhuiscommissie
26-5 Familie/vriendentoernooi
29-5 Seizoensafsluiting senioren
22-6 Overleg clubhuiscommissie
2-7 Open 5x5 (jeugd)toernooi ???
9-7 Vrijwilligersavond

10:00 EGS'20 JO9-3 Volkel JO9-1

comp

09:00 UDI'19/CSU JO8-2 EGS'20 JO8-1JM

comp

vertrek: 08:00 naar Uden

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:30 Hapse Boys JO8-1JM EGS'20 JO8-2JM

comp

vertrek: 08:30 naar Haps

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO8-3JM UDI'19/CSU JO8-6

comp

scheidsrechter: FairPlay

09:00 EGS'20 JO8-4 SJO/VITA JO8-1

comp

scheidsrechter: FairPlay

10:00 EGS'20 JO7-1JM SJO Vianen Voor-
uit HBV JO7-1

10:10 SIOL JO7-4 EGS'20 JO7-1JM

10:20 EGS'20 JO7-1JM Constantia JO7-3

comp

vertrek: 09:00 naar Wanroij, hier worden 
alle wedstrijden gespeeld

vervoer: wordt door leiding geregeld

08:30 EGS'20 JO7-2JM Gassel JO7-1

08:40 Juliana Mill JO7-2 EGS'20 JO7-2JM

08:50 EGS'20 JO7-2JM Olympia'18 JO7-3

comp

vertrek: 07:30 naar Gassel, hier worden 
alle wedstrijden gespeeld

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:30 ST HRC'27/Stormvo-
gels'28 JO7-1 EGS'20 JO7-3

09:40 EGS'20 JO7-3 SIOL JO7-3

09:50 SV Milsbeek JO7-1JM EGS'20 JO7-3

comp

vertrek: 08:30 naar Milsbeek, hier worden 
alle wedstrijden gespeeld

vervoer: wordt door leiding geregeld

zondag 3 april

14:30 EGS'20 1 Rood Wit 1

12:00 EGS'20 2 Hapse Boys 2

10:00 EGS'20 3 DAW Schaijk 4

12:00 EGS'20 4 FC Uden 3

11:00 De Zwaluw 3 EGS'20 5

10:00 EGS'20 6 TOP 3

10:00 HVCH 13 EGS'20 7

12:00 EGS'20 8 Vianen Vooruit 4

14:00 EGS'20 9 TOP 7

12:00 VCO 2 EGS'20 10

12:00 SES 4 EGS'20 11

10:00 Prinses Irene 7 EGS'20 12

14:00 EGS'20 13 TOP 8

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

09:45 Margriet VR1 EGS'20 VR1

11:00 NLC'03 VR3 EGS'20 VR2


