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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.

DINSDAG 29 MAART
Achates 3 EGS’20 5 1-1
ZATERDAG 2 APRIL
EGS’20 JO11-2 Constantia JO11-2 2-4
Erp JO11-1 EGS’20 JO11-1 0-2
Margriet MO13-1 EGS’20 MO13-1 6-1
EGS’20 JO13-4 Achates JO13-2 3-1
EGS’20 JO13-3 Vitesse’08 JO13-2 1-1
ST Constantia/
Menos JO13-1 EGS’20 JO13-2 0-5

Fc Uden JO13-1 EGS’20 JO13-1 0-6
ST Constantia/
Menos JO15-2 EGS’20 JO15-3 5-2

EGS’20 JO15-2 Festilent JO15-2 5-1
EGS’20 JO15-1 Sparta’25 JO15-1 1-3

EGS’20 MO17-1 ST JVC Cuijk/
Olympia’18 MO17-1 1-4

EGS’20 JO17-2 Festilent JO17-2 AFG.
ZSV JO17-1 EGS’20 JO17-1 0-0
Berghem Sport 
JO19-3 EGS;20 JO19-2 2-8

Margriet JO19-1 EGS’20 JO19-1 1-0
ZONDAG
NLC’03 VR3 EGS’20 VR2 AFG.
EGS’20 35+ 1 Hapse Boys 35+ 1 5-1
EGS’20 13 TOP 8 2-8
Prinses Irene 7 EGS’20 12 2-2
SES 4 EGS’20 11 1-2
VCO 2 EGS’20 10 1-4
EGS’20 9 TOP 7 2-5
EGS’20 8 Vianen Vooruit 4 2-2
HVCH 13 EGS’20 7 1-4
De Zwaluw 3 EGS’20 5 1-0
EGS’20 4 Fc Uden 3 2-2
EGS’20 3 DAW Schaijk 4 3-1
EGS’20 2 Hapse Boys 2 2-0
EGS’20 1 Rood Wit 1 3-2
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Paasbingo voor senioren
Op vrijdag 8 april 2022 zal er een Paasbingo gehouden 
worden in het clubhuis van EGS´20. Aanvang is 20.00 
uur en de zaal is open vanaf 19.15 uur. 

De kaarten zijn 15,- per set incl. koffie met iets lekkers. 
De bingokaarten zijn in de voorverkoop en verkrijgbaar 
in de kantine van EGS’20.  Deze is op dinsdag-, woens-
dag- en donderdagavond geopend. 
Koop de kaarten van tevoren want OP=OP !!

Er zijn 12 spelrondes met leuke prijzen en de hoofdprijs 
is € 250,-. 

Paasbingo voor jeugd 
Op zaterdag 9 april zal er een bingo voor de jeugd van 
JO9 t/m JO11 en HCG-jeugd van E8 en D1 gehouden wor-
den . Iedereen heeft zich inmiddels hiervoor al kunnen 
opgeven.

Paasfeest jongste jeugd EGS´20 en HCG
Voor alle jeugdleden en trainers/leiders van EGS O7 en 
O8 en HCG F/Bambino organiseert de activiteitencom-
missie van EGS en HCG op zaterdag 16 april een gezel-
lige ochtend met  leuke spellen en paaseieren zoeken. 
 
Iedereen krijgt op de training een paas kleurplaat, 
kleur deze mooi in en neem de kleurplaat 16 april mee. 
Daarmee kun je ook nog een prijsje winnen.  
 
Jullie worden verwacht van 10.15 uur tot 11.30 uur.  
 
Het zou leuk zijn als ouders ook komen om iedereen 
aan te moedigen. Jullie zijn van harte welkom. 
 
De jeugdactiviteitencommissie ziet iedereen graag 
16 april a.s. op het sportpark bij het wedstrijd-
secretariaat. Tot dan 

INFORMATIE VANUIT HET WEDSTRIJDSECRETARIAAT
(Redactie)
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EGS’20 1 - ROOD WIT 1
3-2

EGS’20 2 - HAPSE BOYS 2
2-0

Foto: Myron van Dijk (1e)

Foto: Gijs Schreurs (2e)

EGS’20 3 - DAW SCHAIJK 4
3-1

Foto: Isa Pouwels was pupil van de week

Programma

zaterdag 9 april

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

15:00 EGS'20 JO19-1 OSS'20 JO19-1

comp

scheidsrechter: Dhr Y van Voorst

13:15 EGS'20 JO19-2 SJO/VITA JO19-1

comp

scheidsrechter: Edwin van Kraaij

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

comp

scheidsrechter: Marcel van Vonderen

13:00 ST De Zwaluw/Hapse 
Boys JO17-1 EGS'20 JO17-2JM

comp

vertrek: 12:00 naar Oeffelt

vervoer: Lemmers, Liefrink, Rovers, van 
Soest, res: Timmers

15:00 HVCH MO17-1 EGS'20 MO17-1

comp

vertrek: 14:00 naar Heesch

vervoer: Rijcken, van der Schie, Smits, res: 
van Tilborg

13:00 ST Volharding/Sam-
beek JO15-1 EGS'20 JO15-1JM

comp

vertrek: 12:00 naar Vierlingsbeek

vervoer: van Dijk, Janssen, res: Peppinck

10:30 TOP JO15-3 EGS'20 JO15-2JM

comp

vertrek: 09:30 naar Oss

vervoer: Berkhout, Gommans, Gorselink, 
Haverkamp, res: Peters

15:00 EGS'20 JO15-3JM Vitesse 08  JO15-3JM

comp

scheidsrechter: Remco ten Hoopen

11:00 EGS'20 JO13-1JM Blauw Geel'38/
JUMBO JO13-4

comp

scheidsrechter: Kevin Janssen

11:45 EGS'20 JO13-2JM Olympia'18 JO13-1JM

comp

scheidsrechter: Dylan Luza

11:45 Boekel Sport JO13-2JM EGS'20 JO13-3

comp

vertrek: 10:45 naar Boekel

vervoer: wordt door leiding geregeld

11:30 DSV JO13-2JM EGS'20 JO13-4JM

comp

vertrek: 10:30 naar St Antonis

vervoer: wordt door leiding geregeld

10:15 EGS'20 MO13-1 ST Volharding/
Sambeek MO13-1

comp

scheidsrechter: Joeri Nuijen

De bikkelkampreporter is helaas nog niet in staat 
het verslag te schrijven dus mag ik het nog een-
maal proberen. De eerste zondag in april werd 
een mooie voor EGS’20 en zijn selectie teams. 

Yannigoal was weer in vorm voor onder 23. Ik zelf zou 
liever Yannick Goalman zeggen maar beiden vind ik na-
tuurlijk prima. De onder 23 speelde de derby tegen DAW 
4 en de jongens deden het goed. DAW heeft een gevaar-
lijke voorhoede en zijn verder een fysiek team. Daar waar 
onze jongens wat fragieler zijn moest er dus gevoetbald 
worden. Dat ging de eerste helft wel redelijk. Het was 
een gelijk opgaande wedstrijd waarin beide teams wat 
kansjes misten (of de keepers erg goed werk deden) Een 
vrije trap van Yannick ging er in waardoor het 1-0 werd. 
Yannick stond ook aan het einde van 2 goede aanvallen 
en scoorde daarmee een hattrick. Niet zuiver omdat er 
een rust tussen zat en de wedstrijd bal mocht hij ook 
niet meenemen, te duur om een nieuwe aan te schaffen. 
Helaas waren een paar gele kaarten en daarmee tijdstraf 
de kleine smetjes op de wedstrijd. Overigens waren alle 
kaarten terecht. DAW scoorde nog een goede goal en 
was de uitslag 3-1. De eerste overwinning was een feit.

Het tweede speelde een prima wedstrijd tegen Hap-
se Boys 2. Het was echter doelman Jan die de uit-
blinker werd door in de eerste helft 2 100% doel-
punten te voorkomen en de tweede helft zelfs een 
penalty pakte. Wessel en Mo waren de doelpunten ma-
kers. De tweede overwinning voor de selectie was een feit.

SELECTIE OP DREEF, VOLLE PONT!
(De trainer)

Het eerste speelde tegen mede middenmoter Rood wit. 
In Groesbeek hadden we helaas verloren. Met name op 
het middenveld kregen we geen grip op de goed combi-
nerende en diepgaande middenvelders bij hen. Daarom 
kozen we vandaag voor een wat behoudender midden-
veld en kreeg Jaimy de voorkeur boven Tom Jarda en 
Moos. Wesley was de vervanger van de op vakantie zijn-
de Rens. Verder was het team compleet waardoor er een 
paar zware keuzes voor mij als trainer gemaakt moes-
ten worden. Het team wordt hechter en met de week 
sterker, we beschikken echt over een 20/22 spelers die 
echt 3e klasse kunnen spelen. Dat betekend een hoger 
trainingsbroek niveau en dus weer betere wedstrijden. 
Het team houdt elkaar scherp. Door de iets behoudende 
speelwijze hadden we grip op de wedstrijd. We kregen via 
Roel een hele grote kans, die voor de keeper helaas via 
dezelfde keeper over schoot. Sander gaf een voorzet die 
net niet door Hidde bereikt werd en kopte Roel in kans-
rijke positie net niet raak. Tevens had Sander pech dat 

hij de volley iets te vol taaltje waardoor de bal richting 
De Graafse Brug vloog ipv het doel van Rood wit. Tot de 
35e minuut was er niks aan de hand, kon de kleding van 
Lars zo de kast weer in. Maar uit 1 moment van onoplet-
tendheid werd het 1-1. Overigens een uitstekende aan-
val van hun uitstekend linkerkant (7 en 10) en hun diep-
gaande middenvelders. Vlak daarna kreeg rood wit een 
terecht penalty, waar Lars net niet bij kon. Ruststand 1-2

In de rust orde op zaken gesteld en de taken opnieuw 
verdeeld. Dit leidde tot een goede tweede helft. Rood wit 
kreeg 1 kopkans op 3-2 waar de speler bij de tweede paal 
vrij kon inkoppen maar waar hij net niet goed bij de bal 
kon. Verder had Lars niet heel veel te doen. In tegenstel-
ling tot de doelman van rood-wit die een 1op1 van zowel 
Jimmy als Wessel onschadelijk maakte, waar hij de vrije 
kop al van Roel net naast zag gaan, waar hij Sander net 
te kort zag komen om in te koppen op een voorzet van 

Jimmy…. Maar waar hij  Myron na zijn eerste geweldige 
goal in de eerste helft linde tweede bal in zijn netje zag 
ploffen. De scherp aangesneden voorzet kon door nie-
mand worden geraakt maar waar Sander Jimmy en Roel 
wel lastige afleidingen waren voor de keeper. 2-2. Vlak 
daarna scoorde Jimmy de 3-2, ook een voorzet die niet (of 
wel…. Sander claimde de bal te hebben geraakt met een 
haartje) door de keeper gepareerd kon worden. Uiteinde-
lijk een zeer terechte overwinning en waar de invallers 
ook nu weer hebben laten zien dat we een sterk team zijn! 

We hebben nu 24 punten. En staan 6e. We hebben 7 
punten voorsprong op de nummers 7 en 8, united en 
rood wit, ploegen die we de laatste 2 wedstrijden heb-
ben gehad en terecht hebben gewonnen. We kijken dus 
met een klein schuin oogje naar excellent (5e) en Han-
del (4e) en Groesbeeks Boys (3e) het is een klein oog-
je hoor, maar liever met een klein oogje omhoog kijken 
dan met poep in de broek naar beneden. Naar bene-
den kijken hoeven we niet meer en dat is een erg lek-
ker gevoel!  As zondag spelen we uit in Helmond tegen 
de Braak. Die speelden 0-0 tegen Handel dat 4e staat 
dus het word een zwaar potje. Komt dat zien met zijn 
allen en steun de ploeg. Jullie maken de club bijzon-
der, het was gezellig gisteren langs de lijn en de se-
lectie heeft van het gejoel gejuich en geklap genoten.



3

GOEDE TWEEDE HELFT MO17-1
EGS’20 MO17-1 - 

ST SIOL/JVC CUIJK MO17-1 
1-4

Foto: Lennard van den Berk (JO15-1)

JO15-1 VERLIEST VAN SPARTA
EGS’20 JO15-1 - 

SPARTA’25 JO15-1 
1-3

JO15-2 WINT MET 5-1
EGS’20 JO15-2 -

 FESTILENT JO15-2 
5-1

Foto: Sylvan Wittenaar (JO15-2)

10:30 EGS'20 JO11-1JM ST SV United/
BVV'27 JO11-1

comp

scheidsrechter: Bernard van Eldijk

11:00 De Zwaluw JO11-1JM EGS'20 JO11-2JM

comp

vertrek: 10:00 naar Oeffelt

vervoer: wordt door leiding geregeld

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

comp

vertrek: 09:15 naar Berlicum NB

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO10-2 SCMH JO10-1

comp

scheidsrechter: leider is spelleider

08:30 Margriet JO10-3JM EGS'20 JO10-3

comp

vertrek: 07:30 naar Oss

vervoer: v.Haren, vd. Hoeven, res: Reinders

09:00 EGS'20 JO10-4JM FC Uden JO10-3JM

comp

scheidsrechter: leider is spelleider

09:00 EGS'20 JO9-1JM Blauw Geel'38/
JUMBO JO9-2

comp

scheidsrechter: leider is spelleider

09:15 Boekel Sport JO9-1JM EGS'20 JO9-2JM

comp

vertrek: 08:15 naar Boekel

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:45 SIOL JO9-2JM EGS'20 JO9-3

comp

vertrek: 08:45 naar Cuijk

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO8-1JM DAW Schaijk JO8-1

comp

scheidsrechter: FairPlay

09:00 FC Uden JO8-1 EGS'20 JO8-2JM

comp

vertrek: 08:00 naar Uden

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:15 Boekel Sport JO8-3 EGS'20 JO8-3JM

comp

vertrek: 08:15 naar Boekel

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 Gassel JO8-1 EGS'20 JO8-4

comp

vertrek: 08:00 naar Gassel

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO7-1JM Constantia JO7-3

09:10 EGS'20 JO7-1JM SIOL JO7-4

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

comp

vertrek: 08:00 naar St Anthonis, hier wor-
den alle wedstrijden gespeeld

vervoer: wordt door leiding geregeld

Op naar Wanroij, alwaar Constantia en Menos samen 
voetballen. Tegen Constantie/Menos JO13-1 werd er 
afgelopen zaterdag gestreden. Om eerlijk te zijn had 
deze wedstrijd niet veel kwaliteit. Veel ballen gingen 
verkeerd en kwamen niet aan. Elkaar vinden was een 
probleem. Gelukkig deed de tegenstander daarin volop 
mee. De tegenstander gaf ook nog eens kadootjes weg. 
Tja, en dat moet je EGS niet geven, want die worden 
volledig uitgepakt. In de eerste minuut ging Levi goed 
door en liet de grabbelende keeper zijn hielen zien. 1-0. 
Niet veel later kreeg Levi de bal pardoes in zijn voeten 
geschoven op randje strafschopgebied. Heerlijk uithalen 
en de bal in het net laten ploffen, dat deed Levi dus ook. 
2-0. Het derde doelpunt was eindelijk een mooie aanval 
via de linkerkant. Sam en Lars componeerde de aanval 
en uiteindelijk kwam de bal bij Levi, die trok het leder 
mooi voor, waardoor het voor Joey een koud kunstje was 
om te scoren. 3-0. Kwam Constantia in de buurt van EGS 
doel, dan stond daar altijd de verdediging goed op te 
letten. Onverzettelijke Koen had altijd wel zijn voet er 

tussen. Of Sid was daar om voor opluchting te zorgen. 
Opvallend was afgelopen zaterdag de bezetting van de 
doelman. Eerst trok Taro de keepershandschoenen aan 
en in de tweede helft nam Finn de taak op zich. Klasse 
mannen! Baer was namelijk ziek.

In de tweede helft kwamen Niek en Quinten in het veld. 
Al snel kwam het mooiste doelpunt tot stand. Bilal had 
een prachtige interceptie in de achterhoede, nam de  
bal mee naar voren en bediende met een strakke pass 
Quinten. Quinten stoomde langs de rechterkant op en 
gaf een voorzet aan Taro. Taro lobde de bal over de 
keeper heen, waardoor Niek alleen nog maar de bal in 
het doel hoefde te lopen. 4-0. Dit moment staat vast 
op beeld. Leuk om terug te kijken zo’n mooie aanval! 
Het laatste doelpunt van Niek was wederom een kado-
tje. Slecht uitwerpen van de keeper, die de bal in de 
voeten van Niek gooide, die geen moment twijfelde en 
de bal gelijk weer op doel schoot. 5-0. Daar bleef het 
uiteindelijk bij. Het hadden veel meer doelpunten kun-
nen zijn, maar zoals eerder gezegd, het was geen beste 
wedstrijd en niet alles ging goed. Wat wel prima was 
het harde werken van iedereen. Met Yanniek en Fedde 
voorop in de strijd. En zo kwamen de drie punten naar 
EGS toe. En dat resulteerde weer in de koppositie op de 
ranglijst. 

JO13-2 PAKT 1STE PLAATS IN COMPETITIE
ST CONSTANTIA/MENOS JO13

- EGS’20 JO13-2 
0-5

(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

EGS’20 3 - DAW SCHAIJK 4
3-1

Foto (Peter Leegstraten): Yannick Polman wordt
 gefeliciteerd met zijn doelpujnt Foto: Keana Wijnen (MO17-1)
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Na een welverdiende week rust, mogen we vandaag op 
bezoek bij ST Constantia / Menos. Wanneer iedereen 
zich heeft verzameld bij EGS’20 en de koppen zijn ge-
teld (en verdeeld) reizen we, na een kort spoedberaad 
en met gelukkig een unanieme uitslag (steen-papier-
schaar), eensgezind af naar Landhorst. 

Ondanks dat Google Maps bij onze eindbestemming 
aangeeft ‘permanent gesloten’ draaien we vol goede 
moed de parkeerplaats op. Eenmaal binnen de poorten 
is de eerste gedachte of we tóch niet in Wanroij het 
gras moesten opzoeken, want het sportpark ligt er maar 
verlaten bij. Dan zwaait er plots een deur van één van 
de kleedkamers open en worden we vriendelijk uitgeno-
digd om plaats te nemen. De spelers kunnen zich in hun 
tenue gaan hijsen en voor de meegereisde harde kern 
begint de warming-up in de kantine. 

Toch wat angstig voor verminderd spelritme starten 
we een fanatieke voorbereiding, zodat we zeker weten 
niets aan het toeval overlaten. Wanneer de koeien van 
het veld zijn verdreven, de laatste ijsresten zijn wegge-
veegd en de kuilen professioneel met verse aarde zijn 
opgevuld, kunnen we dan ook van start... 

De thuisploeg laat er iig geen gras over groeien en kiest 
meteen de aanval. Met het pedaal diep ingetrapt gaan 
ze vol gas voorwaarts richting onze zestien. Het is dan 
ook direct spannend en met geknepen billen zien we 
vanaf de duck-out de eerste snelle aanval dan ook ge-
red door de paal. Dat de bal op die manier (onverwacht) 
weer terugkomt in het veld zorgt voor een geweldige 
counterkans en ondanks kordaat ingrijpen lukt het Jippe 
in de rebound een geweldige steek-pass te geven, waar-
door Jaimy op snelheid de verdediging kan aftroeven en 
op het juiste moment de bal achter de keeper weet te 
plaatsen. Kort lijkt het erop dat ST Constantia/Menos 
van hun stuk is gebracht door deze onverwachte tegen-
stoot, maar ze weten zichzelf snel weer te herpakken. 

De nummer 7 is een ware plaag voor onze rechtsback 
Kyan en elke aanval lijken ze, vaak behoorlijk succesvol, 
over links op te bouwen. Ons geluk is dat de afronding 
te wensen over laat en zowel Gijs als Fajah steeds op 
tijd kunnen ingrijpen. Ook Thijs, Kevin en Sven spelen 
verdienstelijk hun verdedigende rol en zijn in deze fase 
onmisbaar als extra buffer. Door de druk van de tegen-
stander naar voren, ligt er behoorlijk wat ruimte op het 
middenveld en dat is dan weer in ons voordeel. Telkens 
wanneer de bal in niemandsland komt, weten Thijs en 
Gijs met hun grote passen bij tijd en wijle de aansluiting 
met de voorhoede te vinden en kunnen Aroen, Jippe en 
Jaimy -met Lars als tussenstation- de weg naar voren 
vervolgen. Flexibel als we zijn passen we ons spel mak-
kelijk aan en maakt ouderwets countervoetbal plaats 
voor het verfijnde opbouwende schaakspel... En idd, als 
een duveltje uit een doos duikt Jippe, na een perfect op 
maat gegeven voorzet, pal voor de keeper op waar hij de 
goed opgepikte bal fijntjes binnentikt. 0-2! 

Ondanks deze voorsprong is het alle hens aan dek en 
blijft iedereen gelukkig scherp. We voelen aan alles dat 
deze wedstrijd nog lang niet binnen is. De tegenstander 
weet elkaar makkelijk te vinden en met prima combina-
tievoetbal en techniek worden we regelmatig het bos in-
gestuurd of op zijn minst moegespeelt. Anouk vervangt 
Kyan om het gevaar over links het hoofd te bieden en 
Devin (op zijn nieuwe ‘pattas’) komt in de plaats van 
Lars. Ook Justice krijgt de beloofde speelminuten en 
mag zijn eerste ervaring opdoen op de positie van Sven. 
Het spel laveert nog enige tijd tussen de witte lijnen 
met kansen voor beide teams en na 35 minuten hard 
werken, peentjes zweten en de nodige schietgebedjes 
klinkt gelukkig het fluitsignaal en pakken we onze rust. 

TEGENWIND IN LANDHORST VOOR JO15-3 
ST CONSTANTIA/MENOS JO15-2 

-  EGS’20 JO15-3 
5-2

(Jesse Smits)
Markt 5 ♦ 5361 GH Grave

 Cadeauwinkel
   & Fashion

                                  
 Tot zo!

                            Groetjes Team
 Klik

Een kort maar krachtige speech waarin iedereen alert 
wordt gemaakt op een nog fellere tegenstander met bij-
behorende kans op een snelle tegengoal lijkt wel een 
soort van self-fulfilling prophecy, want de 2e helft is nog 
geen vijf minuten bezig of de 1-2 is een feit. Tegenge-
werkt door de aangewakkerde wind en onder zware druk 
spelend is tegenhouden en veiligstellen al wat de klok 
slaat. Ook al bijt Tess zich als een pitbull vast in de te-
genstander, niets lijkt in dit stadium te helpen en heeft 
de tegenstander ons in de tang. Als Thijs, in een uiterste 
poging om een aanval te verijdelen, een overtreding in 
zijn schoenen geschoven krijgt, ligt de gelijkmaker op 
de 11 meter te wachten. Keepster Marly neemt positie, 
maar moet kansloos toekijken hoe de bal feilloos in de 
hoek verdwijnt. 

Dat de scheidsrechter op de hand van de thuisploeg is, 
blijkt wel uit de volgende actie; Wanneer een korte doel-
trap uitgenomen wordt, azen twee aanvallers als valken 
op de bal en dwingen onze verdediging in de fout, maar 
de kans om te kunnen herstellen (doordat Gijs wordt 
vastgehouden) lijkt de scheids moedwillig door de vin-
gers te zien en vindt ogenschijnlijk de gemaakte 2-3 be-
langrijker. Ook een te felle tackle op Jaimy wordt, héél 
bijzonder, met een vrije trap in het voordeel besloten 
voor ST Constantia/Menos. Wanneer de duels verharden 
moet Anouk het ontgelden en gehavend het strijdtoneel 
verlaten. Gelukkig zijn we uitgerust met een volwaardi-
ge EHBO-staf (Kim) en zij springt dan ook als een jonge 
hinde over de boarding om zich vervolgens te ontfermen 
over haar lot. Ondanks deze tegenslagen lukt het ons 
bij vlagen toch om onder de druk uit te komen en zelfs 
weer over de middenlijn te geraken, maar écht gevaar-
lijk worden we niet meer. Tot overmaat van ramp heeft 
Devin de pech om bij een weggegeven corner, waar hij 
de bal dacht weg te koppen, Marly te verrassen en deze 
in de lange hoek te plaatsen. In de slotminuten keurt de 
scheids, in een poging zijn partijdigheid te verdoezelen, 
nog een  frommelgoal af (de VAR had inmiddels ook al 
uitgelogd), maar tijdens het uitverdedigen wordt deze 
alsnog vernietigend binnengeschoten. Eindstand 5-2...

Foto (Kim Smits): ‘Nieuwkomer Justice Bussing maakt 
zijn debuut’

09:00 EGS'20 JO7-2JM SJO Vianen Voor-
uit HBV JO7-2

09:10 Juliana Mill JO7-2 EGS'20 JO7-2JM

09:20 EGS'20 JO7-2JM Olympia'18 JO7-3

comp

deze wedstrijden worden bij EGS’20 gespeeld

scheidsrechter: FairPlay

08:30 ST HRC'27/Stormvo-
gels'28 JO7-1 EGS'20 JO7-3

08:40 EGS'20 JO7-3 SIOL JO7-3

08:50 V.V. Achates JO7-1 EGS'20 JO7-3

comp

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

vervoer: wordt door leiding geregeld

zondag 10 april

14:00 SV de Braak 1 EGS'20 1

comp

scheidsrechter: A. Vereijken

10:00 EGS'20 3 OSS'20 2

comp

scheidsrechter: Menno ter Horst

12:00 EGS'20 5 Vitesse'08 4

comp

scheidsrechter: Joeri Nuijen

11:15 EGS'20 6 SJO/SSA VESTA'19 4

comp

scheidsrechter: Dick Cuijten

10:00 SV DWSH'18 5 EGS'20 7

comp

12:00 EGS'20 8 Hapse Boys 5

comp

scheidsrechter: nnb

09:30 Berghem Sport 8 EGS'20 9

comp

10:00 Prinses Irene 6 EGS'20 10

comp

10:00 EGS'20 11 SIOL 3

comp

scheidsrechter: André Derksen

10:00 SJO/SSA VESTA'19 6 EGS'20 12

comp

09:45 Margriet 7 EGS'20 13

comp

10:15 EGS'20 35+1 VESTA'19 35+1

comp

scheidsrechter: Bernard van Eldijk

12:00 HVCH VR3 EGS'20 VR1

comp

12:00 VCO VR1 EGS'20 VR2

comp

dinsdag 12 april

10:00 EGS’20 WF

toernooi bij EGS’20

20:15 EGS'20 VR2 DAW Schaijk VR2

scheidsrechter: Edwin van Kraaij
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EERSTE WINST VOOR JO13-4 IN 4E FASE
EGS’20 JO13-4 - 
ACHATES JO13-2 

3-1

Foto :Jairo Nusdorfer (JO13-4)

JO13-3 DEELT DE PUNTEN MET VITESSE
EGS’20 JO13-3 - 

VITESSE’08 JO13-2 
1-1

Foto : Jessy van Kuppeveld (JO13-3)

woensdag 13 april

20:15 EGS'20<23 Orion<23

vriendschappelijk

scheidsrechter: nnb

zaterdag 16 april(paaszaterdag)

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

15:00 EGS’20 JO19-1 JVC Cuijk JO19-1

comp

14:00 ST SV United/BVV'27/
SVOC '01 JO17-1 EGS'20 JO17-1JM

comp

vertrek: 13:00 naar Wanssum

vervoer: Strankinga, Verhaaren, van Beu-
ningen, res: van der Bijl

12:45 Olympia'18 JO15-1JM EGS'20 JO15-1JM

comp

vertrek: 11:45 naar Boxmeer

vervoer: Peppinck, Rikken, res: Treffers

13:00 FC Uden JO13-2JM EGS'20 JO13-4JM

comp

vertrek: 12:00 naar Uden

vervoer: wordt door leiding geregeld

maandag 18 april(2e paasdag)

14:30 EGS'20 1 Groesbeekse Boys 1

comp

10:00 EGS'20 3 TOP 2

comp

12:00 FC Uden 3 EGS'20 4

comp

12:30 VIOS'38 2 EGS'20 5

comp

12:30 TOP 3 EGS'20 6

comp

11:00 UDI'19/CSU 13 EGS'20 7

comp

10:00 DSV 5 EGS'20 8

comp

12:00 Prinses Irene 9 EGS'20 9

comp

12:00 EGS'20 10 Prinses Irene 6

comp

10:00 Ulysses 3 EGS'20 12

comp

12:00 Nooit Gedacht 6 EGS'20 13

comp

10:00 EGS'20 35+1 UDI'19/CSU 35+1

comp

10:00 EGS'20 VR1 HVCH VR3

comp

12:00 EGS'20 VR2 SJO/SSA VESTA'19 
VR1

comp

Helaas is het team niet compleet, Noa en Amine waren 
helaas niet fit genoeg om mee af te reizen naar Erp. 
Waar het voor de toeschouwers vorige week nog goed 
vertoeven was lans de lijn is het vandaag afzien, de ijzi-
ge poolwind heeft vrij spel en er is weinig beschutting 
langs het veld. 

Aan het begin van het 1e kwart schiet de tegenstander 
uit de startblokken en zet onze boys gelijk onder druk. 
De eerste kans komt vanuit een corner maar Jidde staat 
vanaf het begin op z’n post en stopt de inzet. Niet veel 
later word de bal vanaf links strak voor gegeven maar 
gelukkig is er geen bezetting voor de goal en weg kans 
voor Erp. Daarna is het de beurt aan EGS om van zich af 
te bijten. Maddox word ingespeeld en draait behendig 
om z’n tegenstander heen, waarna deze tegenstander 
Maddox van achter aantikt en de scheidsrechter kent 
terecht een penalty toe. Helaas geld in dit geval de 
oude voetbalwet dat degene die de penalty krijgt deze 
niet zelf moet nemen. De keeper van Erp keert de straf-
schop en de stand blijft 0-0. Net voor het einde van het 
1e kwart krijgt Tijn de bal vol op z’n borst waardoor alle 
lucht uit z’n lijf in 1 klap weg is.  Helaas heeft Tijn hier 
zoveel last van dat hij niet verder kan.

3 OP RIJ VOOR JO11-1

ERP JO11-1 - EGS’20 JO11-1 
0-2

(Frans van Lin)

Na een korte break en een peptalk starten we aan het 
2e kwart, het spelbeeld veranderde niet. Ondanks dat er 
meer strijd geleverd word en de Kayra en  Maddox vech-
ten als leeuwen op het middenveld. Duels zijn hard van 
beide kanten al ziet de scheids dat anders en we krijgen 
3 vrije trappen  na elkaar tegen en daardoor houd de 
druk van Erp aan en EGS komt er niet meer uit. Maar we 
houden stand en we gaan met de brilstand de rust in. 

Onze boys knallen de 2e helft er vol in, Milan word over 
rechts gelanceerd en zonder twijfel trapt hij de bal hard 
voor,waar Don die tot nu tot niet in de wedstrijd zit, de 
bal uit de lucht binnen volleerd. Eerlijk gezegd tegen de 
verhouding in maar o zo lekker. De tegenstander zet ge-
lijk weer aan en door een persoonlijke fout komt de spits 
van Erp oog in oog met Jidde maar zoals vaker blijkt dat 
de panter uit Velp niet makkelijk te kloppen is. De ver-
dedigers Boaz, Davey en Duc gooien ziel en zaligheid in 
elk duel en zo weten we met minimale voorsprong het 
laatste kwart te halen. 

De mannen uit Erp blijven strijden maar  zoals altijd is 
elke hoge voorzet een prooi voor Sen, waar de meeste 
hun hoofd terug trekken kopt Sen elke voorzet eruit. 
En ook de belangrijkste voetbalwet komt uit de oude 
doos: “als je zelf niet scoort krijg je hem tegen”. Bij een 
counter legt Milan terug op Don en hij schiet de bal van 
14 meter onhoudbaar in de hoek, 0-2. De krachten vloei-
en weg bij onze tegenstander en we krijgen steeds meer 
grip op de wedstrijd. Milan schiet nog uit de lucht naast 
en de keeper van Erp keert de laatste doelpoging. 
 
JO11-1 staat bekend om mooi en aantrekkelijk voetbal 
maar vandaag hebben de boys laten zien dat als het 
moet ze ook uit een ander vaatje kunnen tappen. Door 
kei hard werken hebben ze de 3 punten meegenomen 
uit Erp, en zo de 3e overwinning op rij in de hoofdklasse 
gepakt! 

JO11-2 HEEFT HET ZWAAR IN 4E FASE
EGS’20 JO11-2 - 

CONSTANTIA JO11-2 
2-4

Foto : Levi de Haas (JO11-2)
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4-2 WINST VOOR JO9-3

EGS’20 JO9-3 - 
VOLKEL JO9-1

Foto : Luke Veenema (JO9-3)

JO10-4 VERLIEST MET 10-5

EGS’20 JO10-4 - 
ACHILLES REEK JO10-1

Foto :  Rayen Jilesen (JO10-4)

AGENDA

8-4 Paasbingo senioren
9-4   Paasbingo jeugd
16-4    Paasfeest jongste jeugd
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

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


