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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 23 APRIL
Juliana Mill JO11-2 EGS’20 JO11-2 9-1
EGS’20 JO11-1 Volharding JO11-1 3-7
WEC MO13-1 EGS’20 MO13-1 0-2
Juliana Mill JO13-2 EGS’20 JO13-4 6-3
ST Fiducia/Elsen-
dorp JO13-1 EGS’20 JO13-3 4-2

EGS’20 JO13-2 Heijen JO13-1 4-4
ST De Zwaluw/
Hapse Boys JO15-3 EGS’20 JO15-3 4-0

EGS’20 JO15-1 Vitesse’08 JO15-1 0-0
EGS’20 JO17-2 Vitesse’08 JO17-2 3-2
MIFANO JO17-1 EGS’20 JO17-1 4-2
HVCH JO19-1 EGS’20 JO19-1 2-0
ZONDAG 24 APRIL
EGS’20 VR2 Achilles Reek VR1 2-1
EGS’20 VR1 SES VR1 3-1
EGS’20 12 Herpinia 6 2-3
Vianen Vooruit 5 EGS’20 11 2-2
EGS’20 10 Gemert 10 2-5
EGS’20 9 SBV 2 4-5
Siol 2 EGS’20 8 2-1
EGS’20 7 SES 3 5-0
JVC Cuijk 2 EGS’20 5 8-1
EGS’20 4 Fc De Rakt 2 6-1
Herpinia 2 EGS’20 3 4-3
EGS’20 2 Constantia 2 2-0
Germania 1 EGS’20 1 1-0

Derde Helft EGS’20  30        *  Maandag 25 april 2022   *  Seizoen 2021-2022

INFORMATIE VANUIT HET WEDSTRIJDSECRETARIAAT
(Redactie)
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EGS´20 is supertrots op het bericht dat Jan en Paulien 
vanavond tijdens de jaarlijkse lintjesregen allebei een Ko-
ninklijke Onderscheiding hebben ontvangen voor onder 
andere al hun werk voor EGS´20 en haar voorganger Estria.

Het bestuur wil alle leden de gelegenheid geven om Jan en 
Paulien te feliciteren en nodigt u dan ook allemaal uit op 

Koningsdag 27 april 
vanaf 12:30 uur 

in de kantine van EGS´20

Jan en Paulien, namens heel EGS’20 van harte gefelici-
teerd !

Foto (Jochem Spoorendonk): Jan en Paulien 
ontvangen het lintje in de schouwburg in Cuijk van 
burgemeester Hillenaar
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GERMANIA 1 - EGS’20 1
0-1
(De  hoofdtrainer)

 EGS’20 2 - CONSTANTIA 2
2-0

2E BESLIST WEDSTRIJD IN 2 MINUTEN

Foto: Hessel van Tienen (2e)

Programma

dinsdag 26 april

20:15 EGS'20 3 TOP 2

comp

scheidsrechter: Dick Cuijten

donderdag 28 april

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

comp

zaterdag 30 april

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

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

comp

vertrek: 14:15 naar Volkel

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

14:00 ST SES/Juliana Mill 
MO17-2 EGS'20 MO17-1

comp

vertrek: 13:00 naar Langenboom

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

zondag 1 mei

14:30 EGS'20 1 Vitesse'08 1

comp

scheidsrechter: Dhr I. Elsayyad

11:00 UDI'19/CSU 3 EGS'20 2

comp

12:00 Prinses Irene 3 EGS'20 3

comp

11:00 Venhorst 3 EGS'20 4

comp

09:30 Vitesse'08 4 EGS'20 5

comp

10:00 EGS'20 6 HVCH 8

comp

scheidsrechter: André Derksen

11:00 O.K.S.V. 2 EGS'20 7

comp

10:00 EGS'20 9 Prinses Irene 9

comp

scheidsrechter: Ben van Eldijk

10:30 Boekel Sport 5 EGS'20 10

comp

12:00 DSV 3 EGS'20 11

comp

10:15 EGS'20 13 OSS'20 6

comp

scheidsrechter: Bernard van Eldijk

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

comp

scheidsrechter: Toon Verstraaten

11:00 NLC'03 VR3 EGS'20 VR2

comp

De Bikkelkamp reporter is zaterdag teruggekeerd uit het 
buitenland na 4 weken werk. Het zal dan ook de komen-
de weken weer hij of zij zijn die de verslagen rondom de 
selectie zal vertellen op de weekbrief. Echter, vandaag 
mag ik als trainer wederom proberen een verhaal te ma-
ken wat het lezen waard is. De bikkelkamp reporter is 
toch net even wat objectiever en een net wat betere 
schrijver. Wat mijn voordeel is dat ik kan schrijven met 
de gegevens rondom het elftal. Wat onze afspraken
waren, hoe we binnen onze spelformatie aanpassingen 
kunnen doen  en om binnen onze afspraken per positie 
in het veld en onze spelprincipes de wedstijd in te ste-
ken.

De selectie ontwikkelt zich op een geweldige manier. 
De resultaten lijken dit te bevestigen al kijk ik daar door 
heen. De wedstrijden die we in de eerste speelronde 
wonnen, wonnen we nu ook. Alleen rood wit uit ging 
verloren terwijl we thuis wonnen, en Groesbeekse boys 
ging uit volledig kansloos verloren en thuis spelen we 
gelijk. Dat heeft dan dus niet alleen te maken met het 
team en zijn ontwikkelingen, maar ook met een duide-
lijk thuis voordeel. Het is zo druk, gezellig en leuk langs 
de kant, dat dit het elftal een extra boost lijkt te geven. 
De thuiswedstrijd tegen Germania ging toendertijd met 
6-1 winst naar ons. Echter op 3-1 kregen ze rood en op 
4-1 hun tweede rood. Dus die 6-1 was toch wel wat ge-
flatteerd. Wat we wel weten is dat het team snel de lan-
ge bal speelt en van daaruit de tweede bal op het mid-
denveld wil winnen en/of met doorkoppen de spitsen 
diep te laten lopen. We verwachtten een 1:4:4:2 maar ze 
speelden een 1:5:3:2. Dit was in ons voordeel omdat we 
zo constant een middenvelder vrij kregen. 

De eerste helft waren wij  dan ook 70/75 % in balbezit 
(was bij Barcelona 80% gisteravond maar geen garantie 
om te winnen) Dit resulteerde in een paar mogelijkhe-
den en een enorm kans voor Hidde. Hij schoot helaas in 
vrij staande positie de bal richting Nijmegen.  Het was 
uiteindelijk middenvelder Jarda Gerrits die in vrijstaan-
de positie de bal vanaf 18 meter achter de Germania 
doelman kreeg. De doelman die in Grave/Escharen/Velp 
nog zo zat te schutteren was gisteren echter een paar 
keer de sta in de weg voor ons. Sander, Wessel, Myron, 
allemaal stuitten ze op de handen of voeten van de 
uitblinkende keeper. Ook de scheidsrechter hadden we 
in eerste instantie tegen doordat hij weigerde rood te 
geven voor het neertrekken van Roel, die doorgebroken 
was. Maar later maakte hij dit goed door een handsbal 
van Rens in de 16 meter weg te wuiven. Dit was de fase 

JARDA GERRITS MATCHWINNER BIJ 1E

dat Germania de luchtmacht voorin versterkte en ze 
nog nadrukkelijker met lopende mensen op zoek gingen 
naar het doelpunt.

De penalty hadden onze Groesbeekse vrienden zeker 
verdiend, maar ze zullen achteraf ook niet ontkennen 
dat wij toch wel de betere ploeg waren en dat 6-2 in ons 
voordeel uiteindelijk ook best had gekund. Maar 0-1 win-
nen tegen een ploeg die echt streed voor elke meter  op 
een geweldig veld en mooi sportpark, met best wel veel 
publiek is toch echt lekker.

Langzaam gaan mensen praten over het winnen van de 
periode en/of de vierde plek. Wij als selectie doen dat nu 
nog niet. We leven van week naar week, van wedstrijd 
tot wedstrijd. We hebben doelen gesteld met elkaar en 
hebben de focus daarop goed liggen. Als de resultaten
de komende weken goed blijven en we  binnen onze 
teamdoelen en taken kunnen blijven spelen, dan kun-
nen we misschien denken aan die periode of plek vier. 
Nu nog niet. Voordeel is echt dat we een geweldig goede 
brede selectie hebben en dat er zelfs jongens buiten de
eerste 18 vallen terwijl ze wel de kwaliteiten hebben. 
Voor een trainer is dat zo lekker werken,  maar brengt 
dan weer andere problemen met zich mee. Hoe dan ook, 
ben trots op het team, mensen mogen tegen mij zeuren 
en het niet eens zijn met mijn keuzes, maar het zijn mijn
keuzes. Ik ben verantwoordelijk en die verantwoordelijk-
heid draag ik graag. De spelersgroep weet dit ook. De 
boys doen het geweldig. De neuzen staan allemaal de-
zelfde richting op en we willen onze doelen halen. Wel-
ke dit zijn? Daar komen we na de competitie op terug. 
Nu gaan we eerst genieten van Koningsnacht, en gaat 
donderdag de focus op Vitesse’08 uit Gennep. We reke-
nen natuurlijk nu ook weer op de geweldige steun van 
ons publiek en Side20 in het bijzonder.....

tot zondag, de trainer.

Foto: Roel van de Bogaard (1e)

HERPINIA 2 - EGS’20 3 
4-3

3E VERLIEST NIPT VAN HERPINIA

Foto: Tom Zwaans (3e)



DAMES VR1 WINNEN TOPPER TEGEN SES

EGS’20 VR1 - SES VR1 
3-1

(Edwin van Kraaij)

De nummer 1 EGS’20 tegen de nummer 2 SES stond op 
het programma, een topper dus. Alle ingrediënten wa-
ren aanwezig, mooi weer, hoofdveld, twee ploegen die 
elkaar door en door kennen, een echte derby.

De dames begonnen gespannen en aftastend aan de 
wedstrijd. De verdediging van EGS werd gevormd door 
keepster Jasmijn Adams, centrale duo Jaimy Janssen en 
Vede van de Geijn en op rechts Maartje Gerrits en links 
Nienke Hulzink.  Ze hadden een zware ochtend tegen de 
sterke aanvallers van SES maar ze gaven weinig weg, 
complimenten !   

In tegenstelling tot de afgelopen weken kwam vandaag 
het middenveld met Ilona van Daatselaar, Lisanne Pa-
ters en Amber van Kraaij wat meer tot voetballen. Waar 
we de afgelopen weken vaak de lange bal moesten ge-
bruiken om onze aanvalsters te bereiken, konden we 
nu wat meer voetballen en ons middenveld was sterker 
dan dat van EGS. 

Het aanvalstrio met Renee van de Venne, Maria Fran-
kowska en Lieneke van Kempen werden goed bediend 
en kwamen regelmatig in kansrijke positie. Na 22 minu-
ten was het Renee die alleen op de keepster afliep en 
onreglementair ten val werd gebracht in de 16 meter, 
een terechte penaly gegeven door de prima leidende 
scheidsrechter Toon Verstraaten. De penalty werd soe-
verein benut door Lieneke, 0-1.  Tien minuten later werd 
deze score verdubbeld toen een bal niet goed werd ver-

werkt door de Langenboomse verdediging en Lisanne op 
de juiste plek stond om de 0-2 aan te tekenen. Toch wist 
SES nog voor rust terug te komen in de wedstrijd en zo 
gingen we de rust met 1-2 in. 

In de rust werd iedereen op scherp gezet. We voelden 
dat we sterker waren maar we moesten het wel in doel-
punten laten zien. Het was nog niet gedaan.  In de eer-
ste minuut na rust was het Renee die prima doorging en 
de 3-1 binnenschoot. 

Hierna bleef het spel op en neer gaan met kansen aan 
beide kanten. De overwinning van EGS kwam echter niet 
meer in gevaar. Met Dion Ausma die de geblesseerd uit-
gevallen Nienke verving bleef EGS de sterkere en de drie 
punten bleven dan ook terecht op de Kranenhof. 

Nog 5 finales te gaan.... 

Foto: Lisanne Paters (VR1)

Er hebben zich
 15 teams

 ingeschreven

INSCHRIJVEN FAMILIE/VRIENDEN VOETBALTOERNOOI KAN NOG TOT 1 MEI ! 

Er zijn inmiddels al 13 aanmeldingen. Schrijf je nog in!
• De inschrijving is pas geldig als het inschrijfgeld van 

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

• Als je dit nog niet gedaan hebt, ontvang je eind april 
een Tikkie om dit alsnog te doen. 

• 
• Voor dit inschrijfgeld krijg je 15 etensbonnen 
       en 15 koffie/thee bonnen.

• Deze etensbonnen zullen gebruikt kunnen worden 
bij de diverse Food Trucks die op deze dag op het 
sportpark komen te staan.

• 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 team mag bestaan uit alleen mannen, alleen 
vrouwen of een mix daarvan. 

• De wedstrijden worden gespeeld onder het motto 
MEEDOEN is belangrijker dan WINNEN ! 

• Voor de feestavond is de band SLAMM vastgelegd.
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zaterdag 7 mei

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

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

comp

vertrek: 14:15 naar Oss

vervoer: wordt door leiding geregeld

14:30 Maliskamp JO19-1 EGS'20 JO19-2

comp

vertrek: 13:30 naar Rosmalen

vervoer: wordt door leiding geregeld

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

comp

13:00 EGS'20 JO15-1 Constantia JO15-1

comp

13:20 EGS'20 JO15-2JM FC de Rakt JO15-1JM

comp

11:00 EGS'20 JO13-1JM Juliana Mill JO13-1JM

comp

scheidsrechter: Pascal Arnts

zondag 8 mei

14:30 EGS'20 1 Boekel Sport 1

comp

12:00 EGS'20 2 Nijnsel/TVE Recla-
me 2

comp

10:00 EGS'20 3 OSS'20 2

comp

11:00 EGS'20 4 Juliana Mill 3

comp

11:00 EGS'20 5 Olympia'18 4

comp

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

comp

12:00 SV DWSH'18 4 EGS'20 8

comp

10:00 EGS'20 9 HVCH 16

comp

12:00 EGS'20 10 FC Uden 4

comp

10:00 EGS'20 11 SES 4

comp

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

comp

11:00 SV DWSH'18 VR2 EGS'20 VR2

comp

dinsdag 10 mei

19:45 Margriet VR1 EGS'20 VR1

comp

woensdag 11 mei

20:15 EGS'20 JO19-1 DAW Schaijk 
JO19-1

comp

18:30 Olympia'18 JO15-1JM EGS'20 JO15-1JM

comp
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Na een weekje rust hadden we zaterdag weer een wed-
strijd. Vitesse’08 JO17-2 uit Gennep was de tegenstander, 
zij staan 1 plaatje boven ons in de ranglijst en hebben 4 
punten meer. In halen kunnen we ze vandaag niet, maar 
op papier een gelijkwaardige tegenstander. We speelde 
vandaag om 12.00, voor ons een vroeg tijdstip. Hierdoor 
misten we door werk Bram en waren Dylano en Sven pas 
de tweede helft aanwezig.

We wilde ons revancheren van de vorige onnodige ne-
derlaag, dus vanaf het begin meteen naar voren te voet-
ballen en veel energie erin. We kregen de eerste helft 
heel veel kansen, schietpogingen van buiten de zestien, 
maar ook kansen waarop we meerdere keren alleen op 
de keeper afgingen, maar ze werden allemaal gemist. De 
keeper van Vitesse was een grote sta in de weg. Halver-
wege de eerste helft kreeg Vitesse de eerste mogelijk-
heid een speler kapte een speler van ons uit en schoot 
van afstand op doel en deze bal ging over onze keeper 
in het doel. Bij hen ging wel de eerste de beste bal erin. 
Op het eind werd het nog erger. Eerst kreeg Tariel geel 
en moest er 10 minuten af, daarna nam dezelfde speler 
van Vitesse nam een vrije trap van een meter of 20 en 

deze vloog er ook in. In plaats van een grote voorsprong 
gingen we met een 0-2 achterstand de rust in en ook 
nog met 10 man want Tijn van Soest kreeg ook nog geel.
De tweede helft begonnen we weer met wat we de eerste 
helft gestopt waren en dat is kansen creëren. Er moest 
er toch een keer eentje ingaan. We werden zelfs nog ge-
holpen. We kregen een gemakkelijk gegeven strafschop, 
echter deze ging er ok niet in. De bal vloog tegen de lat 
vervolgens op de doellijn en dat weer het veld in. In de 
rebound werd de bal tegen de keeper gekopt en werd 
vervolgens een hoekschop. Halverwege de tweede helft 
werd de voorhoede gewisseld, andere spitsen moesten 
het maar eens proberen en eindelijk was het geluk aan 
onze zijde Joep was degene die aansluittreffer scoor-
de. Een speler van Vitesse kreeg ook nog geel nadat hij 
Loek neerhaalde. We gingen door en op zoek naar de ge-
lijkmaker, deze werd ook gemaakt via een uitgespeelde 
kans die Sven gemakkelijk kon intikken. Nu stonden we 
voor een dilemma alles op alles gooien voor de overwin-
ning of zo door blijven voetballen. We kozen voor het 
laatste omdat we toch kansen blijven creëren. En vlak 
voor het einde kreeg we een gelijkwaardige kans zoals 
het tweede doelpunt en deze tikte Sven er ook in. 

De laatste minuten speelde we vakkundig uit en zo werd 
deze spannende wedstijd verdiend gewonnen.  

VERDIENDE WINST VOOR JO17-2
EGS’20 JO17-2 - 

VITESSE’08 JO17-2  
3-2

(Johnny Verwegen)

GEEN DOELPUNTEN BIJ JO15-1

EGS’20 JO15-1 - 
VITESSE’08 JO15-1 

0-0

Foto: Sem Rikken (JO15-1)

12E KOMT NET TEKORT TEGEN HERPINIA
EGS’20 12 - HERPINIA 6 

2-3

Foto: Randy Spierings (12e)

VR2 WINT OPNIEUW VAN REEK

EGS’20 VR2 - 
ACHILLES REEK VR1 

2-0

Foto: Dion Ausma (VR2)

vertrek: 17:30 naar Boxmeer

vervoer: Peppinck, Rikken, res: Treffers

donderdag 12 mei

19:15 Handel 1 EGS'20 1

comp

zaterdag 14 mei

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

13:00 EGS'20 JO19-2 Achilles Reek 
JO19-1

comp

13:00 EGS'20 JO17-1JM Rood Wit'62 JO17-1

comp

15:00 EGS'20 JO17-2JM Juliana Mill JO17-2

comp

11:30 ST Volharding/Sam-
beek MO17-1 EGS'20 MO17-1

comp

vertrek: 10:30 naar Vierlingsbeek

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

13:00 Venhorst JO15-1 EGS'20 JO15-2JM

comp

vertrek: 12:00 naar Venhorst

vervoer: Peters, Roeffen, Rots, Rutten, res: 
Spoorendonk

12:30 SV United JO15-3JM EGS'20 JO15-3JM

comp

vertrek: 11:30 naar Wanssum

vervoer: Lunenburg, Megens, Smits, Som-
merdijk, res: Toenders

10:30 ST Maasduinen JO13-
1JM EGS'20 JO13-1JM

comp

vertrek: 09:30 naar Siebengewald

vervoer: wordt door leiding geregeld

11:30 ST Volharding/Sam-
beek JO13-2 EGS'20 JO13-2JM

comp

vertrek: 10:30 naar Vierlingsbeek

vervoer: Jansen, van Kempen, van Kuppe-
veld, res: de Louw

13:00 EGS'20 JO13-3 ST Toxandria/
VIOS'38 JO13-2

comp

13:00 EGS'20 JO13-4JM ST VIOS'38/Toxan-
dria JO13-1JM

comp

10:45 SV Venray JO11-1 EGS'20 JO11-1JM

comp

vertrek: 09:45 naar Venray

vervoer: wordt door leiding geregeld

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

comp

10:00 HVCH JO10-1 EGS'20 JO10-1JM

comp

vertrek: 09:00 naar Heesch

vervoer: wordt door leiding geregeld
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Na ‘de les van Vites’ van vorige week en een verplicht 
moment van bezinning (door omstandigheden konden 
we géén training geven) is de tijd aangebroken om deze 
week een bezoek te brengen aan de Hapse Boys.....in 
Oeffelt. 

Zoals bij elke uitwedstrijd wordt de standaardprocedure 
gevolgd (wat inhoudt dat we pas vertrekken zodra ie-
dereen zich gemeld heeft). Een simpele rekensom leert 
dat wanneer de bij elkaar opgetelde afmeldingen minus 
de initiële gastenlijst ALTIJD overeenkomt met de over-
gebleven aanwezigen, waarbij de negatieve factor altijd 
positief gemaakt dient te worden. In het geval deze ver-
gelijking NIET klopt en er een afwijking wordt waarge-
nomen dan is het antwoordt altijd Jippe! Als iedereen 
dan toch afgevinkt is kunnen de vervolgstappen gezet 
worden en kan de karavaantocht van start. 

Goedgeluimd stappen de jongelui van de JO15-3 het 
hightech complex van ST Zwaluw/Hapse Boys binnen en 
in de kleedkamers hangt al meteen een uitgelaten en 
euforische stemming zoals je die na een knap verdien-
de overwinning zou verwachten. Nogal voorbarig, maar 
eigenlijk ook logisch verklaarbaar. In deze leeftijd, waar 
zelfstandigheid nogal makkelijk verward wordt met op-
standigheid, wijsheid een simpele afkorting is van ei-
genwijsheid en verantwoordelijkheid zoveel lettergre-
pen bevat dat ze er vaak al niet aan beginnen, is (in 
hun ogen) namelijk grootspraak dé weg naar volwassen-
heid...met alle gevaren van dien. Immers wanneer je in 
de laagste divisie, in de laagste teamindex én dan ook 
nog eens tegen het team uitkomt dat tot nog toe alles 
verloren heeft, zoals dat voor de ST de Zwaluw/Hapse 
Boys geldt, dan kán het niet anders als de volle drie pun-
ten mee naar huis te nemen. En wanneer er dan ook 
nog eens een beroep wordt gedaan op ons als spelbege-
leiding, omdat hun arbiter zich last-minute had ziekge-
meld (waarschijnlijk kon hij zich niet nóg een nederlaag 
verantwoorden), lijkt er geen vuiltje aan de lucht en kan 
er volgens onze EGS’20 kroost écht niets misgaan. Het is 
een kwestie van achterover leunen en de tijd uitzitten... 
Dit is dan ook wat zich letterlijk afspeelt in het veld. Er 
wordt niet gevoetbald, maar tegen de bal aangeschopt. 
Er is weinig tot geen samenspel, maar voornamelijk in-
dividueel gestuntel. De term ‘jongelui’ lijkt idd een na-
tuurlijke samenvoeging van jong & lui en het zal wel aan 
de locatie liggen, ver buiten bereik van de zendmasten, 
want de communicatie is ver te zoeken. Natuurlijk mis-
sen we een aantal belangrijke spelers, maar zo’n dra-
matisch spelbeeld is wel weer een heel ander uiterste. 
De beredenering om met een minimale inspanning een 

maximaal rendement te behalen (zoals dat op school 
vaak geldt) werkt natuurlijk alleen zonder weerstand 
van buitenaf. Het zijn dan ook al die factoren samen 
welke de ingrediënten vormen voor deze giftige cocktail 
en wanneer de 1-0 valt is dan ook het ongeloof bij beide 
ploegen af te lezen. Deze wedstrijd spelen we niet al-
leen tegen de tegenstander, maar vooral tegen onszelf. 
De thuisploeg speelt hun spel slim en groeit zichtbaar 
van onze frustratie. Efficient als ze zijn weten ze in de 
slotfase nog een paar keer goed aan te zetten en na de 
2-0 en onnodig hard werken klinkt dan voor ons gelukkig 
het rustsignaal. Met de staart tussen de benen trekken 
we ons terug en onderweg naar de catacomben over-
denken we onze zonden.

Strenge doch rechtvaardige woorden van de geëmoti-
oneerde staf weerkaatsen door de kleedkamer, in de 
hoop door te dringen tot de -met stomheid geslagen- 
equipe. Met een gewijzigd strijdplan op zak én aange-
sterkt door een ouderwets kopje thee betreden we op-
nieuw de groene mat voor het tweede bedrijf. Ondanks 
dat we in staat zijn iets van gevaar te creëren weten 
we dit niet om te zetten in harde cijfers. In alle hectiek 
en chaos verliezen we ook nog onze aanvoerder in de 
strijd en als een stuurloos en zinkend schip delven we 
het onderspit en wordt het verschil met nog eens twee 
doelpunten vergroot. De tegenstander loopt op rozen 
en zelfs een geforceerde penalty wordt moeiteloos ge-
kraakt door hun keeper. Eindstand is daarmee ook 4-0 
en met een verslagen en vernederd gevoel druipen we 
af. Helaas een wedstrijd om snel te vergeten en vooral  
vooruitkijken naar nieuwe kansen die nog komen gaan...

P.s. Alle namen en rugnummers zijn deze editie bewust 
weggelaten om eventuele repressailes en/of vergel-
dingsacties vanuit het thuisfront te voorkomen.

HOOGMOED KOMT VOOR DE VAL BIJ JO15-3
ST DE ZWALUW/HAPSE BOYS 

JO15-3 - EGS’20 JO15-3
4-0

(Jesse Smits)

Foto (Jesse Smits): Omwille van ieders veiligheid is al 
het beeld,- en geluidsmateriaal vernietigd

JO13-2 GEEFT WINST UIT HANDEN

EGS’20 JO13-2 - HEIJEN JO13-1 
4-4

(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: Jasper Thijs (leider JO13-2)

Afgelopen zaterdag werd tegen Heijen JO13-1 gespeeld. 
Op de dinsdag ervoor had JO13-2 zich al in het zweet 
gewerkt bij een Boot Camp van Rick Beijer. Een uur 
lang werden de spelers door Rick gegeseld. Moe maar 
voldaan verliet JO13-2 de BootCamp ( een prijs die ze 
hadden gewonnen bij de Eerste EGS Pubquiz). Rick hart-
stikke bedankt voor deze conditietraining, zouden meer 
teams moeten doen!

De wedstrijd verliep tot aan bijna de rust geheel in het 
voordeel van EGS. Quinten nam de positie van Fedde (in 
de lappenmand, Robin nog bedankt voor het invallen 
voor Fedde) op rechtshalf in. Hij bekroonde zijn goede 
optreden met een doelpunt. Niet veel later kapte Lars 
zich vrij en schoot doeltreffend raak. Yannick slingerde 
zich langs enkele spelers van Heijen en haalde in het 

strafschopgebied uit. Zijn gecurved schot vloog prach-
tig in het doel. EGS JO13-2 zat op rozen, met een 3-0 
voorsprong. Heijen had wel een paar keer laten zien dat 
zij over een paar behendige spelers bezaten. Door de 
wisselingen in het veld liep het voetbal niet echt meer 
bij EGS. En eerlijk gezegd kwam het voetbal bij EGS ook 
niet meer terug. In de tweede helft was Heijen de bo-
venliggende partij. Vlak na rust brachten zij de stand op 
3-2. EGS dacht genoeg te hebben aan de goal van Niek, 
die de bal na een zeer goede aanval in het doel volleer-
de.4-2. Maar dat was niet genoeg. Heijen bleef drukken 
en maakte er vervolgens 4-3 en in de laatste minuut 4-4 
van. 

Een beetje zuur, maar gezien het spelbeeld van de hele 
wedstrijd een terechte uitslag. Laatst kwam ik de uit-
drukking nog ergens tegen in de weekbrief:” It ain’t over 
till the fat lady sings!”. Wederom een waarheid als een 
koe. Misschien nog een rondje extra bij de BootCamp.

09:00 EGS'20 JO10-2 Nulandia JO10-2

comp

scheidsrechter: leider is spelleider

10:15 BMC JO10-3 EGS'20 JO10-3

comp

vertrek: 09:15 naarr Berlicum NB

vervoer: Reinders, Schraven, res: Vos

11:00 EGS'20 JO10-4JM OSS'20 JO10-3

comp

scheidsrechter: leider is spelleider

08:30 Berghem Sport JO9-2 EGS'20 JO9-1JM

comp

vertrek: 07:30 naar Berghem

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO9-2JM Achilles Reek JO9-
1JM

comp

scheidsrechter: leider is spelleider

09:00 Montagnards JO9-1 EGS'20 JO9-3

comp

vertrek: 08:00 naar Bergen L

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO8-1JM Blauw Geel'38/
JUMBO JO8-2

comp

scheidsrechter: FairPlay

09:45 SIOL JO8-1 EGS'20 JO8-2JM

comp

vertrek: 08:45 naar Cuijk

vervoer: wordt door leiding geregeld

08:45 Juliana Mill JO8-3 EGS'20 JO8-3JM

comp

vertrek: 07:45 naar Mill

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO8-4 SIOL JO8-4JM

comp

scheidsrechter: FairPlay

09:15 EGS'20 JO7-1JM SIOL JO7-4
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Zaterdag trad de EGS’20 MO13-1 aan in de return tegen 
WEC MO13-1 op Sportpark De Glorie in Schijndel, de helaas 
laatste wedstrijd van dit seizoen alweer. De thuiswed-
strijd tegen de Wijbosch-Eerde Combinatie was eerder 
al door de EGS‘20 meiden gewonnen en ze waren ook dit 
keer weer vol gemotiveerd nu weer een mooi resultaat 
neer te zetten. Onder aanmoediging van een ruim aan-
tal (rij-)ouders die deze uitwedstrijd niet aan zich voorbij 
wilden laten gaan was het om 11:30 tijd om af te trappen. 

Naar goed gebruik mocht het uit spelende team hier-
van de eer hebben en van meet af aan werd er door 
Fenna, Luna, Janna en Pelle druk gezet op de verdedi-
ging van WEC. De eerste kansen dienden zich al snel aan 
maar door een verraderlijke schuin op het veld staande 
harde wind misten deze doel. Het was even schakelen 
voor de meiden om hier mee om te gaan gedurende 
het eerste kwart, dat met 0-0 werd afgesloten, maar 
geleidelijk aan kwam een openingsdoelpunt in zicht. 

In het tweede kwart mocht Janna na mooi aangeven 
van Fenna en Luna alleen doorlopen naar de keeper en 
schiet knap raak, 0-1 en dit was ook gelijk de rust stand. 

Aan het begin van de tweede helft bleef het spelbeeld 
onveranderd, EGS‘20 bleef continue de aanval zoeken 
en domineerde de wedstrijd, helaas zonder hier verder 
voor beloond te worden. De voorsprong bleef daarmee 
krap en de wedstrijd eigenlijk onnodig spannend, on-

danks dat Julia en Josje met hele mooie steekpassjes 
strooiden en Jamie een aantal keer gevaarlijk aan de 
bal kwam, stond de keepster van WEC haar mannetje en 
voorkwam steeds een grotere voorsprong voor EGS‘20. 
De meiden werden er bijna moedeloos van maar ble-
ven hard doorwerken. Een hard schot van Janna werd 
door de WEC keepster ternauwernood gekeerd, de bal 
ging onder haar door maar ze plukte de bal net voor 
de doellijn weg en voorkwam zo een doelpunt. Achter-
in hadden Lynn, Mare, Meike en Madí een tot dusver 
rustige wedstijd en hoefden, ondanks een wel hele 
diepe WEC spits die vaak bijna óp de EGS‘20 doellijn 
stond, niet of nauwelijks verdedigend op te treden. 

Dit veranderde in het vierde kwart want WEC zette aan 
met een slotoffensief in een poging om de gelijkmaker 
te forceren. Een hele grote kans voor WEC, waarvan je 
weet dat elk team er minstens één krijgt, diende zich 
aan toen de bal doorschoot over de EGS’20 verdediging 
maar Madí kwam heel goed uit haar doel en plukte de 
bal knap van de voet van de WEC aanvalster voordat zij 
echt gevaarlijk kon worden. WEC bleef aanvallen en gaf 
hierbij achterin meer ruimte weg. Janna kon hiervan pro-
fiteren, kapte zich vrij en schoot de bal onhoudbaar bin-
nen, 0-2. De wedstrijd zat daarmee definitief in het slot.

De MO13-1 meiden sluiten hiermee een uiterst succesvol 
seizoen af met maar liefst 5 winstpartijen en 26 gescoor-
de doelpunten! Heel knap gedaan meiden, jullie zijn zo 
ongelofelijk hard gegroeid als individu - maar ook zeker 
als team en hebben laten zien voor elkaar door het vuur 
te gaan. Daar mogen jullie super trots op zijn, wij als trai-
ners zijn dat zeker ook! - Arnold, Dennis, Peter en Thomas 

MO13-1 SLUIT SUCCESVOL VOORJAARSSEIZOEN AF MET WINST TEGEN WEC

WEC MO13-1 - EGS’20 MO13-1 
0-2

(Thomas Toenders)

JO11-1 VERLIEST VAN VOLHARDING

EGS’20 JO11-1 - 
VOLHARDING JO11-1

Foto: Boaz Janssen (JO11-1)

JO10-1 SPEELDE TEGEN VEGHEL

EGS’20 JO10-1 - BLAUW 
GEEL’38/JUMBO JO10-1

Foto: David Reffeltrath (JO10-1)

6-8 BIJ JO10-3

EGS’20 JO10-3 - 
UDI’19/CSU JO10-5

Foto: Pim Reinders (JO10-3)

09:25 EGS'20 JO7-1JM SJO Vianen Voor-
uit HBV JO7-1

09:35 ST VIOS'38/Toxandria 
JO7-1 EGS'20 JO7-1JM

comp

vertrek: 08:15 naar Vianen, hier worden 
alle wedstrijden gespeeld

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:15 EGS'20 JO7-2JM SV DWSH'18 JO7-
1JM

09:25 Gassel JO7-1 EGS'20 JO7-2JM

09:35 EGS'20 JO7-2JM Olympia'18 JO7-3

comp

vertrek: 08:15 naar Wilbertoord, hier wor-
den 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 Astrantia JO7-1

comp

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

vervoer: wordt door leiding geregeld

zondag 15 mei

12:00 EGS'20 2 Volkel 3

comp

10:00 EGS'20 3 WHV 2

comp

12:00 EGS'20 4 Festilent 3

comp

11:00 VCA 2 EGS'20 5

comp

10:00 EGS'20 6 Blauw Geel'38/
JUMBO 6

comp

12:00 Festilent 9 EGS'20 7

comp

12:00 EGS'20 8 SV DWSH'18 4

comp

13:00 HVCH 16 EGS'20 9

comp

12:00 Festilent 7 EGS'20 10

comp

10:00 EGS'20 11 Hapse Boys 4

comp

12:00 OSS'20 6 EGS'20 13

comp

10:00 EGS'20 35+1 Achilles Reek 35+1

comp

10:00 Festilent VR2 EGS'20 VR1

comp

12:00 Juliana Mill VR2 EGS'20 VR2

comp

zaterdag 21 mei

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

Foto (Thomas Toenders): De MO13-1 in Wijbosch



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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HVCH TE STERK VOOR JO9-1

EGS’20 JO9-1 - HVCH JO9-6 

10-9 WINST VOOR JO9-3

EGS’20 JO9-3 - 
JULIANA MILL JO9-1

Foto vlnr: Nizar Sadaldeen, Jahnoah Bonimbie en 
keeper Yme Friederichs (JO9-3)

Foto: Floris Hartmann (geleend van JO10-1)

SES TE STERK VOOR JO8-3

EGS’20 JO8-3 - SES JO8-2

Foto vlnr: Charlie ten Kate en Jelle Schenkels (JO8-3)

2-9 VERLIES VOOR JO8-2

EGS’20 JO8-2 - VOLKEL JO8-1

Foto: Xavi van Lobberegt (JO8-2)

TWEEMAAL WINST VOOR JO7

MINITOERNOOI 
EGS’20 JO7

Foto Jop Verhallen (JO7-1)

AGENDA

12-5 Filmavond
 Overleg clubhuiscommissie
26-5 Familie/vriendentoernooi
29-5 Seizoensafsluiting senioren
1-6 Overleg SBSG
22-6 Overleg clubhuiscommissie
25-6 Open 5x5 jeugdtoernooi 
29-6 Overleg FairPlay Commissie
9-7 Vrijwilligersavond

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

14:30 ST De Zwaluw/Hapse 
Boys JO19-1 EGS'20 JO19-2

14:45 Boekel Sport JO17-1JM EGS'20 JO17-1JM

14:30 Venhorst JO17-2 EGS'20 JO17-2JM

13:00 EGS'20 MO17-1 Erp MO17-1

11:45 Sparta'25 JO15-1 EGS'20 JO15-1JM

13:00 EGS'20 JO15-2JM Blauw Geel'38/
JUMBO JO15-5

15:00 EGS'20 JO15-3JM SV Venray JO15-5JM

10:30 Berghem Sport JO13-3 EGS'20 JO13-1JM

11:30 JVC Cuijk JO13-3 EGS'20 JO13-2JM

13:00 EGS'20 JO13-3 Odiliapeel/BG JO13-1JM

13:00 EGS'20 JO13-4JM UDI'19/CSU JO13-5

08:30 Gemert JO11-1 EGS'20 JO11-1JM

11:00 EGS'20 JO11-2JM VCA JO11-1

09:45 SV BLC JO10-1 EGS'20 JO10-1JM

10:15 Boekel Sport JO10-1JM EGS'20 JO10-2

09:00 EGS'20 JO10-3 DAW Schaijk JO10-3JM

11:00 EGS'20 JO10-4JM UDI'19/CSU JO10-3

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

09:00 EGS'20 JO9-2JM OSS'20 JO9-4

09:00 V.V. Achates JO9-1 EGS'20 JO9-3

09:00 EGS'20 JO8-1JM Berghem Sport JO8-2

09:00 OJC ROSMALEN JO8-10 EGS'20 JO8-3JM

09:00 EGS'20 JO8-4 UDI'19/CSU JO8-4

09:00 EGS'20 JO7-1JM SJO Vianen Voor-
uit HBV JO7-1

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

09:20 EGS'20 JO7-1JM ST VIOS'38/Toxan-
dria JO7-1

08:45 EGS'20 JO7-2JM Juliana Mill JO7-2

08:55 EGS'20 JO7-2JM SIOL JO7-5

09:05 SJO Vianen Vooruit 
HBV JO7-2 EGS'20 JO7-2JM

09:00 SIOL JO7-3 EGS'20 JO7-3

09:10 EGS'20 JO7-3 V.V. Achates JO7-1

09:20 Astrantia JO7-1 EGS'20 JO7-3

zondag 22 mei

14:30 EGS'20 1 Hapse Boys 1

12:00 NLC'03 2 EGS'20 2

13:15 SJO/SSA VESTA'19 3 EGS'20 3

10:00 Blauw Geel'38/JUMBO 9 EGS'20 4

11:00 EGS'20 5 SV Milsbeek 2

12:00 OSS'20 5 EGS'20 6

12:00 EGS'20 7 O.K.S.V. 2

11:00 HBV 3 EGS'20 8

10:00 EGS'20 9 FC Schadewijk 6

12:00 EGS'20 10 HVCH 11

11:00 Constantia 4 EGS'20 11

10:00 EGS'20 12 ST SBV/Ulysses 3

10:00 EGS'20 13 DAW Schaijk 10

10:00 MOSA'14 35+1 EGS'20 35+1

10:00 EGS'20 VR1 Maaskantse Boys VR1


