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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 31 MEI
EGS’20 2 Juliana Mill 2 3-1
DONDERDAG 2 JUNI
HVCH 8 EGS’20 6 1-5
ZATERDAG 4 JUNI
ASV’33 MO13-1 EGS’20 MO13-1 1-5
MAANDAG 6 JUNI (2E PINKSTERDAG)
Vorstenbossche 
Boys VR2 EGS’20 VR1 0-3

Herpinia 35+ 1 EGS’20 35+ 1 5-2
Herpinia 5 EGS’20 13 7-1
Toxandria 3 EGS’20 8 1-6
EGS’20 7 HVCH 13 3-3
EGS’20 6 Blauw Geel ‘38 6 2-2
Olympia’18 4 EGS’20 5 TNO
Avesteyn 2 EGS’20 2 3-1
EGS’20 1 Melderslo 1 2-4

Derde Helft EGS’20  36        *  Dinsdag 7 juni 2022    *  Seizoen 2021-2022

INFORMATIE VANUIT HET WEDSTRIJDSECRETARIAAT
(Redactie)

1

AGENDA
16-6 Roadshow KNVB
22-6 Overleg clubhuiscommissie
25-6 Open 5x5 jeugdtoernooi 
29-6 Overleg FairPlay Commissie
9-7 Vrijwilligersavond

Open 5x5 jeugdtoernooi
Op zaterdag 25 juni vindt de laatste voetbalactiviteit 
voor de jeugd plaats: Het open 5x5 jeugdtoernooi. De 
jeugd van 5 t/m 15 jaar kan zich hiervoor met een team 
inschrijven. Ieder team bestaat uit minimaal 5 en maxi-
maal 7 spelers/speelsters.  De indeling vindt plaats op 
basis van leeftijd waarbij de leeftijd van de oudste be-
palend is. 

Je kunt je inschrijven met het inschrijfformulier dat te 
downloaden is via www.egs20.nl op het tabblad 
“CLUBINFO”

Het inschrijfgeld bedraagt € 20,- per team. Hiervoor krijg 
je op het toernooi 7 consumptiemunten. Je bent inge-
schreven als het inschrijfgeld is voldaan en het inschrijf-
formulier volledig ingevuld is ontvangen.  De uiterlijke 
inschrijfdatum is 17 juni. 

DOE MEE !! 

Internationale Roadshow KNVB bij EGS’20 op 
donderdag 16 juni a.s.
De KNVB presenteert de International Roadshow: bonds-
voorzitter Just Spee en secretaris-generaal Gijs de Jong 
trekken het land in om te praten over het internationale 
beleid van de KNVB. Ze doen daarbij zes lokale amateur-
verenigingen aan verspreid over het hele land. Op don-
derdag 16 juni is EGS’20 in Escharen aan de beurt. 

Op een kruk in de kantine gaan Just en Gijs het gesprek 
aan met de aanwezige leden, voetballers, trainers en 
bestuurders.De intentie van de Roadshow is om vragen 
te beantwoorden van leden, voetballers, trainers en be-
stuurders over het buitenlandse beleid van de KNVB; 
uitleggen wat in Nyon (UEFA) en Zürich (FIFA) en soms 

ver daarbuiten in het belang van het Nederlands (ama-
teur)voetbal gebeurt. Maar ook de deelname aan het WK 
in Qatar zal niet onbesproken blijven.

Ben je enthousiast geraakt en wil je in het publiek zitten 
en/of het gesprek aangaan bij EGS’20? Schrijf je dan in 
via www.knvb.nl/info/66016/knvb-webformulier-interna-
tional-roadshow. “Mensen uit je omgeving, bijvoorbeeld 
van je eigen voetbalclub, die ook interesse hebben in dit 
evenement, zijn ook van harte welkom. Ook staat het je 
vrij de inschrijflink te delen met anderen die eventueel 
geïnteresseerd zijn.”

Vrijwilligersavond
Op zaterdag 9 juli a.s. zal de jaarlijkse vrijwilligersavond 
plaatsvinden. Alle vrijwilligers en hun evt. partner zullen 
hiervoor deze week een uitnodiging ontvangen. Maar re-
serveer alvast deze datum in uw agenda ! 

Veld 1 in onderhoud
Nadat vorige week veld 4 in onderhoud is gegaan, is deze 
week veld 1 (het hoofdveld) aan de beurt.  Vanaf 8 juni is 
dit veld niet meer te gebruiken voor trainingen en wed-
strijden tot nader order. 

Schoonmaak-koppel gezocht
Wij zijn op zoek naar 2 vrijwilligers (echtpaar?) die in een 
sportieve omgeving ons clubhuis willen schoonmaken?
Kom onze sportaccommodatie, tegen een goede vergoe-
ding, helpen schoon te houden. 

Tijdsbeslag ca 12 uur per week. Schoonmaakdagen in 
overleg. 

Interesse? Neem vrijblijvend contact met ons op via 
secretaris@egs20.nl
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EGS’20 1 - MELDERSLO 1
2-4
(De  hoofdtrainer)

Edwin heeft mij gevraagd iets over de wedstrijd te ver-
tellen en misschien het seizoen daar de Bikkelkamp re-
porter in Vorstenbosch was. Gelijk heeft hij... 

De laatste wedstrijd. We wilden deze graag goed afslui-
ten en de 40 punten grens passeren vandaag. We ston-
den immers op 39. Rens was afwezig, de kersverse papa 
genoot met vrouw en familie van zijn kleine jongen. Thi-
mo Jurre en Hidde hadden blessures. Met de in vorm 
zijnde Jimmy en met gelegenheid captain Wesley (zijn 
kinderen waren pupil vd week) speelden we tegen num-
mer 3 Melderslo. Een goede ploeg met veel individue-
le kwaliteiten. Wij haalden helaas ons niveau niet, met 
name technisch waren we slordig. Aannames passes.... 
het wilde gewoon niet. 

VERLIES 1E IN LAATSTE THUISWEDSTRIJD

Foto (Peter Leegstraten): Joeri Spanjers maakte zijn 
debuut in het EGS’20 1

Foto (Peter Leegstraten): Daley, James en Wesley 
Portier

PUPIL VAN DE WEEK

ROEL VAN SCHIPSTAL BEDANKT !
(Spelers en trainers selectie)

Roel dank voor je enorme bijdrage de afgelopen jaren. 
 
Jij was t die de kledij verzorgde 
Jij was t die de ballen /bidons/ koffer met toebehoren 
voor blessures etc verzorgde 
Jij was t die de wedstrijd formulier/app verzorgde  
Jij was t die inviel als assistent scheidsrechter  
 
Vooral een fijn collega. 
Een echt Team Manager  
Roel Thnx  Foto: Roel van Schipstal (teammanager 2e)

Trots is t juiste woord. Van de 4e klasse KNVB naar de 
3e klasse en volgend seizoen 2e klasse KNVB. Dat in 3 à 
4 jaar. 
 
De bewezen speelstijl de afgelopen jaren is beloond 
met een kampioenschap en promoties .  Het eerste sei-
zoen in de 3e klasse KNVB draaiden wij moeiteloos mee 
in de top  met steeds de zelfde speelwijze. Compact 
en vanuit een goede staande organisatie. Helaas werd 
de competitie vroegtijdig stilgelegd Ivm Corona. Het 
seizoen 2020/2021 begonnen we weer sterk . Prachtige 
overwinningen zowel in de competitie als de beker-
wedstrijden werden gewonnen. Het seizoen 2021/2022 
steeds weer dezelfde speelwijze. 1:4:3:3 Begonnen we 
altijd maar gaande de wedstrijd werdt t snel 1:3:4:3.  
2&5 regelmatig opkomend bij balbezit en hoogstaand 
bij bal verlies. 3&4 afwisselend door schuivend naar t 
middenveld en creëerde hierdoor een overtal  situatie 
bij bal bezit of  bij balverlies in samenwerking met de 
voorste linie voor druk op de bal.  
 
Helaas is dit seizoen t kampioenschap door diverse om-
standigheden net niet gehaald. Blessures, werk, geen 
of maar 1 wissel  was niet optimaal hiervoor. Ook was 
helaas de wedstrijd gericht trainingen voor de zondag 
op donderdag niet optimaal. Blessures, geen keepers , 
spelers op sleutelposities trainde mee met t 1e etc. 
Hierdoor zelden of nooit niet kunnen trainen op cor-
ners/vrije trappen/ afwerken op doel/opbouw van 
achteruit etc. 
 
Het niet of nauwelijks met een vast team te kunnen 
trainen maakt de prestatie van dit seizoen des te knap-
per . Door steeds dezelfde speelwijze , teamspirit, een 
enorme passie en drive konden wij geregeld de boven-
liggende partij zijn en wedstrijden omzetten in winst. 
Een knappe 2e plaats en promotie volgende seizoen 
naar de 2e klasse KNVB is dan ook een dikke compli-
ment waard. 
 

DANKWOORD REIN, ROEL EN ROBIN
(Rein Bonimbie)

Wij, het kader zijn enorm trots op jullie en de bereik-
te doelen de afgelopen jaren. Het waren succesvolle 
en zeer plezierige jaren. Voor ons zijn jullie de ware 
kampioenen. 
Thnx.  
 
Wij wensen Ramon en de selectie veel succes komen-
de jaren.  
Team Manager Roel 
Assistent coach Robin 
Trainer/coach Rein

De eerste helft wind tegen hielp ook niet mee. Geen ex-
cuses, we waren vandaag niet goed genoeg, of Melder-
slo gewoon te goed, dat kan ook.

Wat me bovenal bij blijft is de ontwikkeling van het 
team. Het eerste echte volle seizoen 6e worden met 
39 punten is natuurlijk best ok. We wilden graag meer, 
maar als je van de top 5 geen wedstrijd wint, is 6e ook 
realistisch. We linnengoederen en worden ook beter. 
Het team  blijft groten deels bij elkaar, talenten dienen 
zich aan en de rek is er nog lang niet uit. We gaan dus 
voor een mooi volgend seizoen. Nog een paar keer trai-
nen en dan een welverdiende vakantie. Op 20 juli zullen 
we weer beginnen aan de voorbereiding op volgend jaar. 
Aan alle supporters en leden: bedankt. Thuis was altijd 
een feest. Tot volgend jaar

Foto: EGS’20 2

Programma

donderdag 9 juni

19:30 EGS'20 5 De Zwaluw 3

comp

scheidsrechter: Roeel Floris

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

comp

scheidsrechter: Marcel van Vonderen

zaterdag 11 juni

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

comp

vertrek: 13:00 naar Mill

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

zondag 12 juni

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

comp

11:15 EGS'20 5 SV Milsbeek 2

comp

scheidsrechter: Joeri Nuijen

11:00 Gassel 4 EGS'20 7

comp

11:30 HBV 4 EGS'20 11

comp

10:30 SJO/SSA VESTA'19 VR1 EGS'20 VR2

comp

zondag 19 juni

10:00 EGS'20 6 TOP 3

comp

scheidsrechter: Martijn Mulder

12:00 Hapse Boys 5 EGS'20 8

comp

10:15 EGS'20 11 SIOL 3

comp

scheidsrechter: Dylan Luza

10:30 EGS'20 35+1 Herpinia 35+1

comp

scheidsrechter: Toon Verstraaten

zondag 26 juni

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

comp

scheidsrechter: Edwin van Kraaij
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Het eerste volledige seizoen na alle corona restricties 
is bijna ten einde en dan is het tijd voor een terugblik. 
Van het “inhaalprogramma” in februari tot het continu 
schuiven van wedstrijden. Niet alleen binnen de elftal-
len had dit impact maar ook onder de scheidsrechters 
heeft dit zijn werking gehad. Door blessures / ziektes 
van een aantal “vaste kern” scheidsrechters, heeft het 
secretariaat het dit jaar erg lastig gehad met de aan-
stellingen. Het proces van opleiden kost tijd dus we wer-
ken er hard aan om gepaste oplossingen te vinden voor 
de uitdagingen van komend seizoen. Met verschuiving 
van de B categorie naar de reserve 3e klasse en mogelijk 
meer seniorenelftallen wordt het namelijk een kunst om 
alle wedstrijden met een scheidsrechter aangesteld te 
krijgen. 

Eerder werd al bericht dat Dylan Luza zijn papieren van 
Verenigingsscheidsrechter heeft gehaald en daar is de 
club bijzonder trots op. Hopelijk heeft dit een aantrek-
kingskracht op andere leden om ook de fluit op te pak-

ken. Een cursus is voor EGS’20 altijd bespreekbaar en 
begeleiding is onderdeel van het te volgen pad. 

BERICHT VAN DE SCHEIDSRECHTERCOMMISSIE

Foto: Dylan Luza is voortaan gediplomeerd 
verenigingsscheidsrechter

VR1 WINNEN LAATSTE FINALE EN ZIJN KAMPIOEN !! 
VORSTENBOSSCHE BOYS 

VR2 - EGS’20 VR1 
0-3

(Edwin van Kraaij)

Het moest een heerlijk dag worden, deze 2e Pinkster-
dag. Na weken van finales waar geen punten gemorst 
mochten worden was het nu tijd voor de laatste finale 
in Vorstenbosch tegen de VR2 van Vorstenbossche Boys.

Met een volle bus werd om 10:30 uur afgereisd naar 
Vorstenbosch voor deze laatste finale.  Met een heuse 
pupil van de week werd om 12:00 afgetrapt.

De tegenstander was niet van plan om de punten kado 
te geven en deed haar sportieve plicht. Bij de dames van 
EGS was de spanning zichtbaar aanwezig en voetballend 
wilde het allemaal wat minder lukken. 

Gelukkig was er wel de 100% inzet weer en beetje bij 
beetje ontstonden er steeds meer kansen.  De goede 
keepster van Vorstenbosch was echter een sta-in-de-
weg en ze maakte veel kansen onschadelijk. 

Pas na ruim een half uur spelen was het Lieneke van 
Kempen die de buitenspelval omzeilde en deze keer wel 
de Vorstenbossche keepster wist te passeren. Eindelijk 
was daar die bevrijdende treffer, 0-1 ! 

Foto: Aanvoerster Jaimy Janssen met pupil van de 
week Guusje van de Geijn

EGS’20 kan nog echt scheidsrechters gebruiken. Na een 
persoonlijk gesprekje kijken we wat de mogelijkheden 
zijn qua tijd en niveau en dan volgen er enkele wed-
strijden met begeleiding. Bevalt dat goed dan wordt 
je “losgelaten” om meters te maken en kunnen we op 
den duur kijken op een cursus past binnen de wensen 
van de club en scheidsrechter. EGS’20 interne cursussen 
kunnen de Spelleider, Pupillenscheidsrechter en Vereni-
gingsscheidsrechter zijn, de SOI, II en III zijn KNVB inter-
ne cursussen. 

Lijkt het je interessant, neem dan contact op via scheids-
rechtercommissie@egs20.nl. De hobby is leuk en we or-
ganiseren in de loop van het seizoen diverse avonden 
om het voor de scheidsrechter aantrekkelijk te houden. 
Natuurlijk mag je ons ook direct benaderen of via onze 
EGS20 mail.

Menno ter Horst, Menno.terhorst@egs20.nl
Dick Cuijten, Dick.cuijten@egs20.nl

In de rust werd vastgesteld dat deze voorsprong te 
mager was en er moesten wat goals bij om het niet te 
spannend te laten worden.  Dit gebeurde ook in de 2e 
helft. Na een kwartier scoorde Maria Frankowska de 0-2 
en 10 minuten later was daar de 0-3 door Lieneke. 

EGS’20 VR1 is na 22 wedstrijden de kampioen van deze 
5e klasse en zal volgend seizoen in de 4e klasse spelen. 
18 keer werd gewonnen, 2 maal gelijk en 2 maal verlo-
ren. Een topprestatie en een terechte kampioen ! 

De ontlading was groot, het feestje nog groter. Vanaf 
de busreis tot de afterparty bij De Coehoorn maakten 
de dames er één groot feest van. Zelfs Wolter Kroes zelf 
liet van zich horen, het was een heerlijke dag ! 

Foto (Peter Leegstraten):  De huldiging op het 
kampioensbordes

Vandaag, 2e pinksterdag, een laatste speelronde in 
de reguliere competitie voor mannen 1, mannen 2 
en de dames. Normaal is de Bikkelkamp reporter 
trouw aan de mannen, maar nu niet.... want dit feest 
wilde de Bikkelkamp reporter niet missen. Dus hop, 
mee in de bus, op weg naar Vorstenbosch... wat een 
feest.... de dames lieten er duidelijk geen gras over 
groeien...... vanaf de eerste minuut was het duide-
lijk: we worden kampioen. Een gedreven team olv 
een gedreven coach. Plezier straalden ze uit maar 
voetballend was het alleraardigst. Ook de snelheid 
voorin en het doorzettingsvermogen op het midden-
veld waren een lust voor het oog..... 0-3 winst, maar 
meer kon ook. Het feest was groot... de busreis terug 
veel te kort.... het was genieten. Laatste deel van 
ons eerste gezien. Helaas verloren maar kan er niet 
veel over kwijt... dames... van harte gefeliciteerd. Het 
was nog lang gezellig in de kantine van ons mooie 
EGS! Wat zijn we een pracht club. Mooie gedichten 
hij de huldiging, het eerste allemaal aan het kijken... 
dj erbij en een woordjes van Wolter Kroes himself!! 
Knalroze shirts... al met al, perfecte dag, mooie dag 
en zeker een om vaker te mogen beleven!

BIKKELKAMPREPORTER BEZOCHT 
KAMPIOENSWEDSTRIJD VR1

(De Bikkelkampreporter)
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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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Open 5x5 jeugdtoernooi
Voor jeugd van 5 t/m 15 jaar

 Zaterdag 25 juni

Kom met vrienden/ vriendinnen of familie
 naar het 5x5 jeugdvoetbaltoernooi! 

De teams bestaan uit minimaal 5 en 
maximaal 7 spelers en/of speelsters. 

Ze worden ingedeeld op leeftijd, 
waarbij de leeftijd van de oudste bepalend is. 

De speeltijden volgen als het aantal teams bekend is. 

Je kunt je inschrijven met het inschrijfformulier 
dat te downloaden is via

 www.egs20.nl op het tabblad “CLUBINFO”. 

Het inschrijfgeld bedraagt €20,-- per team. 
Hiervoor krijg je op het toernooi 7 consumptiemunten. 
Je bent ingeschreven als het inschrijfgeld is voldaan 

en het inschrijfformulier volledig ingevuld is ontvangen. 
Je kunt je inschrijven tot 17 juni. 

We zien jullie op sportpark de Kranenhof!

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

TOERNOOISPONSOR
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