
      Foto: De JO13-1 werd eerste in de 2e fase poule

 

 
 
   

EGS’20 
Sportpark De Kranenhof 
 
Stoottroepenweg 2A 
5364 MV Escharen 
IBAN: NL90RABO0117197521 
W: www.egs20.nl 
 
Secretariaat: 
Dhr. E. van Kraaij 
Beerschemaasweg 41 
5364 NR Escharen 
T: 06-21963879 
E: secretaris@egs20.nl 
 

 
 

 

 

 

 

DERDE HELFT EGS’20

(Wedstrijdsecretariaat)

Uitslagen

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

WOENSDAG 14 DECEMBER
ST RKVV Keldonk/
Boerdonk MO13-1 EGS’20 MO13-1 5-4

ZATERDAG 17 DECEMBER
JVC Cuijk MO13-1 EGS’20 MO13-1 AFG.
HVCH JO13-3 EGS’20 JO13-3 AFG.
Vesta’19 JO13-1 EGS’20 JO13-2 AFG.
EGS’20 JO13-1 Siol JO13-1 2-3
ST Excellent/SVS/
Westerb.b JO15-2 EGS’20 JO15-4 AFG.

EGS’20 JO15-3 Blauw Geel’38 JO15-8 AFG.
Blauw Geel’38 JO15-7 EGS’20 JO15-2 AFG.
EGS20 JO15-1 Berghem Sport JO15-2 2-1

EGS’20 JO17-2 ST Constantia/
Menos JO17-2 3-3

Margriet JO17-1 EGS’20 JO17-1 AFG.
EGS’20 JO19-2 Festilent JO19-1 AFG.
Vitesse’08 JO19-1 EGS’20 JO19-1 4-0
ZONDAG 18 DECEMBER
DAW Schaijk VR2 EGS’20 VR2 0-7
Herpinia 35+ 1 EGS’20 35+ 1 AFG.
Herpinia 5 EGS’20 12 AFG.
Festilent 7 EGS’20 9 8-1
EGS’20 7 Toxandria 3 12-0
Festilent 6 EGS’20 6 AFG.
HVCH 1 EGS’20 1 7-1
MAANDAG 19 DECEMBER
Festilent JO15-1 EGS’20 JO15-1 6-2

Derde Helft EGS’20 19           *  Maandag 19 december 2022         * Seizoen 2022-2023

INFORMATIE VANUIT HET WEDSTRIJDSECRETARIAAT

Vier kerst bij EGS’20 en HGGrave!  
Op donderdag 22 december vieren we met 
DJ Hitmaestro vanaf 20.00 uur kerst in de kantine!  
 
Om 20.00 uur is er ook een onvervalste derby tussen 
EGS’20 4 - SES 2 op het sportpark.  
 
Dus pak je beste kersttrui uit de kast en vier met ons 
na de laaste trainingen van dit jaar de kerst.   
Kom jij ook?

SAVE THE DATE

NIEUWJAARSRECEPTIE OP 1 
JANUARI 2023

VANAF 15:00 UUR IN HET 
CLUBHUIS

IEDEREEN IS WELKOM ! 

AGENDA
23-12 t/m 
8-1 Winterstop (clubhuis gesloten)
1-1 Nieuwjaarsreceptie
9-1 Overleg SBSG
11-1  Fair Playbijeenkomst jeugdleiders
14-1 Themabijeenkomst KNVB  
 vrijwilligers/clubarbitrage

Winterstop
Het clubhuis (de materialenruimte) zal van 23-12 t/m 8-1 
gesloten zijn.  Het sportpark is zoals altijd open maar 
zonder toestemming mag niet op de natuurgrasvelden 
gevoetbald worden.  Er mag sowieso  niet in de doelge-
bieden gevoetbald worden. 

Het kunstgrasveld is zonder tegenbericht wel toegan-
kelijk en gezien de verwachte temperaturen zal dit ook 
zo blijven. 
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HVCH 1 - EGS’20 1 
7-1
 

1E UITGEBEKERD NA VERLIES BIJ HVCH

Foto: Keeper Joeri Spanjers (1e)

1. Bas van Leuveren

2. Mark Nebbeling

3. Jody Jansen

VRIJWILLIG(ST)ER VAN HET JAAR

1. Steve van Haren

2. Ilona van Daatselaar

3. Teun Jacobs

SPE(E)L(ST)ER VAN HET JAAR

SPELER/SPEELSTER EN VRIJWILLIGER/VRIJWILLIGSTER VAN HET JAAR
(Redactie)

Sinterklaas heeft op de sinterklaasavond van de seni-
oren bekend gemaakt welke spelers/speelsters en vrij-
williger/vrijwilligster genomineerd zijn.  Dit zijn er van 
iedere categorie 3.  

Op de nieuwjaarsreceptie op 1 januari 2023 kan iedereen 

die lid is van EGS’20 zijn stem uitbrengen op een van 
deze drie genomineerden in de 2 categorieën. 

De genomineerde met de meeste stemmen zal tijdens 
de nieuwjaarsreceptie zijn of haar prijs ontvangen. 

Foto (Peter Leegstraten): Jimmy Hendriks (1e)

Programma

donderdag 22 december

20:00 EGS'20 4 SES 2

comp

scheidsrechter: nnb

zaterdag 14 januari

11:00 EGS'20 JO13-1 Festilent JO13-1

vriendschappelijk

zondag 15 januari

11:00 EGS'20 4 SIOL 3

comp

12:00 Festilent 6 EGS'20 6

comp

12:15 EGS'20 7 SIOL 4

comp

11:00 Vianen Vooruit 3 EGS'20 10

beker

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

comp

zaterdag 21 januari

13:00 EGS'20 JO15-1JM ST JVC Cuijk/SIOL 
JO15-3

beker

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

beker

zondag 22 januari

11:00 Volkel 1 EGS'20 1

vriendschappelijk

12:00 Vorstenbossche Boys 3 EGS'20 4

beker

10:00 EGS'20 5 DESO 2

comp

12:00 HVCH 8 EGS'20 6

comp

12:00 EGS'20 7 Berghem Sport 8

beker

12:00 EGS'20 10 HVCH 13

comp

10:15 EGS'20 11 TOP 10

comp

10:00 Herpinia 5 EGS'20 12

comp

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

comp

12:00 Boekel Sport VR1 EGS'20 VR1

comp

12:00 EGS'20 VR2 HVCH VR3

comp
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Bert Kroes (72) is de nieuwe Walking Football-speler van 
het jaar 2023. De uitreiking van de bijbehorende pres-
tigieuze Wandelvoetbalstoktrofee vond plaats tijdens 
het Eindejaarsfeest van WF Grave/ EGS’20, niet geheel 
toevallig in de bistro van sponsor De Brouwketel in Es-
charen. Tijdens diverse optredens werd de spelers van 
WF Grave een spiegel voorgehouden, die nog lang in de 
(kleed)kamer zal blijven hangen.     

De jury was unaniem in de keuze van Bert Kroes als Wal-
king Footballer van het Jaar 2023. Gravenaar Bert, die 
niet zozeer dominant is op het veld als wel in de kleed-
kamer, kreeg het afgelopen jaar te maken met groot 
persoonlijk verlies. Toch bleef hij in die uiterst moeilij-
ke maanden loyaal aan WF Grave en actief op het veld. 
Ook kwam er langzaam en ondanks alles weer ruimte 
voor Berts onbetwiste specialiteit: schuine opmerkingen 
vol  intieme lichaamsdelen op de dinsdagochtend in de 
kleedkamer en tijdens de training. Bert Kroes bleef en 
blijft het zonnetje van WF Grave, aldus de jury.
Vaart der volkeren

De ruim 40 spelers en hun partners, afkomstig uit het 
hele Land van Cuijk, werden op het Eindejaarsfeest ver-
gast op een Vlaamse bingo onder professionele leiding. 
De Wijze Mannen, het regelcollege van WF Grave, had 
voor de prijzen de rommelzolder leeg getrokken en na 
afloop kwamen deze ‘collector-items’ terecht op de 
rommelzolders van de winnaars- een innovatieve vorm 
van onderlinge recycling. Het gezelschap, inmiddels 
wat rozig door de overdadige ‘Made by Ben’ stamppot-
ten-maaltijd en veel alcohol, werd wakker geschud door 
een boeiende PowerPoint- presentatie van Andre Kivits, 
die een overzicht met veel foto’s bood van de hoogte-
punten van WF Estria/ WF Grave door de jaren heen. Die 
vonden meestal niet plaats op het veld. Daarna was het 
de beurt aan EGS ’20 belangrijkste geldschieter, Theo 
Boekhoorn (niet te verwarren met Theo Cools) die zijn 
woeste plannen ontvouwde om de club op te laten sto-
men in de vaart der volkeren. Vervolgens hield de oude, 

gepensioneerde keeper, Tiny Verberk uit St Hubert veel 
spelers van WF Grave een spiegel voor. Door hun  ach-
ternamen te verbasteren, werden ze kundig en humo-
ristisch op hun plaats gezet. Helaas sprak Tiny in St. 
Huberts dialect en was dus (bijna) onverstaanbaar. Dat-
zelfde gold naarmate de feestavond vorderde trouwens 
voor meerdere gasten. WF Grave vertrok na een boei-
ende, gezellige en leerzame avond met een kerstbrood 
plus kerstwensen onder de arm, voldaan en helemaal 
klaar voor 2023. Te beginnen met de nieuwjaarsborrel 
op 10 januari.        

WF GRAVE EERT BERT KROES
(Jaap Schouten)

Foto (Anna-Marie Verberk): Bert Kroes ontvangt de 
Wandelvoetbalstoktrofee uit handen van Wijze Man-
nen Kees van Gent (li) en Theo Aarts (re)

Zaterdag was de finale tegen de nummer twee ST Con-
stantia/Menos JO17-2. We hebben evenveel punten, 
maar door een beter doelsaldo staan wij bovenaan. Bij 
een gelijkspel van onze wedstrijd kan nummer drie SJO 
Maasduinen JO17-2 als ze winnen op gelijke aantal pun-
ten komen. Dus bij winst is alle twijfel weg en daar gin-
gen we ook voor. Voor deze wedstrijd had ST Constantia/
Menos JO17-2 hun team wat versterkt met drie spelers 
van hun JO17-1. We wilden niet dat onze spelers zich 
hierover druk gingen maken en vertelde dat ze allemaal 
van hub eigen team waren.

We speelden de eerste helft goed. We namen het heft 
in handen en kwamen op voorsprong. Een voorzet vanaf 
rechts kregen ze niet verwerkt en voordat loek de bal 
er kon intikken deden ze het zelf maar. Later in de eer-
ste helft werd deze voorsprong vergroot door een goede 
actie van Thijs Cruijssen. We zaten op rozen toen we 
de rust ingingen er was geen vuiltje aan de lucht. We 
zouden de eerste 10 minuten van de tweede helft vol 
gas geven om zo de hoop bij ST Constantia/Menos weg 
te nemen. Het liep anders, binnen een minuut had ST 
Constantia/Menos gescoord. Onder druk gezet verde-
digde we uit naar het midden met een te zachte pass. 
Deze werd onderschept en hieruit scoorde ze meteen. 
De spelers raakte toch niet in paniek en speelde weer 
hun spel. Nu was het Sal die met een schot rond de 16 
het net wist te vinden en de marge weer op twee zette. 
We hadden er vertrouwen in en gingen op zoek naar het 
vierde doelpunt. Na een hoekschop van ons probeerde 
we een afgeslagen bal terug te plaatsen naar de ver-
dediging. Deze pass werd onderschept en deze sneller 
speler konden we niet meer achterhalen en ging alleen 

op Noud onze keeper af en bracht weer spanning in de 
wedstrijd door de 3-2 te scoren. Even later maakte onze 
anders zo stabiele verdediging weer een foutje. In plaats 
van de bal naar voren te rossen werd weer een pass on-
derschept en dezelfde snelle speler van ST Constantia/
Menos JO17-2 was weer alleen op weg naar onze keeper 
en scoorde de gelijkmaker. Nu was alle hens aan dek. De 
spanning liep op, er was veel strijd maar er werd niet 
meer gescoord en zo eindigde deze wedstrijd in een 3-3 
einduitslag. De stemming was verward, zijn we nu wel 
op geen kampioen. De verdediging had er flink de pest in 
omdat ze de doelpunten gewoon hadden weggegeven. 

Nadat we kregen te horen dat onderlinge resultaten be-
palend zijn en dan pas de doelsaldo’s en dus niet meer 
in te halen zijn kunnen we zeggen dat we kampioen 
zijn geworden in deze fase konden we eindelijk uit volle 
borst juichen.

JO17-2 WORDT EERSTE IN DE 2E FASEPOULE
EGS’20 JO17-2 - 

ST CONSTANTIA/MENOS JO17-2 
3-3

(Johnny Verwegen)

Foto: Tijn van Soest, Fahed Mawazini, Maik Opsteeg 
(JO17-2)

JO15-1 WINT IN TOPPER
EGS’20 JO15-1 - 

BERGHEM SPORT JO15-2 
2-1

Foto: Lennard van de Berk (JO15-1)



Ondanks de teleurstelling van de vrijdagavond waarop 
Oranje werd uitgeschakeld door Argentinië stond de 
JO11-2 op zaterdagochtend vol goede moed op het licht 
bevroren veld van EGS. Er stond wat op het spel want de 
derde plek in de competitie was in zicht. 

Met volle concentratie en inzet begon de JO11-2 aan 
hun opgave om de derde plek te bemachtigen. En direct 
werd duidelijk dat ten opzichte van de vorige keer dat 
ze tegen Berghem speelden (verloren) de jongens heel 
veel geleerd hadden. Met mooi combinatie voetbal, het 
1 keer raken en de nodige individuele acties werd al snel 
duidelijk dat EGS een mooie partij op de mat ging leg-
gen.

Het spel speelde zich dus ook vooral op de helft van 
Berghem af en Luke, Jari en Hugo hielden de verdedi-
ging van Berghem goed bezig. Bij de zeldzame keren dat 
Berghem zich op de kant van durfde te begeven stond 
daar een ijzersterke verdediging. Deze verslaggever 
weet zeker dat menige aanvaller van Berghem nog sla-
peloze nachten heeft van het fantastische verdedigen 
van Cas, Pim en Armando. 

En als ze dan een keer voorbij Thijs en Timo kwamen 
stond daar EGS zijn eigen Noppert, Jorne. Met enkel kat-
achtige reacties wist Jorne alle balen tegen te houden 
en groeide langzaam het vertrouwen bij de spelers en 
het publiek op een goede uitkomst.
Intussen stapelde de kansen zich voor EGS op. Ake, Timo 
en Hugo zorgden in het derde kwart voor een enorme 
druk op de defensie van Berghem en testten de keeper 
van Berghem met harde schoten. En wat iedereen ook 
al zag aankomen gebeurde. Na fantastisch overspelen 
stond Hugo oog in oog met de keeper van Berghem en 
zonder twijfel drukte hij de 1 nul af. Al het harde wer-
ken van de spitsen, het middenveld, de verdedigers en 
de fantastische keeper werden beloond. En dit smaakte 
naar meer.

Ondanks de stevige koude deed het spel van EGS bijna 
Braziliaans aan. Met mooie combinaties, het snel vinden 
van de vrije man, goed positiespel en positieve coaching 
van de coach kon het niet lang duren voor treffer num-
mer twee gemaakt werd. En weer was het Hugo die ijs-
koud de trekker overhaalde en voor de 2-0 zorgde. Jari, 
die intussen heel goed zijn plek tussen de linies had 
gevonden, knalde de 3-0 binnen. Berghem krabde zich 
achter de oren en kon eigenlijk niet geloven dat EGS zo 
sterk was geworden.

JO11-2 SLUIT 2022 AF MET OVERWINNING
nagekomen verslag 10-12

EGS’20 JO11-2 - 
BERGHEM SPORT JO11-4  

3-0
(Danon van der Hoeven)

Foto (Danon van der Hoeven): De JO11-2

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

(Fair Play commissie)

Een groot deel van onze enthousiaste trainers en 
coaches staat wekelijks op het veld vanuit betrok-
kenheid en een gedeelde liefde voor het voetbal-
len. Velen daarvan met vaak minimale ervaring in 
het omgaan met de grillen en nukken van jongeren. 

Na het fluitsignaal was de buit binnen, de derde 
plek veroverd en wat een schitterend einde van deze 
competentie helft. Na afloop werden onze jongens 
ook nog eens getrakteerd op een flinke bord frites 
met een lekkere snack en gingen ze allemaal met 
een heel goed gevoel en volle buik naar huis. 

We kijken uit naar de start van de competitie en zijn 
vol vertrouwen dat er onder deze topcoaches nog 
vele successen behaald gaan worden. Tot in januari !

BIJEENKOMST FAIR PLAY COMMISSIE OP WOENSDAG 11 JANURARI A.S. 
DE INS EN OUTS VAN JONGEREN COACHEN 

Een aardige uitdaging, ziet ook de Fair Play Commis-
sie van de vereniging. In het kader van ‘voorkomen is 
beter dan genezen’ organiseert zij een interactieve in-
foavond voor alle coaches, trainers en jeugdleiders. 
Om onder leiding van Quirijn van den Berk (docent en 

jongerencoach) samen meer inzicht te krijgen in de 
breingeheimen van jongeren in het algemeen. 
We hopen dat iedere jeugdleider na deze avond met 
weer wat nieuwe handvatten naar huis en vervol-
gens na de winterstop het veld op gaat!
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