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E was afgelopen zaterdag een wedstrijd van EGS JO15-2 
tegen Juliana Mill 15-2, maar daar ging het na de wed-
strijd totaal niet over. Wat er na afloop van de wedstrijd 
gebeurde kan niet door de beugel. Een speler van EGS 
werd zo onheus bejegend, hier lusten de honden geen 
brood van. Over de letterlijke teksten ga ik hier niet uit-
weiden, maar neem aan dat wat gezegd is, echt ver over 
de grens ging. Discriminatie dus. Meteen werd hierop 
ingesprongen door de leiding van EGS. Allereerst werd 
gereclameerd bij de leiding van het elftal van Juliana 
Mill en bij de scheidsrechter van dienst. 

Van de tweekoppige leiding, nam één persoon het voor-
val mee de kleedkamer in en ging het bespreken, de an-
der vloog meteen in de verdediging. De leidsman had 
niets gehoord en wilde niets rapporteren en heeft met 
de staart tussen de benen bliksemsnel het sportpark 
verlaten. Na meer dan een kwartier wachten kwam van 
Juliana-kant nog geen geluid. Het enige geluid dat wel 
kwam was uit de kleedkamer van Juliana waar men vro-
lijk verder ging met discrimineren. 

DISCRIMINATIE HOORT NERGENS THUIS
JULIANA MILL JO15-2 - 

EGS’20 JO15-2 
2-1

(Joep van der Molen)

Hierop werd door de leiders van EGS nogmaals gewezen 
dat dit ontoelaatbaar is. Leiding van Juliana nergens te 
bekennen. Later op de gang werd, toen de leiders van 
EGS en de leiding van Juliana elkaar troffen, gevraagd 
hoe nu de status was en wat er aan gedaan werd. Hier 
kwamen niet verder, dan alleen verdediging. In onze 
overtuiging, ga je diep door het stof en roep je de des-
betreffende persoon ter verantwoording en laat je hem 
zijn excuses aan bieden aan de persoon de je zo hebt 
gegriefd. Niets van dat. Ergo er werd door de spelers 
van Juliana maar gegniffeld en gelachen, alsof we niet 
goed snik waren. Dan maar contact gezocht met een 
bestuurslid van Juliana Mill. Deze persoon moest opge-
trommeld worden en gezegd moet worden, hier kwamen 
voor het eerst de juiste woorden. Een woord van excuses 
namens de club en ook excuses gericht naar de getrof-
fen persoon.

Afspraken kunnen maken over de vervolgen weg en nu 
maar hopen dat de woorden worden nagekomen. Want 
discriminatie hoort nergens thuis.

Ons afscheid bij Juliana Mill zullen we niet snel verge-
ten. Door een deel van het elftal, dat rond hing bij de 
ingang, werden we uitgeschoten met de woorden “pang 
,pang, pang”. Volgens ons zit hier iets goed mis.

Zaterdag stond de laatste bekerwedstrijd tegen ST Con-
stantia/Menos JO17-2 op het programma. Maar op ver-
zoek van ST Constantia/Menos JO17-2 werd deze een 
week verplaatst. Er kon toch gevoetbald worden om-
dat SJO DIOSA/Niftrik uit Balgoy en Niftrik zich melde 
voor een vriendschappelijke wedstrijd. SJO DIOSA/Niftrik 
speelt in regio Oost van de KNVB en zijn al klaar met 
het bekerprogramma. Een tegenstander die hemels-
breed misschien wel het meest dichtbij is, maar die we 
in de competitie nooit zullen treffen. De spelers kennen 
elkaar van school, dan denk je dan is er voldoende mo-
tivatie om alles te geven om niet te verliezen. Dit viel 
een beetje tegen. Voor dat de wedstrijd begon meldde 
zich al enkele spelers met pijntjes en dat ze op de bank 
willen beginnen. In de wedstrijd leek het wel of er met 
een rem erop werd gevoetbald. De eerste helft was het 
hoofdzakelijk verdedigen. Voorin waren we te onmach-
tig om de bal vast te houden. Noud onze keeper viel ook 
nog uit met een blessure aan zijn hand, zodat Thijs, onze 
centrale man achterin, hem in het doel ging vervangen. 
We gingen met een 0-3 achter stand de rust in, maar dit 
hadden er wel meer kunnen zijn.

In de rust hadden we het even gehad over het instel-
lingsprobleem. Het was slap en dat zulke wedstrijden zo 
nutteloos zijn. Dit hielp wel voor de eerste 20 minuten in 
de tweede helft. Het ging wat beter, maar na weer een 
tegendoelpunt kakte het weer in. Uiteindelijk verloren 
we teleurstellend met 0-6. 

PIJNLIJK VERLIES JO17-2
EGS’20 JO17-2 - 

SJO DIOSA/NIFTRIK JO17-1 
0-6

(Johnny Verwegen)

JO15-4 VERLIEST VAN KOPLOPER
EGS’20 JO15-4 - 

NULANDIA JO15-2 
0-2

JO19-1 VERLIEST VAN GEMERT

EGS’20 JO19-1 - GEMERT JO19-2 
1-5

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

Foto: Gijs Lunenburg (JO15-4)

EENVOUDIGE WINST JO15-1
EGS’20 JO15-1 - 
FC UDEN JO15-1 

1-6

Foto: Milan Adams en Frits Treffers (JO15-1)

Foto: Fahed Mawazini (JO17-2)

FORSE NEDERLAAG JO19-2
EGS’20 JO19-2 -

 JULIANA MILL JO19-1 
1-14

Foto: Sem Brands (JO19-2)Foto: Amir Chazanisharahi (JO19-1)

12:15 EGS'20 6 Margriet 3

comp

scheidsrechter: Wim Spanbroek

12:00 DAW Schaijk 6 EGS'20 8

comp

12:15 EGS'20 9 Volkel 5

comp

scheidsrechter: Dylan Luza

12:00 Berghem Sport 6 EGS'20 10

comp

10:00 EGS'20 11 DAW Schaijk 9

comp

scheidsrechter: Toon Verstraaten

10:15 EGS'20 12 Prinses Irene 8

comp

scheidsrechter: Bernard van Eldijk

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

comp

11:00 MVC'19 VR1 EGS'20 VR1

comp

12:00 Berghem Sport VR2 EGS'20 VR2

comp


