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JO15-4 IS DE LACHENDE DERDE
EGS’20 JO15-4 - 

ST DE ZWALUW/HAPSE BOYS 
JO15-2 

1-0

Foto: Daisy Verheijen (JO15-4)

VENHORST TE STERK VOOR JO11-3
EGS’20 JO11-3 - 

VENHORST JO11-1 
1-11

Foto: Sjoerd Scholten (trainer JO11-3)

JO11-1 STERKER DAN UDI’19
EGS’20 JO11-1 - 

UDI’19/CSU JO11-2 
5-3

Foto: Levi Adams (JO11-1)

Op een normaal zo’n levendig sportpark waarbij de ring 
van Grave elk weekend steevast dichtslibt, ‘de Bons’ 
dienst doet als verlengd parkeerterrein, de horeca over-
uren draait en je je een weg naar voren moet banen 
alsof je een willekeurig festival beleeft, is het vandaag 
-door de vele afgelastingen- maar een sobere bedoeling 
waarbij de enkele vertrouwde voetbalgeluiden al snel 
verdwijnen met de harde wind die onafgebroken over 
het terrein raast. De kraag omhoog en met geknepen 
ogen kijkend naar de lege velden, die deze dagen soms 
meer weghebben van rijstvelden, volgt er een lange, 
eenzame weg richting het clubgebouw. Het is dat de 
zon zich er soms ook nog mee weet te bemoeien, want 
anders was de kaartverkoop zeker tot een dieptepunt 
gedaald. 

Opgewarmd met een vers kopje koffie en de opstelling 
samen doorgenomen te hebben begeven we ons naar de 
kleedkamers, waar onze strijdkrachten zich reeds in hun 
aanvalstenue hebben gehesen. Door wat verwachte én 
onverwachte afwezigen hebben we de keuze gemaakt 
om 2 fanatiekelingen van de JO15-1 bij ons strijdplan te 
betrekken. Zowel Tessel als Milan bleken graag bereid 
deze rollen te vervullen en bij deze dan ook nogmaals 
onze dank en waardering voor jullie aanwezigheid en in-
zet! Een ander compliment reiken we graag uit aan Mik, 
want hij heeft zijn officiële debuut gemaakt als speler 
in een zeer uitdagende wedstrijd, waarin hij direct zijn 
visitekaartje heeft afgegeven.

Ondanks de fysieke en mentale uitdaging (we hadden 
immers de tot nog toe ongeslagen koploper van de com-
petitie op bezoek) hebben we vandaag ook te maken 
met de uitspattingen van Moeder Natuur. De nieuwe 
generatie Einsteins en Willie Wortels onder ons hebben 
voorgerekend dat er bij winst een gerede kans blijft op 
het kampioenschap, dus gaan we, onder de bezielen-
de leiding van Stijn, dan ook vol gas van start. Maar ja, 
met de wind op de kop is elke meter terreinwinst een 
aanslag op het lichaam en ondanks dat iedereen naar 
de vijfde versnelling schakelt bleef het wedstrijdbeeld 
redelijk in evenwicht rond de middencirkel en op een 
handjevol matige doelpogingen blijft de brilstand dan 
ook intact. 

Met vereende krachten wordt de 2e helft met veel ver-
trouwen begonnen. Enige rekenfout die we hier maakte 
was dat we nu de wind in de rug hadden. Dus waar er in 
de 1e helft een geschoten bal met een kracht van een 

meter of 15 effectief 9 meter verder belandde, moesten 
we nu behoorlijk wat gas terug nemen, want praktisch 
elke pass voorwaarts ging moeiteloos over de achterlijn. 
En als zelfs voor Justice een bal niet meer te belopen 
is...

Tot diep in de wedstrijd houden de teams elkaar in even-
wicht en het is aan onze verdienstelijke achterhoede te 
danken dat, op wat kleine hachelijke momentjes na, de 
tegenstander nimmer echt gevaarlijk kan worden. On-
danks dat we de bovenliggende partij zijn brengen onze 
voortdurende druk en dominantie niet het gewenste 
resultaat. Op zoek naar de oplossing voor deze patstel-
ling, besluit ik het vriendelijke, doch dwingende verzoek 
aan Milans’ adres om de wedstrijd toch graag alsnog 
over de streep te trekken. Nog geen twee acties later 
demarreert hij met een geweldige solo richting het 
doelgebied. Zonder enige twijfel kiest hij niet voor eigen 
succes, maar legt hij de bal breed op de mee opgeko-
men Niels, die deze feilloos achter de compleet verraste 
keeper schuift.

Enkele minuten later wordt nog een tweede goal afge-
floten op buitenspel en in de slotfase komen we nog 
héél goed weg, wanneer een slordige fout achterin niet 
wordt afgestraft door De Zwaluw/Hapse Boys. 

Hard werken door het collectief is hiermee wederom be-
loond en met de winst in de tas hopen we stilletjes dat 
onze opmars de competitie weer wat meer opschudt en 
onze directe tegenstanders onder toenemende druk wat 
punten laten liggen in de komende weken... 

vertrek: 09:00 uur

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 Festilent JO7-2 EGS'20 JO7-2JM

09:20 EGS'20 JO7-2JM Constantia JO7-
2JM

09:40 Gassel JO7-1JM EGS'20 JO7-2JM

comp fase 4

deze wedstrijden worden in Gassel gespeeld

vertrek: 08:00 uur

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:30 EGS'20 JO7-3 MOSA'14 JO7-1

09:50 HVCH JO7-5JM EGS'20 JO7-3

10:10 EGS'20 JO7-3 FC de Rakt JO7-3JM

comp fase 4

Deze wedstrijden worden bij MOSA’14 in 
Ooijen gespeeld

vertrek: 08:30 uur

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:30 SIOL JO7-3 EGS'20 JO7-4

09:50 SJO Vianen Vooruit 
HBV JO7-2 EGS'20 JO7-4

10:10 EGS'20 JO7-4 SV DWSH'18 JO7-2

comp fase 4

Deze wedstrijden worden bij SJO Vianen 
Vooruit HBV in Beers gespeeld

vertrek: 08:30 uur

vervoer: wordt door leiding geregeld

zondag 2 april

14:30 Vitesse'08 1 EGS'20 1

comp

scheidsrechter: Dhr. D. Botescu

11:00 Avanti'31 2 EGS'20 2

comp

10:00 EGS'20 3 Mariahout 2

comp

scheidsrechter: André Derksen

12:15 EGS'20 4 De Zwaluw 2

comp

scheidsrechter: William van der Wijst

12:00 EGS'20 6 Festilent 6

comp

scheidsrechter: Ben van Eldijk

12:00 SV DWSH'18 5 EGS'20 7

comp

12:15 EGS'20 9 Festilent 7

comp

scheidsrechter: Stijn Gülcher

10:00 Festilent 8 EGS'20 10

comp

10:00 Vorstenbossche Boys 5 EGS'20 11

comp

10:00 Nooit Gedacht 5 EGS'20 12

comp

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

comp


