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                        Foto: De selectie had afgelopen zondagmorgen de fotoshoot. Ook de andere teams zullen volgen.
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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.

VRIJDAG 17 SEPTEMBER
EGS’20 3 SV Venray 4 4-2
ZATERDAG 18 SEPTEMBER
Fc de Rakt JO11-1 EGS’20 JO11-2 1-12
EGS’20 JO11-1 BMC JO11-1 3-9

EGS’20 MO13-1 SJO Vianen Vooruit 
HBV MO13-1 1-10

EGS’20 JO13-4 DSV JO13-2 0-9

EGS’20 JO13-3 ST De Zwaluw/
Hapse Boys JO13-1 1-7

Margriet JO13-3 EGS’20 JO13-2 3-1
Prinses Irene 
JO13-1 EGS’20 JO13-1 1-4

ST Hapse Boys/
De Zwaluw JO15-3 EGS’20 JO15-3 7-1

Den Dungen 
JO15-1 EGS’20 JO15-2 10-0

EGS’20 JO15-1 JVC Cuijk JO15-1 3-3
EGS’20 MO17-1 vrij
ST Vios/Toxandria 
JO17-2 EGS’20 JO17-2 uitg.

EGS’20 JO17-1 ZSV JO17-1 0-1
Handel JO19-1 EGS’20 JO19-3 12-0
EGS’20 JO19-2 Venhorst JO19-1 3--6
EGS’20 JO19-1 JVC Cuijk JO19-1 0-1
OKSV 2 EGS’20 11 0-1
ZONDAG 19 SEPTEMBER
HVCH VR4 EGS’20 VR1 4-4
EGS’20 35+ 1 SES 4 1-3
EGS’20 13 Festilent 6 2-7
Vianen Vooruit 5 EGS’20 12 2-4
Siol 4 EGS’20 10 2-7
Juliana Mill 4 EGS’20 8 1-1
Herpinia 3 EGS’20 7 4-0
Udi’19/CSU 6 EGS’20 6 1-2
EGS’20 5 Oss’20 6 3-0
Oss’20 4 EGS’20 4 6-0
EGS’20 2 HVCH 3 1-2
Toxandria 1 EGS’20 1 0-6
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Wedstrijdverslagen
Van diverse trainers,  leiders, ouders of spelers hebben 
we een wedstrijdverslag ontvangen. Bedankt daarvoor! 
We krijgen regelmatig terug te horen dat dit zeer ge-
waardeerd wordt en dat het een mooie gelegenheid is 
om de club “te leren kennen”.  De wedstrijdverslagen ar-
chiveren wij op de website bij de teaminformatie zodat 
je altijd verslagen nog eens terug kunt lezen.  
Ook alle foto’s worden verzameld op het tabblad 
“fotogalerij”. 

Heb je ook een wedstrijdverslag met evt. foto? Stuur 
deze dan naar weekbrief@egs20.nl vóór maandags 17:00 
uur zodat wij het kunnen plaatsen in de nieuwsbrief. 

Clubcard
Alle leden ontvangen een clubcard waarmee je gratis 
entree bij thuiswedstrijden van het 1e hebt en waarmee 
je kunt betalen in de kantine als je deze opgewaardeerd 
hebt.  Als je de clubcard nog niet hebt ontvangen, meld 
je dan bij het wedstrijdsecretariaat op zaterdag of zon-
dag. 

Helaas kent het gebruik van de clubcard nog wat pro-
blemen. Deze worden veroorzaakt door het bedrijf dat 
de clubcards verstrekt en zij zijn druk doende dit te re-
pareren.  

Keepershandschoenen
Keepers van jeugd en senioren kunnen een tegoedbon 
voor keepershandschoenen krijgen via keeperstrainer 
Ricky Seinstra. Hij is bereikbaar via 06-23137366 of
rickyseinstra@hotmail.com 

Baaldagen
Voor seniorelelftallen (cat. B) bestaat de mogelijkheid 
een “baaldag” aan te vragen als zij op een zondag ver-
hinderd zijn. Dit mag 1 maal per elftal per  seizoen t/m 
februari 2022. Het aanvragen van een ‘baaldag’verloopt 
via het wedstrijdsecretariaat. Inmiddels hebben 2 elftal-
len hier al gebruik van gemaakt. 

Scheidsrechters 
We hebben een ernstig tekort aan scheidsrechters op 
zowel zaterdag als zondag.  Gelukkig zijn er 3 jeugdleden 
die interesse tonen om te fluiten maar dit is nog niet 
genoeg !  Als er oud-scheidsrechters zijn of oud-voet-
ballers die het altijd beter wisten dan de scheidsrechter, 
meld je dan bij ons.  We hebben een scheidsrechters-
commissie met Menno ter Horst en Dick Cuijten die wel-
licht iets kunnen organiseren m.b.t. de begeleiding en 
opleiding van scheidsrechters. 

Van 25 september t/m 3 oktober is het de WEEK VAN 
DE SCHEIDSRECHTER.  Laten we met zijn allen ervoor 
zorgen dat we voldoende scheidsrechters krijgen en be-
houden die wekelijks ervoor zorgen dat de wedstrijden 
door kunnen gaan !  

AGENDA
 21-9             Brouwketel Walking Football  
             Toernooi
25-9 t/m 3-10  Week van de scheidsrechter
20-10               Algemene Ledenvergadering
5 t/m 7-11  OPENINGSWEEKEND

INFORMATIE VANUIT HET (WEDSTRIJD)SECRETARIAAT
(wedstrijdsecretariaat)
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Door de 0-6 overwinning tegen Toxandria 1 in Rijkevoort 
gaat EGS’20 1 als eerste in de poule de volgende beker-
ronde in.

Na de overwininingen tegen DWSH’18 (1-4) en SES (5-2) 
werd ook de laatste groepswedstrijd gewonnen. Tegen-
stander was 4e klasser Toxandria 1 uit Rijkevoort.  Het 
werd een vrij eenvoudige overwinning voor EGS’20.  Met 
doelpunten van Roel van de Bogaard, Sander Bisseling 
(2x), Paul van Geffen (2x) en Teun Jacobs werd het 0-6 in 
Rijkevoort.  

A.s. zondag staat het eerste competitieduel op het pro-
gramma, thuis tegen IJsselsteijn

1E DOOR IN BEKER ALS GROEPSWINNAAR
TOXANDRIA 1 - 

EGS’20 1

(Redactie)

Foto: Keeper Lars Paters rolt de bal uit naar Bart van 
Dongen

EGS’20 2 - HVCH 3  
1-2

BEKERAVONTUUR 2E STOPT

Foto (Peter Leegstraten):  Keeper Jens Arts 
verdedigde het doel bij het 2e

Foto (Peter Leegstraten):  Milan Roeven (2e)

Foto (Peter Leegstraten):  Sander Bisseling torent 
hoog boven de verdediging uit en scoort een van zijn 
twee treffers.

Foto (Peter Leegstraten): Paul van Geffen laat zijn 
prachtige traptechniek zien en scoort een van zijn 
twee treffers.

PROGRAMMA

WOENSDAG 22 SEPTEMBER

19:30 ST VIOS'38/Toxan-
dria JO17-2 EGS'20 JO17-2JM

comp

vertrek: 18:30 naar Beugen

vervoer: van Boekel, Burlacescu,Botten-
berg, res: Cruysen

20:00 EGS'20 13 FC Uden 8

beker

scheidsrechter: Theo Wouters

ZATERDAG 25 SEPTEMBER

WEDSTRIJDCOÖRDINATOR RIAN VAN DE VEN

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

comp

scheidsrechter: Dhr M. van Orsouw

15:00 Volkel JO19-1 EGS'20 JO19-2

comp

vertrek: 14:00 naar Volkel

14:30 ST Hapse Boys/De 
Zwaluw JO19-2 EGS'20 JO19-3

comp

vertrek: 13:30 naar Haps

vervoer: van den Steenhoven, van Dinther, 
Floor, Gubbels, res: Hendriks

13:00 EGS'20 JO17-1JM Erp JO17-1

comp

scheidsrechter: Ben Gerritsen

15:00 ST Constantia/Me-
nos JO17-1 EGS'20 JO17-2JM

comp

vertrek: 14:00 naar Wanroij

vervoer: Cruysen, van Haaften, Kersten, 
res: Lemmers

13:00 EGS'20 MO17-1 SSS'18 MO17-1

comp

scheidsrechter: Paul Willems

13:00 EGS'20 JO15-1JM Margriet JO15-1

beker

scheidsrechter: Edwin van Kraaij

13:30 Boxtel JO15-1 EGS'20 JO15-2JM

comp

vertrek: 12:30 naar Boxtel

vervoer: Bandell, Berkhout, Gorselink, 
Haverkamp, res: Peters

13:00 FC Uden JO15-2JM EGS'20 JO15-3JM

comp

vertrek: 12:00 naar Uden

11:00 EGS'20 JO13-1JM HVCH JO13-2JM

comp 1e fase

scheidsrechter: Edwin van Kraaij

13:00 EGS'20 JO13-2JM JVC Cuijk JO13-2

comp 1e fase

scheidsrechter: Joeri Nuijen

11:30 Venhorst JO13-1JM EGS'20 JO13-3

comp 1e fase

vertrek: 10:30 naar Venhorst
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JO19-1 LAAT KANSEN LIGGEN

EGS’20 JO19-1 - 
JVC CUIJK JO19-1

0-1T: (0486) 420 700www.hrmeetenregeltechniek.nl

JO19-2 WEERT ZICH PRIMA

EGS’20 JO19-2 - 
VENHORST JO19-1

3-6

Foto: Leroy Drijssen (li) en Lars IJzerman (re) van de 
JO19-1

Foto: Julius van Dijk (JO19-2)

JO15-1 DEELT PUNTEN MET JVC

EGS’20 JO15-1 - 
JVC CUIJK JO15-1

3-3

Foto: Quinn van Dijk (JO15-1)

VIANEN VOORUIT HBV TE STERK 
VOOR MO13-1

EGS’20 MO13-1 - SJO VIANEN 
VOORUIT HBV MO13-1

1-10

Foto: Janna Keijzers (MO13-1)

NIPTE NEDERLAAG VOOR JO17-1

EGS’20 JO17-1
- ZSV JO17-1

                           0-1

Foto: Sven Nanning (JO17-1)

11:30 ST Volharding/
Sambeek JO13-3 EGS'20 JO13-4JM

comp 1e fase

vertrek: 10:30 naar Vierlingsbeek

10:00 JVC Cuijk MO13-1 EGS'20 MO13-1

comp 1e fase

vertrek: 09:00 naar Cuijk

09:00 Blauw Geel'38/
JUMBO JO11-1 EGS'20 JO11-1JM

comp 1e fase

vertrek: 08:00 naar Veghel

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

comp 1e fase

scheidsrechter: Dylan Luza

11:00 EGS'20 JO10-1JM SV BLC JO10-1

comp 1e fase

scheidsrechter: leider is spelleider

08:30 Gemert JO10-2 EGS'20 JO10-2

comp 1e fase

vertrek: 07:30 naar Gemert

10:00 Festilent JO10-1JM EGS'20 JO10-3

comp 1e fase

vertrek: 09:00 naar Zeeland

vervoer: van Erkelens, van Haren, res: van 
der Hoeven

11:00 EGS'20 JO10-4JM HVCH JO10-4

comp 1e fase

scheidsrechter: leider is spelleider

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

comp 1e fase

scheidsrechter: leider is spelleider

09:00 EGS'20 JO9-2JM Erp JO9-2

comp 1e fase

scheidsrechter: leider is spelleider

08:30 Berghem Sport JO9-3 EGS'20 JO9-3

comp 1e fase

vertrek: 07:30 naar Berghem

08:30 Margriet JO8-2 EGS'20 JO8-1JM

comp 1e fase

vertrek: 07:30 naar Oss

09:00 EGS'20 JO8-2JM Erp JO8-1

comp 1e fase

scheidsrechter: FairPlay

09:30 ST Herpinia/OKSV 
JO8-1JM EGS'20 JO8-3JM

comp 1e fase

vertrek: 08:30 naar Herpen

09:00 EGS'20 JO7-1JM Gassel JO7-1

09:10 SIOL JO7-1 EGS'20 JO7-1JM

09:20 EGS'20 JO7-1JM SJO Vianen Vooruit 
HBV JO7-2

De wedstrijden van de JO7-1 worden thuis 
bij EGS’20 gespeeld

09:00 DAW Schaijk JO7-1 EGS'20 JO7-2JM

09:10 Berghem Sport JO7-2 EGS'20 JO7-2JM

09:20 EGS'20 JO7-2JM Achilles Reek JO7-1

De wedstrijden van de JO7-2 worden in 
Schaijk gespeeld

vertrek: 08:00

HET IS ZOVER !!! 
WE KUNNEN HET SPORTPARK 

OFFICIEEL EN FEESTELIJK 
OPENEN !

WEEKEND 5-6-7 NOVEMBER
NADERE INFO VOLGT
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JO13-4 HAD PAAR DOELPUNTEN VERDIEND
EGS’20 JO13-4 - DSV JO13-2

          (Manon Hol)

We moesten het deze zaterdag helaas zonder 4 spe-
lers van ons eigen team doen te weten Luc, luuk , 
Hailey en Len. Maar gelukkig waren een paar mei-
den van de MO13 bereid om ons te helpen. Voor hen 
( Jamie, Desi, Julia, en Josje), was het ook even wen-
nen, een groot veld en de andere spelregels zoals bv 
buitenspel. Zij spelen namelijk normaal 8 tegen 8.

DSV opende meteen de aanval en zette druk op ons 
team. Er kwamen als snel een paar kansen voor ons door  
Lars en een aanval opgezet door Mohammed en Luca. 
Maar helaas viel de 0-1 als snel uit een vrije trap voor 
DSV , veroorzaakt door een te iets te  felle verdedigings- 
actie vanuit onze kant. Er werd een muurtje gevormd 
maar dit was natuurlijk allemaal nog zeer onwennig.
Doordat er daarna goed verdedigd werd door Tim en 
Lars en mooi gekeept werd door Bo v L. konden goals 
voorkomen worden. Er werd een mooie aanval opge-
zet door Duke die doorstoomde naar voren. Moham-
med was goed meegekomen maar kon de gelijkma-
ker niet maken. Even daarna in combinatie met Lars 
ook niet. Het zag er allemaal goed uit en de meiden 
in ons team deden goed mee. Bo S. kwam in het veld 
en kwam meteen goed verdedigend in actie. Super 
leuk om te zijn dat hij , net vorig jaar weer begon-
nen met voetbal, zo gegroeid is in zijn spel en positie.
De kansen voor ons werden minder en DSV was veel op 
onze helft te vinden. Lars wist een paar keer super mooi 
een aanval op te zetten en kwam vanaf onze helft hele-
maal tot de goal. Maar doordat de keeper ver uit kwam 
en goed keepte, en er geen spelers van ons mee waren 
gekomen, konden daaruit geen goals gescoord worden. 

We gingen de rust in met 0-4. De kids zagen het alle-
maal somber in en moesten erg gemotiveerd worden.
In de tweede helft opende EGS sterk met een paar goe-
de aanvallen. Duke wist een paar keer goed door te bre-
ken en Tim, Jacco, Ties en Bo S konden het achterin in 
het begin aardig dicht houden. Bo v L. stond goed te 
keepen maar ondanks dat werd  het snel 0-6. De goals 

waren hoog en niet te houden, ook niet door Bo van L.
De moed zakte de jongens een beetje in de schoenen 
maar ze wisten zich af en toe knap te  herpakken. Op 
het middenveld liet Aurel wat mooie dribbel acties zien. 
Ties , pas net gestart met voetbal , was lekker fel op 
de bal en wist de tegenstander goed te storen, En daar 
ineens kwam Duke weer met een mooie aanval. Hij gaf 
een prachtige voorzet maar helaas kon Luca het niet 
afmaken. Het werd 0-9. De schouders gingen hangen 
en de frustratie was uit de lichaamshouding af te le-
zen. Maar dan , aan het einde van de wedstrijd, wist 
Wouter ineens door te breken en in zijn eentje rich-
ting de goal te gaan. Zou dit hem dan worden? Hij gaf 
een mooi hard hoog schot; maar helaas lat, hij bleef 
echter alert en probeerde de tweede bal nogmaals; 
niet te geloven weer op de lat, de derde bal werd in 
het tumult wat ontstond gehouden door de keeper.
Hierna kwamen er toch nog 2 aanvallen van EGS maar 
het was ze niet gegund helaas, Het bleef 0  aan onze 
kant. EGS had echt een paar goals verdiend en ze heb-
ben ook heel mooi voetbal laten zien. Ook de meiden 
,in deze voor hun nieuwe situatie , hebben zich goed 
ingezet en lekker mee  gevoetbald.  Bedankt dames !  
Het blijft lastig om met deze standen gemotiveerd te 
voetballen. Maar volgende week weer een nieuwe kans! 
Hopelijk dan met ons hele team. Ik weet zeker dat we 
dan ook weer een mooi potje voetbal te zien krijgen.

DAPPERE STRIJD VAN EGS JO13-2

MARGRIET JO13-3 - 
EGS’20 JO13-2

(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

Afgelopen zaterdag werd er gestreden voor punten in 
Oss tegen Margriet JO13. De jongens hadden de eerste 
nederlaag goed verwerkt, want ondanks de nederlaag 
bleven ze positief en was er spelvreugde. Ook afgelo-
pen zaterdag werden er fantastische combinaties op de 
mat gelegd. Er werd voor iedere bal gestreden. Kijk maar 
naar Merlijn, die na de wedstrijd doodmoe de kleedka-
mer opzocht, wat een topper. Maar hij was niet alleen 
goed bezig. Baer, keeper van beroep, was vorige week 
al prima op dreef en afgelopen zaterdag alweer uitste-
kend. Sid en Joeri hadden het centrum goed onder con-
trole, waardoor de wingsbacks Quinten en Bilal de ruim-
te kregen om op te bouwen en waar het kon,  meegaan 
in de aanval. 

Het strijdplan om met twee aanvallers te beginnen en 
waar Finn steeds kon bijsluiten in de spits verliep pri-
ma. Helaas kreeg EGS voor rust een domme goal tegen. 
Daarentegen had EGS wel degelijk kansen om tot score 
te komen. De bal van Taro werd net van de lijn getrapt, 
schot van Lars ging net naast en Fedde werd onterecht 
afgefloten voor buitenspel, maar hij kwam van eigen 
helft en had een heel leeg veld voor zich om over te 
steken naar het vijandelijk doel.

Na rust kreeg EGS nog meer kansen om te scoren, maar 
liet het na. Daar waar Margriet wel efficiënt was en uit-
liep naar 3-0. Een prachtige uithaal, de bal meteen op de 
pantoffel genomen, door Levi mocht alleen de lat raken. 
Deze kans had meer verdiend. Door een balverovering 
van Koen op het middenveld werd Finn eindelijk in de 
juiste richting gelanceerd. Met een mooie cross schot 
verraste hij de keeper. 3-1. En de EGS jongens bleven 
maar doorgaan. Een doelpunt van Taro werd afgekeurd 
wegens nipt buitenspel. En de vele schoten van Lars en 
Finn gingen of net naast of werden door de vele benen 
tegengehouden. Enig geluk ontbrak er helaas.

Er werd ook nog veel gelachen, want er is er wel altijd 
iemand die iets vergeten is. Ditmaal was het Sam, die 
zijn kicks nog thuis had laten liggen. Maar de jongens 
hielpen elkaar, met het uitwisselen van schoenen en 
zo kon Sam toch minuten maken. Dat uitwisselen van 
schoenen staat wel symbool voor de omgang met el-
kaar. Daar waar het nodig is, elkaar helpen.

Uiteindelijk werd de wedstrijd, na een dappere strijd, 
met 3-1 verloren. De jongens van EGS verlieten met op-
geheven hoofd  en moe gestreden het veld, want het 
zat er echt in om punten te pakken. En dat in de eerste 
klasse! 

Foto: Josje Verstraaten en Wouter Hol (JO13-4)

ZONDAG 26 SEPTEMBER

14:30 EGS'20 1 Ysselsteyn 1

comp

scheidsrechter: Dhr W. Timmers

12:00 EGS'20 2 Avesteyn 2

comp

scheidsrechter: André Derksen

10:00 EGS'20 3 SJO/SSA VESTA'19 3

comp

scheidsrechter: Edwin van Kraaij

12:00 FC de Rakt 2 EGS'20 4

comp

10:30 EGS'20 6 OSS'20 5

comp

scheidsrechter: Ben van Eldijk

12:00 DAW Schaijk 7 EGS'20 7

comp

09:45 Vianen Vooruit 4 EGS'20 8

comp

10:00 FC Schadewijk 6 EGS'20 9

comp

12:00 DAW Schaijk 6 EGS'20 10

comp

12:30 EGS'20 11 HBV 4

comp

scheidsrechter: Ben Gerritsen

11:00 Berghem Sport 7 EGS'20 12

comp

10:00 TOP 8 EGS'20 13

comp

10:15 EGS'20 35+1 MOSA'14 35+1

comp

scheidsrechter: Toon Verstraaten

11:00 HVCH VR2 EGS'20 VR1

comp

11:15 ST SIOL/JVC Cuijk VR1 EGS'20 VR2

comp

ZATERDAG 2 OKTOBER

WEDSTRIJDCOÖRDINATOR: 
PAUL VAN HALEN TOT 13:00 UUR
ANITA VAN ZUIJLEN VANAF 13:00 UUR

15:00 OJC ROSMALEN JO19-2 EGS'20 JO19-1

comp

vertrek: 14:00 naar Rosmalen

13:00 EGS'20 JO19-2 Margriet JO19-2

comp

15:00 EGS'20 JO19-3 SV Unitas'59 JO19-6

comp

15:00 Schijndel JO17-2 EGS'20 JO17-1JM

comp

vertrek: 14:00 naar Schijndel

vervoer: van Beuningen, van der Bijl, 
Brands, Broekman, res: Gerrits

15:00 EGS'20 JO17-2JM SV Venray JO17-4

comp

13:00 Boekel Sport MO17-1 EGS'20 MO17-1

comp

vertrek: 12:00 naar Boekel
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JO11-1 BOEKT PROGRESSIE
EGS’20 JO11-1 - BMC JO11-1

           (Martijn Kempen)

Nadat we vorige week Margriet als tegenstander had-
den en we daar met name in de omschakeling de 
problemen kregen, hadden we deze week daar voor-
namelijk de training op uitgezet. Zo hoopten we de 
tegenstander, BMC, het moeilijker te maken dan dat 
we dat bij Margriet deden. Om stipt 11:00 ging de bal 
rollen en bleek dat we de oefeningen van afgelopen 
donderdag nog niet helemaal in ons hoofd hadden. 

In het eerste kwart waren er 3 tegendoelpunten die door 
omschakeling helaas tot stand kwamen. Ondanks de 3-0 
achterstand kwamen we er soms voetballend nog pri-
ma uit. Gelukkig konden we in het 1e kwart even orde 
op zaken stellen. Er werden wat kleine omwisselingen 
gedaan. Na een voortreffelijke endribbel van Noah werd 
de bal ingedraaid en kon Senn in 2e instantie de bal 
achter de keeper krijgen. Niet veel later was Maddox 
goed ingeschoven en begon aan een kleine solo. Van-
af een meter of 20 dacht hij laat ik maar eens schie-
ten en schiet de bal achter de keeper. Het was zowaar 
weer 2-3. Door een ongelukkige eigen goal van Boaz 
en een gemiste penalty van Noah gingen we de rust 
in met 2-4. Jidde had nog een paar goede reddingen, 
Davey stond verdedigend goed zijn mannetje en via de 
zijkanten met onder meer Milan, Duc en Kayra lukte 
het helaas niet om dichter bij BMC te komen.  RUST!

In de rust waren er een paar omzettingen. Zo ging Kayra 
centraal spelen, hij zorgde voor de nodige felheid op het 
middenveld. Tijn kwam op links te spelen. Don zag zijn 
kans om als laatste man te gaan staan en Milan kreeg 

in plaats van een aanvallende rol een verdedigende rol. 
Helaas kregen we in het 3e kwart toch 2 tegendoelpun-
ten waardoor de afstand toch wat groter werd. Aanvoer-
der Boaz moest het strijdtoneel verlaten. Moegestre-
den. Davey kon zijn plaats innemen en zorgde voor een 
nieuw slot op de deur. Noah bracht de spanning weer 
terug in de wedstrijd. Na eerder 2 kansen net over en 
naast te schieten was het de 3e keer wel raak. Een in-
dribbel naar binnen werd prachtig in de lange hoek ge-
kruld. Mooiste doelpunt van de dag. Helaas deed BMC 
er nog een schepje  bovenop en kwamen ze nog tot 3-9. 

Volgende week wacht weer een nieuwe tegenstander. 
Deze week zullen de accenten weer op dezelfde punten 
liggen als afgelopen week. Als de helden van ons zwarte 
leger dit onder de knie hebben dan kan het niet anders 
dan dat we snel een positief resultaat gaan boeken.  Vol-
gende week gaan we weer knallen en dan hopen we de 3 
punten mee terug te nemen naar ons prachtige sportpark. 

Foto: Milan Verhaaren (JO11-1)

PETJE AF VOOR INZET JO10-2

EGS’20 JO10-2 - 
BOEKEL SPORT JO10-1
(Cheryl Jansen-Visser)

Op de vroege zaterdagochtend traden de mannen van 
de JO10-2 aan op een nog mistig, maar zonnig veld. De 
eerste minuten ging Boekel Sport vol in de aanval en 
wisten zij 2 keer te scoren. Cas en Hugo werden in de 
verdediging meteen wakker geschud en ze hebben de 
rest van de wedstrijd alles gegeven om het de aanval-
lers van Boekel zo moeilijk mogelijk te maken. Na de 0-2 
kreeg Teun een mooie kans, maar deze eindigde helaas 
op de lat. Ook later in de wedstrijd bleek Teun nog twee 
keer kampioen ‘latje tik’ vandaag.

Even later profiteerde hij wel van een foutje van de 
verdediging van Boekel en scoorde de 1-2. Hoewel de 
EGS-machine toen ook meer begon te draaien, scoorde 
Boekel een fraaie 1-3 door de benen van Timo. Deze liet 
vandaag zien dat hij niet voor niets onder lat stond als 
vervanger van Lars. Een heel aantal aanvallen eindigden 
safe in zijn handen.  

Door hard werken, vanaf de verdediging en vervolgens 
mooi opbouwend spel eindigde een aanval van Hugo, op 
Milan richting Jorne en afgemaakt door Milan in de 2-4. 
Even later gevolgd door een zuivere hoge trap van Hugo 
op Jorne die er net geen treffer van wist te maken. De 
tegenstanders profiteerden vervolgens wel door vanuit 
een hoekschop de 2-5 in te tikken. 

In het derde deel bleef het bikkelen voor onze jongens, 
waarbij Jari en de rest lieten zien zich niet zomaar van 
het veld te laten spelen. Compliment bijvoorbeeld voor 
Cas, die na een bal tegen zijn hoofd, ‘gewoon’ zijn plek 
in de verdediging weer innam, tot een volgende tackle 
ook voor hem teveel was en hij de laatste minuten vanaf 

de kant moest toekijken. Teun liet nog eens zien hoe je 
een paar tegenstanders passeert met mooie bewegin-
gen en scoorde bijna heel subtiel met zijn ‘voetje’. Boe-
kel zette daarop nog een paar keer vol in op de aanval, 
maar Hugo en Timo wisten ook deze met stevige duels 
en groots keepwerk weg te werken. Op twee keer na, 2-7.

Daarna werd er nog een paar keer mooi van achteruit 
opgebouwd, stuurde Hugo Teun en Milan weg met een 
mooie hoge pass, waar uiteindelijk Milan de 3-7 van 
maakte met een afstandsschot. En ook in de laatste mi-
nuten wisten zowel Milan voor EGS als Boekel nog één 
keer het net te vinden, waarbij de eindstand uitkwam 
op 4-8. 

Petje af voor de inzet en het harde werk vandaag jon-
gens.

Foto: Een peptalk voor de JO10-2 van coaches Bart 
Wijnen (li) en Roger Jansen (re).

13:00 Nooit Gedacht JO15-1 EGS'20 JO15-1JM

comp

vertrek: 12:00 naar Geffen

13:00 EGS'20 JO15-2JM Zwaluw VFC JO15-2

comp

15:00 EGS'20 JO15-3JM Venhorst JO15-1

comp

11:00 EGS'20 JO13-1JM Nooit Gedacht JO13-
1JM

comp

13:00 Gassel JO13-1 EGS'20 JO13-3

comp

vertrek: 12:00 naar Gassel

11:30
ST SSS'18/V.V. 
Holthees-Smakt 
JO13-2JM

EGS'20 JO13-4JM

comp

vertrek: 10:30 naar Overloon

11:00 EGS'20 MO13-1 ST Volharding/Sam-
beek MO13-1

comp

11:00 EGS'20 JO11-1JM HVCH JO11-1

comp

11:15 Constantia JO11-2 EGS'20 JO11-2JM

comp

vertrek: 10:15 naar Wanroij

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

comp

vertrek: 09:00 naar Heesch

09:00 EGS'20 JO10-2 Berghem Sport JO10-2

comp

09:45 NLC'03 JO10-1 EGS'20 JO10-3

comp

vertrek: 08:45 naar Lith

vervoer: van der Hoeven, Reinders, res: 
Schraven

11:00 EGS'20 JO10-4JM DAW Schaijk JO10-4JM

comp

scheidsrechter: leiding is spelleider

08:30 OSS'20 JO9-2 EGS'20 JO9-1JM

comp

vertrek: 07:30 naar Oss

09:00 FC Uden JO9-1 EGS'20 JO9-2JM

comp

vertrek: 08:00 naar Uden

10:00 EGS'20 JO9-3 Prinses Irene JO9-2

comp

scheidsrechter: leiding is spelleider

09:00 EGS'20 JO8-1JM OSS'20 JO8-1

comp

scheidsrechter: FairPlay

09:00 EGS'20 JO8-2JM Gemert JO8-3

comp

scheidsrechter: FairPlay

09:00 Nooit Gedacht JO8-2 EGS'20 JO8-3JM

comp

vertrek: 08:00 naar Geffen
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RETOURTJE BERGHEM VOOR JO9-1

BERGHEM SPORT JO9-2 -
EGS’20 JO9-1
(Jesse Smits)

Terwijl EGS’20 nog gehuld is in ochtendnevel, de haan 
nog een keer op ‘snooze’ drukt en zelfs de bakker de 
oven nog moet voorverwarmen wordt de navigatie op-
gestart en mag de JO9-1 zich opmaken voor alweer een 
nieuwe uitdaging; Berghem Sport... 

Gewapend met veel focus, goede zin en een stevig 
portie lef betreden onze kanjers het veld. Doordat Lisa 
er vandaag niet bij kan zijn, Nizar (JO9-3) als gastspe-
ler zijn debuut maakt én we voorbereidt zijn op flinke 
tegenstand, waardoor we - in tegenstelling tot vorige 
week- een meer defensieve benadering kiezen is de 
start ietwat onwennig en zoekende... Maar zodra de spe-
lers elkaar weer gevonden hebben, alle trainingsuren 
het geheugen doen opfrissen en de geur van het verse 
kunstgras de zintuigen weer prikkelt,  komt de EGS’20 
trein op gang. Geen oude diesel, maar geheel in lijn met 
het prachtige nieuwe sportcomplex dendert de Thalys 
over Berghem heen. Nog in het eerste kwart staat er al 
0-4! op de borden. 
     
Na een korte pauze herpakt de volledig overrompelde 
tegenstander zich weer enigszins en is in staat om tot 
het rustsignaal erger te voorkomen. Ingefluisterd door 
de coaches wordt de geplande tactiek overboord ge-
gooid en plan ‘B’ uit de kast gehaald: Er worden veel lan-
ge afstandsschoten op EGS-doel gelanceerd, maar deze 
worden vakkundig door de keeper gepareerd of met veel 
preciezie nagekeken... Met een grote glimlach breekt  
het zonnetje door en de 2e helft start hierdoor ietwat 
uitdagender. Immers de zon lacht ons nu ook letterlijk 
tegemoet en dat zorgt voor extra ruis op het vizier.  On-
danks de riante voorsprong blijft EGS’20 ook de 2e helft 
goed georganiseerd spelen, maar toch lukt het niet al-
tijd om de verleiding van eigen succes te weerstaan. 
Gelukkig weet het drieluik achterin elke uitbraak in de 
kiem te smoren, want het uitblijven van meer doelpun-
ten geeft de bikkels uit Berghem kracht om terug te ko-

men in het eigen spel. De wedstrijd verplaatst zich dan 
ook meer naar het middenveld en duels worden daar vol 
passie en overgave beslecht. Gaanderweg lijkt Berghem 
Sport meer ruimte tot voetballen te creëren en wanneer 
de tegenstander slim gebruik weet te maken van snel-
le spelhervattingen (waar EGS’20 soms wat moeite met 
het  omschakelen lijkt te hebben) worden we langzaam 
steeds verder teruggedreven. Ondanks dit spelbeeld 
wordt Berghem nooit écht gevaarlijk, maar toch gebeurt 
dan het onvermijdelijke... een wilde afzwaaier wordt on-
fortuinlijk tegen onze speler aangeschoten, waardoor 
de bal van richting veranderd, de keeper kansloos aan 
de grond genageld laat en alsnog in het net verdwijnt. 
De 1-4 Is een feit. Dit duwtje in de rug is precies wat de 
tegenstander nodig heeft en kort daarna wordt de 2-4 
gemaakt... Maar wanneer Berghem  opportunistisch op 
zoek gaat naar het gelijkspel, vallen ook de gaten in die 
verdediging en dit wordt dan ook genadeloos afgestraft 
door EGS’20. Een eerste inzet wordt nog ternauwernood 
van de doellijn gehaald, maar dan valt toch snel de 2-5...! 

Kort daarna volgt het eindsignaal en onder luidt gejubel 
van de meegereisde toeschouwers nemen we de welver-
diende punten mee naar huis.

Foto (Randy Steijvers): De duels worden letterlijk van 
alle kanten aangevlogen

Foto: Thijs van Haren (JO10-3)

SIOL MAATJE TE GROOT VOOR JO10-3
EGS’20 JO10-3 - 

SIOL JO10-1

Commissie kantine

WEEKVERANTWOORDELIJKE PETER VEEKENS

DINSDAG 21 SEPTEMBER

Berna Kamoen en Liesbeth Portier

WOENSDAG 22 SEPTEMBER

Christel de Kruif en Brenda Pol

DONDERDAG 23 SEPTEMBER

René van de Venne, Dimitri van der 
Hoeven, Piet Michiels, Roy Derks

ZATERDAG 25 SEPTEMBER

8:30-13:00 Peter Veekens, Marion Rossen, 
Monica Brussaard, Gerda Pijnappels

13:00-18:00 Robby van Boekel, Dora Elmans, 
Tiny ten Haaf

18:00-21:00 Michel v. Haaften, Sjon Steenhuizen

ZONDAG 26 SEPTEMBER

9:00-14:00 Peter Veekens, Paulien Paters, 
Astrid Bannink

14:00-19:00 Christ van der Strien, Roy Derks, 
Harriëtte Petersen, André Leurs, 
Monica Brussaard

08:30 SJO Vianen Vooruit 
HBV JO7-2 EGS'20 JO7-1JM

08:40 EGS'20 JO7-1JM Gassel JO7-1

08:50 SIOL JO7-1 EGS'20 JO7-1JM

comp

vertrek: 07:30 naar Gassel

09:00 EGS'20 JO7-2JM Achilles Reek JO7-1

09:10 DAW Schaijk JO7-1 EGS'20 JO7-2JM

09:20 EGS'20 JO7-2JM Berghem Sport JO7-2

comp

De wedstrijden van de JO7-2 worden bij 
EGS’20 gespeeld

scheidsrechter: FairPlay



7

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

GEMERT TE STERK VOOR JO9-2

GEMERT JO9-3 - EGS’20 JO9-2

(Daniël van der Neut)

Vol goede moed en heerlijk weer starten de kids de wed-
strijd. Gelijk al door goed samen spel gaan ze richting 
het tegen doel helaas lukt het niet om te scoren. Door 
een mooie redding van Senn C gaat de bal van de te-
genpartij langs ons doel. Daarna kan VV Gemert toch 
al snel een doelpunt maken 1-0. Beide teams knokken 
om de bal te veroveren. En met een mooie actie van 
Marco om de bal in het bezit te houden. Daarna krijgt 
de tegenpartij weer de bal en met een mooi redding van 
Pim voorkomt hij een tegen doelpunt. Al snel krijgt VV 
Gemert weer een kans en maken een doelpunt 2-0

Na een korte pauze herpakken ons team zich maar weer 
krijgt VV Gemert de bal en maakt een doelpunt 3-0. EGS 
krijgt de bal te pakken en gaan ervoor helaas lukt het 
weer niet om te scoren. Dan gaat het snel en maakt VV 
Gemert 2 doelpunten achter elkaar 5-0. De tegenpartij is 
net iets te sterk maar EGS  doet kei hard hun best om te 

bal te verdedigen Maison en Caitley proberen de bal bij 
ons doel weg te houden en 2x achter elkaar lukt het Pim 
om doelpunten met succes tegen te houden!

Na een korte pauze  krijgt Raf de bal en door mooi sa-
menspel met Senn H gaan ze op het doel af helaas lukt 
het net niet om te scoren. VV Gemert is erg sterk waar-
door ze veel voor ons doel staan maar gelukkig gaan de 
doelpunten er niet in dan krijgen Maison en Senn H een 
kans maar helaas wilt de bal er weer niet. Weer krijgt de 
tegenpartij  een kans en scoren 7-0.  

Na een korte pauze gaan onze jongens en meisje er weer 
voor het is knokken maar Caitly en Marco weten de bal 
een paar keer goed te verdedigen  de tegen partij ziet 
weer een kans en maken 8-0 ervan. Dan probeert de te-
genpartij het nogmaals maar deze weet Senn H te stop-
pen. De tegen partij weet nog een doelpunt te maken 
en zet de stand op 9-0. Senn H maakt nog een poging 
in een duel voor een doelpunt maar helaas niet gelukt.

Ondanks het verlies hebben onze jongens en meisje 
goed gespeeld en hebben ze echt hun best gedaan!

JO8-1 SPEELDE TEGEN DAW
EGS’20 JO8-1 - 

DAW SCHAIJK JO8-1

Foto: Daley Portier (JO8-1)

5-4 WINST VOOR JO9-3
EGS’20 JO9-3 - 

DAW SCHAIJK JO9-2

Foto: Dani Cuppen (JO9-3) schermt de bal af

Verkoop loten 
& maak kans op 

gave prijzen!

De hoofdprijs is € 100.000,-!  
Verkoop jij het winnende lot? clubactie.nl/verkopers

Juist nu!

De Kansspelautoriteit heeft aan Stichting Samenwerkende Non-profit Loterijen (SNL), waarvan De Nationale Grote Clubactie onderdeel is, een vergunning verleend op 6 december 2016 
onder kenmerk: 10293. Voor meer informatie: ssnl.nl. Speel bewust. 18+. De trekking van de Grote Clubactie vindt plaats op woensdag 8 december 2021 te Tilburg. Voor meer informatie: clubactie.nl    

WIN

6-1 WINST VOOR JO8-3

EGS’20 JO8-3 - 
PRINSES IRENE JO8-2

Foto: Keeper Stef Beijer en Boaz de Jong (JO8-3)
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 Tot zo!

                            Groetjes Team
 Klik
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EGS’20 JO13-3
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