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    Foto (Peter Leegstraten): Roel van de Bogaart lost een schot in de wedstrijd van het 1e tegen Roda Winssen
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DERDE HELFT EGS’20

(Wedstrijdsecretariaat)

Uitslagen

Zaterdag 28 augustus
Van de leeftijdsgroepen JO7 t/m JO10 worden geen 
uitslagen en standen door de KNVB bijgehouden.

Orion JO11-1 egs'20 JO11-1 3-3
egs'20 JO13-1 Union JO13-1 0-15
egs'20 JO15-1 JVC Cuijk JO15-1 3-1
Ewijk JO17-1 egs'20 JO17-1 0-5
egs'20 JO19-2 Elistha JO19-1 2-3
egs'20 JO19-1 WVW JO19-1 4-3
ZOndag 29 augustus
SIOL 1 EGS'20 <23 2-4
EGS'20 5 Krayenhoff 3 3-2

Derde Helft EGS’20 2  *  Maandag 30 augustus 2021  * Seizoen 2021-2022

(Edwin van Kraaij)

Het wedstrijdsecretariaat bestaat uit Jan Nuijen, 
Rian van de Ven, Jos Derksen en Edwin van Kraaij.  
Jan is om gezondheidsredenen tijdelijk verhinderd, 
dus worden de taken tussen de andere 3 verdeeld. 
Het wedstrijdsecretariaat is bereikbaar op 
wedstrijdsecretariaat@egs20.nl
of via mobiel nr: 
Edwin  06-21963879
Rian    06-22425540

Programma
Het wedstrijdsecretariaat publiceert het programma 
op de site, via de Voetbal.nl app en in de wekelijkse 
nieuwsbrief De Derde Helft. Ook programmawijzigin-
gen worden door hen verwerkt. 

Verplaatsen wedstrijden
Het verplaatsen van een wedstrijd loopt bij de jeugd 
via de coördinatoren en bij de senioren via de lei-
ders. In principe werken we altijd mee aan het ver-
plaatsen van wedstrijden als ze maar tijdig worden 
ingediend en met een goede argumentatie. 

Vriendschappelijke wedstrijden
Deze worden door de leiders zelf geregeld in overleg 
met het wedstrijdsecretariaat.  In principe worden 
deze zoveel mogelijk UIT gespeeld. Bij uitzondering 
kan in overleg met het wedstrijdsecretariaat een 
thuiswedstrijd gespeeld worden indien de capaciteit 
van de velden dit toelaat.

Scheidsrechters
Het wedstrijdsecretariaat stelt voor iedere wedstrijd 
een scheidsrechter aan. Dit zullen zij in overleg met 
de commissie scheidsrechters doen die op dit mo-
ment in oprichting is met Menno ter Horst en Dick 
Cuijten. 

Vervoersrooster
Bij de competitiewedstrijden zal het wedstrijdsecre-
tariaat een vervoersrooster in de weekbrief publice-
ren met de namen van de ouders die het vervoer bij  
uitwedstrijden dienen te verzorgen.  

Tijdens de bekerwedstrijden dienen leiders dit nog zelf te re-
gelen. Verzoek aan de leiders om aan het wedstrijdsecretari-
aat door te geven hoeveel auto’s voor het vervoer nodig zijn. 

Trainingsveldindeling
Het wedstrijdsecretariaat maakt de trainingsveldindeling. 
Omdat nog niet alle velden (volledig) beschikbaar zijn, wordt  
er enige flexibiliteit van de leden verwacht.  Op blz. 5  vind je 
de trainingsveldindeling voor de komende weken. Als er een 
wijziging plaatsvindt wordt deze via de Derde Helft en in de 
groepsapps van de leiders gecommuniceerd. 

Accommodatiebeheerder
Zowel op wedstrijddagen als op trainingsavonden is er een 
accommodatiebeheerder aanwezig die de materialen uit-
reikt en de kleedkamersleutel beheert. Bij hem kun je te-
recht voor alle vragen over materialen of velden. 

Indeling kleedkamers en velden op wedstrijddagen
De indeling op wedstrijddagen wordt op vrijdag voorafgaan-
de aan het weekend gepubliceerd op de site. Ook op de di-
gitale schermen in de accommodatie wordt deze indeling 
getoond. 

Wedstrijdcoördinator
Op wedstrijddagen is er altijd een coördinator aanwezig die 
de organisatie rondom de wedstrijden coördineert. Bij hem 
of haar kun je terecht voor alle vragen omtrent de wedstrij-
den, uitslagen, enz. Zij verzorgen ook de thee/ranja in de 
rust en delen de muntjes uit voor de koffie voor leiders van 
EGS’20 en tegenstanders.

Uitslagen
De uitslagen worden door de scheidsrechter via de knvb-app 
doorgegeven.  Bij teams die zonder scheidsrechter spelen is 
het verzoek de uitslag door te geven aan de wedstrijdcoör-
dinator. 

Weekbrief
Op maandagavond wordt wekelijks een nieuwsbrief gepu-
bliceerd met informatie, verslagen en foto’s. Wij hopen dat 
ieder team na een wedstrijdweekend een kort verslagje (bij 
uitwedstrijden evt. met foto) inlevert vóór maandag 17:00 
uur, zodat wij het kunnen publiceren. 
Dit kan via weekbrief@egs20.nl

InfOrmatIe VanuIt het wedstrIJdsecretarIaat

foto (Peter Leegstraten):  Keeper Joeri spanjers 
redt knap in de wedstrijd van <23 tegen siol 1. 

agenda
11-9  Bekerwedstrijd EGS’20 1 - SES 1
          (op zaterdagavond 18:00 uur !) 

21-9 Brouwketel Walking Football  
 toernooi
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De selectie van EGS’20 kende een succesvol weekend. 
In Cuijk won het <23 team van SIOL 1 en in Afferden 
(Gld) won EGS’20 1 voor de tweede maal het Zomer-
toernooi.

In Afferden (Gld) werd door EGS’20 1 het Zomertoer-
nooi bij Victoria’25 gespeeld. Doordeweek werden 
ze 1e in de poule en dus werd op zondag 29-8 de fi-
nalepoule gespeeld.  De eerste wedstrijd was tegen 
vierdeklasser Oranje-Blauw.  Na doelpunten van Paul 
van Geffen (penalty) en 2x Gijs Schreurs werd met 3-0 
gewonnen. Ook de tweede wedstrijd tegen VCA werd 
gewonnen. Door doelpunten van Ruud van Dongen en 
Roel van de Bogaart was de eindstand 2-0.  De laat-
ste wedstrijd tegen Roda Winssen werd weliswaar 
met 2-0 verloren maar dit was voldoende om voor het 
tweede achtereenvolgende jaar de wisselbeker uit Af-
ferden mee te nemen naar De Kranenhof. 

Op www.egs20.nl kun je op een videofilmpje zien hoe 
Laurens Rijsdam de beker ophaalt.  Peter Leegstraten 
maakte wat foto’s tijdens de laatste wedstijd tegen 
Roda Winssen die je ook daar kunt zien. 

Het <23 team oefende op 29-8 tegen vierdeklasser 
Siol 1 in Cuijk.  Hier werd met 4-2 gewonnen en de 
overwinning had gezien de gemiste kansen nog fors 
hoger kunnen uitvallen.  De doelpunten kwamen van 
de voet van Mo Khamal (3x) en Jochem van Tienen. 

succesVOL Laatste OefenweeKend VOOr seLectIe
selectie

Redactie

PrOgramma

dInsdag 31 augustus

20:00 Volharding 1 egs'20 1

vriendschappelijk

wOensdag 1 sePtember

19:30 Nooit Gedacht 
JO17-1 egs'20 JO17-1

vriendschappelijk

Zaterdag 4 sePtember

wedstrIJdcOördInatOr rIan Van de Ven

14:45 DAW Schaijk JO19-1 egs'20 JO19-1

beker

scheidsrechter: Dhr R. Vissers

15:00 SIOL JO19-1 egs'20 JO19-2

vriendschappelijk

14:30 SES JO17-1 egs'20 JO17-1

vriendschappelijk

13:30 Vitesse'08 JO15-1 egs'20 JO15-1Jm

beker

scheidsrechter: Dhr W. Schaeffers

10:00 EGS'20 MO13-1 egs'20 JO11-2

vriendschappelijk

10:00 EGS’20 JO11-1 DAW Schaijk JO11-1

vriendschappelijk

11:00 EGS’20 JO10-2 Festilent JO10-1

vriendschappelijk

ZOndag 5 sePtember

14:30 SV DWSH'18 1 egs'20 1

beker

scheidsrechter: Dhr Y. Talas

11:00 Margriet 2 egs'20 2

beker

scheidsrechter: Dhr D. de Jong

12:00 Heijen 2 egs'20 3

beker

12:00 SV Milsbeek 2 egs'20 4

beker

14:00 egs'20 5 FC Schadewijk 4

beker

12:00 HBV 2 egs'20 6

beker

12:30 egs'20 7 O.K.S.V. 3

beker

Scheidsrechter: Joeri Nuijen

12:15 egs'20 8 SES 3

beker

10:30 egs'20 10 Gassel 3

beker

Scheidsrechter: Edwin van Kraaij

12:00 DAW Schaijk 8 egs'20 11

beker

10:15 egs'20 12 Astrantia 2

beker

Scheidsrechter: André Derksen

         foto:  de eerste beker van het seizoen !

traInIngsPaKKen en sOKKen
Werkgroep kleding

Zaterdag 4 september kun je je gloednieuwe EGS’20 
trainingspak ophalen in de kantine. Dit geldt voor 
alle leden die deze al besteld hadden tijdens de 
pasdagen bij Slaap Sfeer in Beers.

Je kunt ze 4 september tussen 09.00 uur en 13.00 
uur ophalen en afrekenen in de nieuwe kantine op 
Sportpark de Kranenhof. De trainingspakken voor de 
jeugd kosten €35,95 en voor de senioren €39,95.

Jeugdleden kunnen deze dag ook terecht om even-
tueel hun EGS’20 voetbalsokken te kopen voor 
€12,50. Daarnaast kan iedereen die dat nog niet 
heeft gedaan een trainingspak passen en bestellen.

(Joeri Nuijen, voorz. comm.clubhuis) 
 
Zaterdag 28 augustus was het dan zover! 
In een nieuwe kantine op sportpark de kranenhof 
ontving de  Commissie clubhuis maarliefst 30 van 
de 50 vrijwilligers!  
 
Tijdens deze middag maakten de vrijwilligers ken-
nis met de keuken en de bar. Ook was er aandacht 
voor het gebruik van de AED en basis EHBO gege-
ven door Paul Scheurs.  
 
Na deze stoomcursus en rondleiding was het tijd 
voor een hapje en een drankje! Vol goede moed 
starten we aan het nieuwe seizoen met veel vrijwil-
ligers en we gaan echt iets unieks doen! Volledig 
vrijwillig gaan we proberen de kantine te draaien 
en dat is echt uniek dat doet geen club van onze 
grootte in de regio ons na!  
 
We zijn al met 50 maar we kunnen er nog veel 
meer gebruiken!  Dus kom bij ons team en meld je 
aan via joeri.nuijen@egs20.nl!  
 
Samen gaan we iets unieks neerzetten!

we gaan samen Iets unIeKs dOen! 
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Foto:  vlnr Theo van Haren, Abe Brussaard, Chev-
vi Polman en Marinho Letemahulu

11:00 VCO 2 egs'20 13

beker

10:00 egs'20 35+1 Gassel 2

beker

scheidsrechter: Theo Wouters

10:30 Achilles Reek VR1 egs'20 Vr1

beker

12:00 egs'20 Vr2 Vianen Vooruit VR1

beker

scheidsrechter: Toon Verstraaten

wOensdag 8 sePtember

20:00 Juliana Mill JO19-1 egs'20 JO19-1

vriendschappelijk

Zaterdag 11 sePtember

wedstrIJdcOördInatOr rIan Van de Ven

18:00 egs'20 1 SES 1

beker

scheidsrechter: Dhr P. Theunisz

15:00 egs'20 JO19-1 HVCH JO19-1

beker

scheidsrechter: Dhr A. Strik

15:00 egs'20 JO19-2 Juliana Mill JO19-1

beker

15:00 HVCH JO19-3 egs'20 JO19-3

beker

13:00 egs'20 JO17-1Jm Juliana Mill JO17-1

beker

15:00 FC de Rakt JO17-1 egs'20 JO17-2Jm

beker

15:00 egs'20 mO17-1 Nooit Gedacht MO17-1

beker

13:00 egs'20 JO15-2Jm Olympia'18 JO15-1JM

beker

15:00 HVCH JO15-3 egs'20 JO15-3Jm

beker

11:00 egs'20 JO13-1Jm WHV JO13-1JM

comp fase 1

11:00 egs'20 JO13-2Jm DAW Schaijk JO13-1

comp fase 1

10:15 UDI'19/CSU JO13-4 egs'20 JO13-3

comp fase 1

12:00 Achates JO13-2JM egs'20 JO13-4Jm

comp fase 1

10:30 Margriet JO11-1 egs'20 JO11-1Jm

comp fase 1

11:00 egs'20 JO11-2Jm Achilles Reek JO11-1JM

comp fase 1

08:30 OSS'20 JO10-1 egs'20 JO10-1Jm

comp fase 1

11:00 egs'20 JO10-2 Nulandia JO10-1

comp fase 1

08:30 OSS'20 JO10-3 egs'20 JO10-3

comp fase 1

11:00 egs'20 JO10-4Jm SES JO10-1

comp fase 1

(Dave Portier)
Vandaag 30-8 zijn de clubtrainingen voor de jeugd 
O7 t/m O11 gestart. Voetbalschool WeLoveVoetbal 
met Marinho 

De voetbalschool zal gedurende minimaal 20 en 
maximaal 25 weken wekelijks een voetbaltraining 
verzorgen voor de jeugd van EGS’20 van O7 t/m O11 
jaar. Deze voetbaltraining zal gegeven worden op 
maandagmiddag tussen 14:00 en 18:00 in 3 groe-
pen van max. 40 kinderen. Deze trainingen zullen op 
30 augustus starten en de groepsindeling is via de 
teamtrainers bekend gemaakt. 

De trainingen zullen geleid worden door Marinho 
Letemahulu die daarbij door stagiaires geassisteerd 
zal worden.

Wie is Marinho Letemahulu?

Tot zijn zevende heeft Marinho in Frankrijk gewoond 
waar zijn vader profvoetballer was. Daar is de basis 
gelegd voor de liefde van het spelletje. Hij zag me-
nig stadion, kleedkamers en trainingsvelden en vond 
het maar wat prachtig om mee het veld op te mogen 
en een balletje te trappen. Zijn doel was het – net als 
zijn leeftijdsgenootjes – om ook ooit tussen die vier 
grote lichtmasten te voetballen.

In Nederland genoot hij zijn beginjaren als voetbal-
ler bij JVC uit Cuijk. Daar heeft hij van zijn 8e tot 
zijn 12e gevoetbald. Hier won hij regelmatig kam-
pioenschappen en andere prijzen. Bijvoorbeeld het 
Brabants kampioenschap met overwinningen tegen 
WILLEM 2 en PSV. Marinho behoorde in die tijd tot 
de selectie Maasbuurt en daarna tot de selectie van 
het Brabants Elftal.

Er ontstond interesse vanuit PSV, waardoor hij er op 
zijn 13e is gaan voetballen: vier jaar lang tot en met 
de A1. Na deze periode is hij naar NEC gegaan, waar 
hij twee jaar voetbalde tot aan het tweede team, 

cLubtraInIngen Van weLOVeVOetbaL gestart 

tegenwoordig geheten Jong NEC. Vanuit NEC is Marinho in 
Hatert gaan voetballen, destijds een eerste klasser. In deze 
periode startte zijn professionele futsalcarrière. Op het veld 
kwam Marinho nog uit voor Groesbeekse Boys en JVC Cuijk.

Vanaf jongs af aan combineerde Marinho veld- met zaal-
voetbal bij o.a. Lombok in Cuijk. Toen hij op zijn 20e in de 
zaal bij Mawi Funtime in Wijchen speelde, mocht Marinho 
zijn debuut maken in het Nederlands futsalteam, als een van 
de weinige zaalvoetballers uit een eerste divisieclub. 
Vanaf die periode is zaalvoetbal een nog belangrijker gedeel-
te geworden van zijn voetbalcarrière. Er volgden verschillen-
de eredivisieclubs in Nederland, waaronder Copy Company, 
Bunga Melati, LZV Lichtenvoorde en Blok (waarmee Cham-
pions League gespeeld werd) en ook in België bij Lommel 
United. Marinho heeft acht mooie jaren van 2001 - 2008 in 
het Nederlands Futsalteam gespeeld en in die periode 93 
interlands achter zijn naam mogen noteren.

Waarom Marinho uiteindelijk zijn voetbalschool is begonnen 
omschrijft hij als volgt:

“Mijn kracht zit in het geven van zelfvertrouwen door de 
sterkte punten van elk spelertje naar boven te halen en het 
enthousiasmeren en motiveren van elk kind en de groep.” 
Een voetbalschool beginnen is al heel lang zijn droom. “Ik 
vind het prachtig om aan kinderen mijn passie mee te geven 
en te delen. Of je nu ‘talent’ hebt of niet. Ze enthousiast 
maken en zien dat ze stappen maken en hen zélf dit laten in-
zien, geeft mij een heel voldaan gevoel. In een voetbalschool 
kan ik deze passie kwijt.”

Foto: De clubtraining is op 30 augustus begonnen

Foto: De clubtraining is voor de jeugd van O7 t/m O11

Foto: De clubtraining wordt iedere maandag-
middag gegeven van 14:00-18:00 waarbij de 
jeugd is verdeeld in 3 leeftijdsgroepen



09:00 Nooit Gedacht JO9-1 egs'20 JO9-1Jm

comp fase 1

08:30 OSS'20 JO9-4 egs'20 JO9-2Jm

comp fase 1

09:00 egs'20 JO9-3 TOP JO9-1

comp fase 1

09:00 egs'20 JO8-1Jm HVCH JO8-2

comp fase 1

09:00 egs'20 JO8-2Jm Juliana Mill JO8-1

comp fase 1

09:00 TOP JO8-1 egs'20 JO8-3Jm

comp fase 1

08:30 SJO Vianen Voor-
uit HBV JO7-2 egs'20 JO17-1Jm

comp fase 1

08:40 egs'20 JO17-1Jm SIOL JO7-1

comp fase 1

08:50 Gassel JO7-1 egs'20 JO17-1Jm

comp fase 1

09:00 Achilles Reek JO7-1 egs'20 JO7-2Jm

comp fase 1

09:10 Berghem Sport JO7-2 egs'20 JO7-2Jm

comp fase 1

09:20 egs'20 JO7-2Jm DAW Schaijk JO7-1

comp fase 1

ZOndag 12 sePtember

12:00 egs'20 2 DAW Schaijk 3

beker

10:00 egs'20 3 Melderslo 2

beker

12:00 egs'20 4 SJO/SSA VESTA'19 4

beker

12:00 Ulysses 2 egs'20 5

beker

14:00 egs'20 6 SES 2

beker

10:00 DAW Schaijk 11 egs'20 7

beker

12:00 Festilent 4 egs'20 8

beker

10:00 egs'20 11 SJO/SSA VESTA'19 6

beker

11:30 SIOL 2 egs'20 12

beker

10:00 egs'20 13 FC Uden 8

beker

10:00 Juliana Mill 5 egs'20 35+1

beker

12:00 egs'20 Vr1 UDI'19/CSU VR3

beker

12:00 SES VR1 egs'20 Vr2

beker

(Redactie)
Naast de door de vereniging aangetrokken voetbal-
school WeLoveVoetbal zijn er ook andere voetbal-
scholen die extra trainingen aanbieden aan leden 
en niet-leden van EGS’20. Zo is voetbalschool Zportz 
al enkele jaren een trouwe partner van EGS’20 die 
tegen een vergoeding techniektrainingen aan jeugd 
O7 t/m O14 op vrijdagmiddag aanbiedt.

Voetbaldocent Han Piels (oud-speler Go Ahead Eag-
les en lid van scouting-team GAE 1) begeleidt en 
coacht al 25 jaar wekelijks jeugd voetballers en in-
middels ook 10 jaar de deelnemers aan de ZPORTZ 
Voetbalschool . De trainingen richten zich met name 
op het verbeteren van de voetbaltechniek. Dit is een 
ideale aanvulling op de reguliere training.

Zportz Voetbal school geeft 20 lessen van specifieke 
techniek-trainingen,waarvan 10 lessen voor de win-
ter en 10 lessen na de winterstop. Voor deze 20 les-
sen zijn de kosten € 240,-. 

 Er is geen tussentijdse instroming mogelijk om de 
hoge kwaliteit en een juiste opbouw in de 20 lessen te 
waarborgen. 

Zportz werkt met kleine klasjes voor heel veel individu-
ele aandacht, die de kinderen in de belangrijkste leer- 
en leeftijdsfase JO7, JO8, JO9,JO11 t/m JO14, nodig heb-
ben om beter te worden.Techniek is de basis van het 
voetbalspel. Bij techniek hoort veel meer dan alleen de 
bewegingen van hun helden, die ze natuurlijk ook ge-
leerd krijgen.Tactiek bij voetbalspel leren de jongens en 
meiden vanaf de D-pupillen en junioren (JO-13). Tactiek 
is moeilijk uit te voeren als de techniek niet voldoende 
is. Zonder “Techniek” geen “Tactiek”.

Kom gerust een keer op de lesdagen kijken om goede 
indruk van de voetbalschool te krijgen. Deze trainingen 
zijn voor iedereen dus ook voor niet-leden van EGS’20!  
Kijk op www.zportz.nl om te zien hoe u zich bij deze 
voetbalschool kunt inschrijven.

4

extra technIeKtraInIngen OP VrIJdagmIddag bIJ ZPOrtZ
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egs’20 gebruIKt de KnIP aPP 
met Je cLubPas aLs betaaLmIddeL

Portemonnee vergeten? 
Geen excuus meer!

Download 
de KNIP app
& betaal mobiel

Beheer je teampot
Stuur een betaalverzoek
via WhatsApp

Mobiel opwaarderen
Altijd en overal

Registreer met 
de CVC code

Download de KNIP app.

1.
Vul je e-mailadres in en 
druk op ‘Volgende’.

2.
Druk op ‘Betaalpas’. 
Vul je nummer en CVC 
code in of scan de QR 
code.

3.
Er is een e-mail 
verzonden naar het 
door jou opgegeven 
e-mailadres. Niet 
ontvangen? Check je 
spambox. Open de link 
op je telefoon om je 
KNIP account te
activeren.

4.
Maak een KNIP account 
aan door je gegevens 
in te vullen. Ga akkoord 
met de algemene 
voorwaarden en druk 
op ‘Gereed’.

5.
Vul vervolgens een 
pincode in om de 
app te beschermen 
en eenvoudig te 
gebruiken.

Waarom herkennen wij je? 
Omdat je een rekening hebt bij een andere vereniging /festival /
betaald voetbalorganisatie die klant is van Twelve.

6.
Je bent nu 
geregistreerd. Via 
‘Rekeningen’ kun je nu
opwaarderen.

(Arnoud Pol, penningmeester)

In de komende weken zal de clubpas aan alle 
leden worden verstrekt. Deze clubpas is ge-
koppeld aan de KNIP app en kun je gebruiken 
als betaalmiddel bij de kassa van EGS’20.

Als je de KNIP APP hebt gedownload, volg je de 
instructies om hem te activeren. Na het acti-
veren kun je het saldo op de app opwaarderen 

en zo kun je met je clubpas, die hieraan gekop-
peld is betalen. 

Zoals eerder aangegeven staat op de clubpas 
van de senioren die contributie 2020-2021 heb-
ben betaald een tegoed als compensatie i.v.m. 
de coronatijd. 

Als je vragen hebt, stel ze gerust via 
penningmeester@egs20.nl

dInsdag 31 augustus

kantinecommissie

wOensdag 1 sePtember

kantinecommissie

dOnderdag 2 sePtember

kantinecommissie

Zaterdag 4 sePtember

kantinecommissie

ZOndag 5 sePtember

kantinecommissie

weeKVerantwOOrdeLIJKe JOerI nuIJen

dInsdag 7 sePtember

Berna Kamoen en Liesbeth Portier

wOensdag 8 sePtember

Christel de Kruif en Brenda Pol

Zaterdag 11 sePtember

8:30-13:00 Joeri Nuijen, Ivan Hollanders, 
Paulien Paters, Gerda Pijnappels

13:00-18:00 Ellen v. Kraaij, Theo Cuppen, 
Martien Peeters, Dora Elmans

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

ZOndag 12 sePtember

9:00-14:00 Dennis Burgers, Michel van 
Haaften, Paulien Paters

14:00-19:00 Gerty Derks, René vd. Horst, Matt 
Danner, Roy Derks

Commissie kantine 
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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

IndeLIng traInIngsVeLd

(wedstrijdsecretariaat)

In nauw overleg met TOP Sport en Groen is besloten 
om ook veld 4 eenmaal per week door senioren te 
laten belasten. Hierdoor kunnen we ALLE teams op 
de Kranenhof laten trainen. 

Echter op de donderdag blijft de uitdaging het 
grootst. Vandaar dat besloten is om alleen op de 
donderdagen in 3 tijdsblokken te gaan trainen.
Tijdsblok 1:  18:00 - 19:10 uur
Tijdsblok 2:  19:20 - 20:30 uur
Tijdsblok 3:  20:40 -22:00 uur

Zoals je ziet zijn er nu nog 3 tijdsblokken en vanaf 
volgende week 4 tijdsblokken vrij. 

Het is dus mogelijk om te schuiven. Dit wel in overleg met 
het wedstrijdsecretariaat (app naar Edwin). 

Ook is de verwachting dat richting de winter de lagere senio-
renelftallen met kleinere groepen en wellicht samen kunnen 
trainen waardoor er ook meer ruimte zal vrijkomen.   
   Verder nog de volgende aanvullin-
gen:

* Fietsers mogen i.v.m. de veiligheid NIET door de entree via 
de slagboom, maar dienen gebruik te maken van de fietsrou-
te die aansluit op de fietsenstalling. 

* Vriendschappelijke wedstrijden (ook onderlinge wedstrij-
den) dienen in overleg met het wedstrijdsecretariaat afge-
sproken te worden. 

Bij voorkeur geen doordeweekse wedstrijden thuis 
i.v.m. de belasting van de velden.

* Probeer zo min mogelijk voor de doelen te trainen. 
De velden zijn nog erg kwetsbaar en we willen het 
hele seizoen er nog op kunnen spelen. 

* Van de beheerder ontvang je alle materialen en hij 
zal er ook op toezien dat ze allemaal weer retour 
komen.

* Komende zaterdag 4 september is er van 11:00-
13:00 een inloopbijeenkomst voor alle leiders. Je 
hebt dan de gelegenheid het clubhuis te verkennen 
en vragen te stellen aan de aanwezige kaderleden. 


