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         Foto: De spelers van EGS’20 1 bedanken het publiek na de gewonnen bekerwedstrijd tegen SES 1

DERDE HELFT EGS’20

(Wedstrijdsecretariaat)

Uitslagen

Zaterdag 11 september
Van de leeftijdsgroepen JO7 t/m JO10 worden geen uit-
slagen en standen door de KNVB bijgehouden.

EGS’20 JO11-2 Achilles Reek JO11-1 9-5
Margriet JO11-1 EGS’20 JO11-1 9-2
Achates JO13-2 EGS’20 JO13-4 1-5
Udi’19/CSU JO13-4 EGS’20 JO13-3 4-3
EGS’20 JO13-2 DAW Schaijk JO13-1 1-5
EGS’20 JO13-1 WHV JO13-1 2-9
HVCH JO15-3 EGS’20 JO15-3 8-1
EGS’20 JO15-2 Olympia’18 JO15-1 0-26
EGS’20 MO17-1 Nooit Gedacht MO17-1 3-1
Fc de Rakt JO17-1 EGS’20 JO17-2 2-5
EGS’20 JO17-1 Juliana Mill JO17-1 0-3
HVCH JO19-3 EGS’20 JO19-3 6-1
EGS’20 JO19-2 Juliana Mill JO19-1 1-4
EGS’20 JO19-1 HVCH JO19-1 2-1
EGS’20 1 SES 1 5-2
Zondag 12 september
EGS’20 VR1 Udi’19/CSU VR3 5-5
EGS’20 2 DAW Schaijk 3 1-1
EGS’20 3 Melderslo 2 2-2
EGS’20 4 SJO/SSA Vesta’18 4 4-7
Ulysses 2 EGS’20 5 8-0
EGS’20 6 SES 2 5-3
DAW Schaijk 11 EGS’20 7 0-9
Festilent 4 EGS’20 8 3-2
EGS’20 11 SJO/SSA Vesta 6 3-1
Siol 2 EGS’20 12 2-1
EGS’20 13 Fc Uden 8 tNO
Juliana Mill 5 EGS’20 35+ 1 6-7

Derde Helft EGS’20 4  *  Maandag 13 september 2021        * Seizoen 2021-2022

Trainingspakken
A.s. dinsdag 14 september kunnen tussen 19:00 en 
20:00 uur in de kantine de bestelde trainingspakken 
worden opgehaald. Ook is er de gelegenheid om trai-
ningspakken te passen.  Er zijn vrijwilligers van de 
werkgroep kleding aanwezig. 

Thermoshirts te koop
Bij de werkgroep kleding zijn zwarte thermoshirts 
voor € 17,50 te koop voor als het kouder wordt ! 

Wedstrijdkleding
Afgelopen weekend zijn de wedstrijdtenues aan de 
jeugd verstrekt. Van sommige teams hebben wij be-
grepen dat er diverse tenues niet paste of dat er on-
voldoende tenues in de tas zaten. De werkgroep kle-
ding zal alles in het werk zetten om àlle jeugdleden 
van passende wedstrijdkleding te voorzien. Mochten 
er vragen of opmerkingen zijn, kun je terecht bij de 
werkgroep kleding via Berna Kamoen:
berna.kamoen@egs20.nl

De werkgroep kleding heeft de sokken die horen bij 
de wedstrijdtenues ook in de tenuetassen gedaan zo-
dat iedereen nu sokken heeft. Als de maten dan niet 
kloppend zijn, kunnen ze uiteraard geruild worden. De 
kosten van de sokken worden via de vereniging tzt. 
automatisch afgeschreven. 

Bidons
Sinterklaas heeft bij zijn bezoek in december 2020 
bidons geschonken aan alle jeugdleden. Deze zwarte 
bidons met het logo van EGS’20 erop zullen van de 
week in de metalen lockers geplaatst worden zodat 
ze door de leiders kunnen worden uitgedeeld. 

Clubcard
Veel leden hebben inmiddels hun clubcard ont-
vangen. Mocht je als lid nog geen clubcard hebben 
ontvangen, meld je dan op wedstrijddagen bij het 
wedstrijdsecretariaat.  Helaas werken veel clubcards 

nog NIEt. De oorzaak zit hem bij de organisatie achter de 
clubcard en ze zijn druk bezig deze fout te herstellen. Je 
kunt wel alvast de KNIP-App downloaden. We houde je op 
de hoogte van de 

Vervoersrooster
Bij de jeugdteams wordt bij uit-wedstrijden een vervoers-
rooster in de weekbrief aangegeven. Hierbij worden de ou-
ders ingedeeld om de jeugd naar de uit-locatie te vervoe-
ren. Dit doen we enerzijds om noodzakelijke redenen maar 
ook om ouders te betrekken bij het voetbal van hun zoon 
of dochter. Indien je als ouder verhinderd bent, dien je zelf 
een vervanger te regelen. Voor het gemak hebben we er een 
“reserve-rijder” bij gezet. 

Veldindeling
De veldindeling voor trainingen lijkt inmiddels op 3 van de 4 
dagen structureel geworden. Alleen op de donderdag zijn er 
nog teveel teams op 1 avond en zijn we genoodzaakt gebruik 
te maken van 3 blokken. Zodra het lukt om daar 2 blokken 
van te maken, doen we dat. Vandaar dat de indeling op de 
donderdagavond nog regelmatig wijzigt en we voor die don-
derdagavond wekelijks een indeling op de groepsapps van 
de trainers blijven sturen. Voor vragen of reacties op de in-
deling kun je terecht bij secretariaat@egs20.nl of app naar 

agenda
 21-9 Brouwketel Walking Football   
           toernooi
20-10  Algemene Ledenvergadering

InformatIe vanuIt het (wedstrIjd)secretarIaat
(wedstrijdsecretariaat)

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.
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wInst voor 1e 

EGS’20 1 - SES 1
5-2

Foto:  Roel van de Bogaard (1e) scoort de 2-1

naMEnS dE SElECTiE: BEdankT !!

  

Foto: Milan Roeven (3e)

Foto: Thomas van den Houdt (2e)

Beste EGS’er, 

Wat was het een mooi feest zaterdag tijdens 
de eerste wedstrijd van ons eerste elftal op de 
Kranenhof! 

Vanaf deze plek willen wij een hoop mensen 
enorm bedanken die dit mogelijk hebben ge-
maakt. Namen gaan we niet noemen, want dan 
vergeten we vast iemand. Want met zoveel vrij-
willigers hebben jullie dit mogelijk gemaakt.

De bouw op de eerste plaats. Dit is de basis, het 
uitgangspunt. Er staat iets moois waar we trots 
op zijn en velen van jullie hebben daar belan-
geloos hun handjes uit de mouwen gestoken, 
waarvoor dank.

Onze dank gaat ook naar de mensen die alles om 
en rond deze wedstrijd hebben mogelijk gemaakt. 
De wijziging van de speeldag, de organisatie van 
de kaarten, de gevulde keuken, de mensen achter 
de bar en in de keuken, de geregelde DJ, de  
omroeper, het publiek…… alles viel op zijn plek. 

Door jullie is deze avond een happening  
geworden en een belevenis op zich. tegen  
Vitesse was het al geweldig, dit was minstens 
net zo mooi. De selectie ervaarde veel druk/ 
spanning, maar uiteindelijk hebben we deze 
avond kunnen opvullen met een mooi resultaat 
in de derby tegen SES.

Het enige smetje op de geweldige avond was 
de reactie van een deel van het publiek op een 
speler in het veld. Dit hoort niet bij onze mooie 
club. Je mag een voorkeur hebben voor iemand 
anders, maar binnen onze normen en waarden is 
dit gedrag in de beleving van de gehele selectie 
onnodig en kwetsend. Wij hopen dat we nog heel 
veel van deze wedstrijden voor zulk geweldig 
publiek mogen spelen. Maar we hopen dat dan 
iedereen wordt gesteund en niet wordt benaderd 
op de manier van afgelopen zaterdag!

Nogmaals, DANK JULLIE WEL. Jullie waren met 
zijn allen geweldig en hebben laten zien hoe 
mooi onze club is en/of gaat worden. trots op  
jullie. Hopelijk zien we jullie met dezelfde  
support terug in de competitie opening tegen 
Ysselstijn op zondag 26 september. 

BEDANKt, 

Remco (hoofdtrainer) en Sander (aanvoerder)

2e deelt punten In bekerduel

EGS’20 2 - daW Schaijk 3
1-1

ook gelIjkspel voor 3e

EGS’20 3 - Melderslo 2
2-2

Foto (Peter leegstraten): door een eigen doelpunt 
van SES werd het 4-2

Foto (Peter leegstraten): Het publiek liet 
regelmatig van zich horen ! 

programma

vrIjdag 17 september

19:30 EGS'20 3 SV Venray 4

beker

scheidsrechter: André Derksen

Zaterdag 18 september

wedstrIjdcoördInator rIan van de ven

15:00 EGS'20 JO19-1 JVC Cuijk JO19-1

beker

scheidsrechter: Dhr M. Snijders

13:00 EGS'20 JO19-2 Venhorst JO19-1

beker

scheidsrechter:  Ben Gerritsen

14:30 Handel JO19-1JM EGS'20 JO19-3

beker

vertrek: 13:30 naar Handel

vervoer: Verstraaten, Aleskerov, Bekkink, 
res: van Boekel

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

comp

scheidsrechter: Joeri Nuijen

15:00 ST VIOS'38/Toxan-
dria JO17-2 EGS'20 JO17-2JM

comp

vertrek: 14:00 naar Beugen

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

12:45 EGS'20 JO15-1JM JVC Cuijk JO15-1

beker

scheidsrechter: W. Mansvelders

13:00 Den Dungen JO15-1 EGS'20 JO15-2JM

comp

vertrek: 12:00 naar Den Dungen

11:00 ST Hapse Boys/De 
Zwaluw JO15-3 EGS'20 JO15-3JM

comp

vertrek: 10:00 naar Haps

vervoer: Albers, Balk, de Bock, Ghijssen, 
res: Lunenburg

11:00 Prinses Irene JO13-1 EGS'20 JO13-1JM

comp 1e fase

vertrek: 10:00 naar Nistelrode

vervoer: wordt door leiding geregeld

10:30 Margriet JO13-3 EGS'20 JO13-2JM

comp 1e fase

vertrek: 09:30 naar Oss

vervoer: v. Dijk, v. Elst, v. Hees, res: Imiri

13:00 EGS'20 JO13-3 ST De Zwaluw/Hapse 
Boys JO13-1

comp 1e fase

scheidsrechter:  Paul Willems

11:00 EGS'20 JO13-4JM DSV JO13-2JM

comp 1e fase

scheidsrechter:  Dylan Luza

11:00 EGS'20 MO13-1 SJO Vianen Vooruit 
HBV MO13-2

comp

scheidsrechter:  Edwin van Kraaij
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onnodIg gelIjkspel vr1

EGS’20 VR1 - Udi’19 VR3
5-5

Foto: lieneke kempen (li) en Fleur Wouters (re) zijn 
blij na een gescoord doelpunt. de wedstrijd 
eindigde in 5-5. 

ook 6e wInt van ses 

EGS’20 6 - SES 2
5-3

Foto: de multifunctionele Chris van Hal was leider, 
speler en keeper voor het 6e in de met 5-3 
gewonnen wedstrijd tegen SES 2

knappe wInst jo19-1

EGS’20 JO19-1 - HVCH JO19-1
2-1

Foto: luca Brans (JO19-1)

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

knappe wInst jo19-1

EGS’20 JO19-2 -
Juliana Mill JO19-1 

1-4 

Foto: Vreugde bij de JO19-2 na de gescoorde 
tegentreffer

verlIes In beker voor jo17-1

EGS’20 JO17-1 - 
Juliana Mill JO17-1

0-3

Foto: Jip Strankinga (voor) en Finn Brands (achter)  
voor de JO17-1

mo17-1 wInt van geffen

EGS’20 MO17-1 - 
nooit Gedacht MO17-1

3-1

Foto: Fenne Smits (MO17-1)

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

comp 1e fase

scheidsrechter:  Abe Brussaard

10:45 FC de Rakt JO11-2JM EGS'20 JO11-2JM

comp 1e fase

vertrek: 09:49 naar Uden

09:00 Emplina JO10-1 EGS'20 JO10-1JM

comp 1e fase

vertrek: 08:00 naar ‘s-Hertogenbosch

09:00 EGS'20 JO10-2 Boekel Sport JO10-1JM

comp 1e fase

scheidsrechter: leider is spelleider

09:00 EGS'20 JO10-3 SIOL JO10-1

comp 1e fase

scheidsrechter: leider is spelleider

08:30 Berghem Sport JO10-5 EGS'20 JO10-4JM

comp 1e fase

vertrek: 07:30 naar Berghem

08:30 Berghem Sport JO9-2 EGS'20 JO9-1JM

comp 1e fase

vertrek: 07:30 naar Berghem

10:00 Gemert JO9-3 EGS'20 JO9-2JM

comp 1e fase

vertrek: 09:00 naar Gemert

10:00 EGS'20 JO9-3 DAW Schaijk JO9-2

comp 1e fase

scheidsrechter: leider is spelleider

09:00 EGS'20 JO8-1JM DAW Schaijk JO8-1

comp 1e fase

scheidsrechter: FairPlay

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

comp 1e fase

vertrek: 08:00 naar Volkel

09:00 EGS'20 JO8-3JM Prinses Irene JO8-2

comp 1e fase

scheidsrechter: FairPlay

09:15 SIOL JO7-1 EGS'20 JO7-1JM

09:25 EGS'20 JO7-1JM SJO Vianen Vooruit 
HBV JO7-2

09:35 Gassel JO7-1 EGS'20 JO7-1JM

De JO7-1 speelt deze week haar 
wedstrijden in Vianen

vertrek: 8:15 uur

08:30 Berghem Sport 
JO7-2 EGS'20 JO7-2JM

08:40 Achilles Reek JO7-1 EGS'20 JO7-2JM

08:50 EGS'20 JO7-2JM DAW Schaijk JO7-1

De JO7-2 speelt deze week haar 
wedstrijden in Berghem

vertrek: 8:00 uur

18:00 O.K.S.V. 2 EGS'20 11

beker

Zondag 19 september

14:30 Toxandria 1 EGS'20 1

beker

scheidsrechter: dhr. C. van Straaten



eerste overwInnIng met spelvreugde voor jo17-2
Fc de Rakt JO17-1  - 

EGS’20 JO17-2
2-5

(Johnny Verwegen)

Na een korte voorbereiding van vier trainingen kon de 
JO17-2 van EGS’20 beginnen aan hun beker avontuur. 
Deze begon in Uden tegen FC de Rakt JO17-1. Het toch 
al jonge team werd vandaag aangevuld met Stijn Hof-
stede van de JO15-1. Vandaag hadden we ons nieuwe 
zwarte tenue gekregen en het team zag er prachtig uit.
Het team begon aan de aan de warming up en de sfeer 
was relaxt. De jongens hadden er zin in.

Na het eerste fluitsignaal begonnen we meteen goed 
positiespel op de manier zoals we vorig seizoen zijn 
geëindigd in de regiocup. Het team kreeg al snel het 
gevoel dat hier wat te halen valt. Binnen een kwartier 
kwamen we al op een 1-0 voorsprong door Sven. 

Voor de rust werd deze voorsprong nog uitgebreid. Dy-
lan kan niet alleen maar keepen, hij kan ook nog sco-
ren. Met een mooi schot, onhoudbaar voor de keeper 
werd het 2-0. 

Na de rust werd het al heel snel 3-0 en 4-0. De doelpunt 
makers waren weer Sven en Dylan. Vervolgens kregen 
we een strafschop. De bal werd door Dylan gegund aan 
tijn Kersten. Helaas werd zijn inzet gestopt door de 
Udense keeper. We kregen in de tweede helft veel kan-
sen maar ze werden niet benut en zoals zo vaak gaan 
ze aan de andere kant er dan wel in. FC de Rakt maakte 
het dus weer wat spannender. Via een hoekschop werd 
het 1-4 en even later werd het nog 2-4. Onze verdedi-
ging die vele meters hadden gemaakt werd wat ver-
moeid. Uiteindelijk haalde Sven de spanning er weer af 
door de 2-5 te scoren met zijn eerste hattrick van het 
jaar. De eerste overwinning is binnen, maar wat nog 
belangrijker is, er was vandaag heel veel spelvreugde.   

De 14 jongens van 13-2 speelden hun eerste competi-
tiewedstrijd tegen DAW 13-1. Samenspelen in deze sa-
menstelling hadden de jongens nog niet gedaan. Het 
was dus vooral veel wennen in het eerste half uur. Veel 
gelegenheid had de ploeg niet, want in de eerste klasse 
wordt meteen andere vaardigheden van je gevraagd. Ze-
ker van de 13-2 jongens die nog nooit op dit niveau ge-
voetbald hebben. Hoe kom je dan in die klasse terecht? 
Nou ja, daar is al veel over gezegd en geschreven. We 
gaan in ieder geval met de borst vooruit en kin omhoog 
de grote nederlagen tegemoet. Geven onze ogen goed 
kost en proberen veel te leren. En dat de jongens snel 
leren kwam in deze wedstrijd goed naar voren.

Afspraken zijn gemaakt, dat we proberen te voetbal-
len en dat we plezier houden in het spelletje. En in de 
eerste wedstrijd zijn deze afspraken goeddeels nage-
komen. 

petje af voor jo13-2

EGS’20 JO13-2
-

daW Schaijk JO13-1
(Joep van der Molen)

Voetballend opbouwen van achteruit en dan de aanval 
zoeken. Snel de bal van voet tot voet laten gaan en blij-
ven lopen, je zelf blijven aanbieden, je blijven inzetten  
en gebruik maken van de kracht van je medespelers. El-
kaar positief blijven benaderen. Punten die in de eerste 
wedstrijd door vele jongens goed werden uitgevoerd. 
Ondanks dat werd het overwicht van de tegenstander 
in de score uitgedrukt. Een 0-3 tussenstand stond in de 
rust op het scorebord.

De tweede helft startte EGS furieus en kans op kans 
werd gecreëerd. Een doelpunt kon niet uitblijven. taro 
strafte een fout van de verdediging van DAW af en 
scoorde de 1-3. Finn kreeg een superkans om tot 2-3 te 
komen, maar dat lukte net niet. Lang bleef de wedstrijd 
in evenwicht. Alleen in het laatste stuk ging het nog 
twee keer fout. Zo kwam de 1-5 eindstand in de boeken.

Onze eerste wedstrijd in deze klasse. Hopen dat we 
na deze 6 wedstrijden op waarde geschat worden en 
dan komen er wedstrijden van gelijkwaardig niveau. Nu 
bleef de teller op 1-5 steken en dat kwam mede door de 
geweldige inzet en voetballend vermogen van de 13-2 
jongens.  Jongens petje af voor jullie.

whv te sterk voor jo13-1

EGS’20 JO13-1 - 
WHV JO13-1

2-9

Foto: Minke Spoorendonk (JO13-1)

olympIa’18 te sterk voor jo15-2

EGS’20 JO15-2 - 
Olympia’18 JO15-1

0-26

Foto: Jip Strankinga (voor) en Finn Brands (achter)  
voor de JO17-1

Markt 5 ♦ 5361 GH Grave

 Cadeauwinkel
   & Fashion

                                  
 Tot zo!

                            Groetjes Team
 Klik

12:00 EGS'20 2 HVCH 3

beker

scheidsrechter: Dhr Th van de Voort

12:15 OSS'20 4 EGS'20 4

beker

12:15 EGS'20 5 OSS'20 6

beker

scheidsrechter: Edwin van Kraaij

11:00 UDI'19/CSU 6 EGS'20 6

beker

10:30 Herpinia 3 EGS'20 7

beker

12:00 Juliana Mill 4 EGS'20 8

beker

09:30 SIOL 4 EGS'20 10

beker

11:00 Vianen Vooruit 5 EGS'20 12

beker

10:30 EGS'20 13 Festilent 6

beker

scheidsrechter: Ben van Eldijk

10:15 EGS'20 35+1 SES 4

beker

scheidsrechter: André Derksen

10:00 HVCH VR4 EGS'20 VR1

beker

Zaterdag 25 september

wedstrIjdcoördInator rIan van de ven

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

comp

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

comp

vertrek: 14:00 naar Volkel

vervoer: 

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

comp

vertrek: 13:30 naar Haps

vervoer: 

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

comp

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

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

beker

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

comp

vertrek: 12:30 naar Boxtel

vervoer: 

4
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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

egs’20 en hc grave gaan loten verkopen met de grote clubactIe
Zaterdag 18 september start de landelijke lotenverkoop 
van de Grote Clubactie. Ook wij doen mee en we willen 
natuurlijk zoveel mogelijk loten verkopen. Dit jaar zet-
ten we ons in voor 

de jeugd van EGS’20 en Hockeyclub Grave
Een lot kost €3,- per stuk, waarvan 80% (dus €2,40 per 
lot) direct naar onze clubkas gaat. 

Verkoopboekje met QR-code
Onze jeugdleden zullen via het verkoopboekje loten 
gaan verkopen. Het verkoopboekje is uitgebreid met 
een extra optie. Kopers kunnen ook met hun telefoon 
(op afstand) een lot kopen door de QR-code op de voor-
kant van het verkoopboekje te scannen. 

We doen het samen
We gaan er met z’n allen vol voor en hopen ons 
doel te behalen met behulp van de steun van fami-
lie, vrienden en mensen uit de omgeving! Juist nu 
kunnen we die extra steun goed gebruiken.
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Het is zover. Vandaag is de eerste wedstrijd van het 
seizoen. Spannend, omdat er nu gespeeld gaat worden 
op een heel veld, 11 tegen 11 en met allerlei nieuwe re-
gels zoals buitenspel en ingooien. Met ietwat knikken-
de knietjes stappen de spelers het veld op in Ottersum 
om de strijd aan te gaan met VV Achates JO13-2. En het 
gaat al snel heel goed. 

Het team laat zien waar ze de eerste weken zo hard 
op getraind hebben. Binnen drie minuten lukt het Luka 
al om te scoren. Dat geeft moed en de zenuwen zijn 
verdwenen. tim staat zijn mannetje in de verdediging 
en laat de tegenstander niet in de buurt van het doel 
komen. Na 10 minuten wordt het toch even spannend 
en schiet de tegenstander vlak langs de goal over de 
achterlijn. Er volgt daarna snel een omschakeling, Bo 
Strankinga speelt de bal langs verschillende spelers 
langs de lijn en komt heel ver, maar wordt onderuit ge-
haald. EGS neemt weer de overhand. Luke stuurt ach-
terin iedereen mee naar voren, Len zorgt dat iedereen 
op het middenveld alert blijft en medespelers worden 
aangespeeld. Als EGS weer terug wordt gedrongen op 
eigen helft zorgt Jacco met een mooie verdedigende 
actie dat de bal niet bij de keeper terecht komt. Door de 
ruimtes in het middenveld goed te gebruiken lukt het 
Lars om 0-2 te maken met een prachtige goal. Daarna 
volgt er weer een schot op doel van Achates, maar Bo 
laat de bal met zijn voet over de achterlijn gaan. Dit is 
één van de vele corners deze wedstrijd. Door veel EGS-
ers voor de goal wordt er niet gescoord vanuit deze si-
tuaties. Een paar minuten voor rust lukt het Lars om de 
bal vanaf het middenveld mee te nemen en scoort, 0-3. 
Met een goed gevoel gaat het team de rust in. 

superstart van het seIZoen voor jo13-4
achates JO13-2

-
EGS’20 JO13-4

(Dorien van Leuveren-van der Zande)

Na de rust komt de tegenstander iets feller het veld op. 
Maar EGS blijft prima samenwerken. Hailey zorgt voor rust 
in de verdediging en speelt verschillende spelers uit. Ook 
ties werkt goed in de verdediging en zorgt dat de ballen 
naar de juiste medespelers gaan. Rechtsvoor laat Aurel 
zien dat hij de tegenstander gemakkelijk kan passeren. 
Duke zorgt met een prachtige goal voor de 0-4 score. Af-
spelen van de bal blijft lastig en de vermoeidheid begint 
dan toch een rol te spelen. Wouter krijgt een bal van de 
keeper direct in de voeten gespeeld, helaas gaat de bal 
bij het schot terug direct weer naar de keeper. Even later 
pakt Wouter echter wel zijn kans, via een mooie voorzet 
van Aurel lukt het Wouter om via een lastige hoek toch te 
scoren en is het 0-5. De vrije trap na een buitenspelactie 
in de laatste 5 minuten komt precies bij de voet van een 
Achatesspeler terecht, die haalt uit en de bal valt met 
een hoge boog over Bo heen in het doel, 1-5. De tegen-
stander krijgt het gevoel dat er nog meer kansen liggen, 
maar dan volgt al snel het fluitsignaal om het einde van 
de wedstrijd aan te geven. GEWONNEN!! 

foto (dorien van leuveren): de jo13-4

EGS JO10-2 wordt door Nulandia meteen in de verde-
diging gedwongen. Jari verdedigt sterk. Ondanks een 
mooie redding van Lars, die voor EGS in de goal staat, 
kan hij niet voorkomen dat de bal in de aanval daarna 
het net bereikt: 0-1. timo en Jorne zetten samen een 
aanval in, maar het leidt niet tot de gelijkmaker. Een 
tegenaanval zet de stand op 0-2. Na een goede voor-
zet van Milan maakt timo de actie mooi af: 1-2. Cas 
werkt de bal voor het doel van EGS weg, maar even 
later wordt het dan toch 1-3.

De verdediging van EGS laat een gat vallen, waardoor 
de 1-4 en 1-5 snel zijn gemaakt. Daarna begint EGS aan-
vallender te spelen. Milan gaat de hele breedte van het 
veld over en speelt een aantal tegenspelers voorbij. 
Zijn actie eindigt helaas met een tevergeefse poging 
op doel. Dankzij fantastisch samenspel van EGS wordt 
het later 2-5. Jorne en Hugo blijkt een gouden combi-
natie te zijn. teun maakt er met een prachtig doelpunt 
3-5 van.

Cas en Jari zijn vervelend voor de tegenstander op het 
middenveld. toch valt even later de 3-6.  Nadat EGS een 
aanval inzet en balverlies leidt, belandt de bal snel in 
het 7-meter gebiedt van EGS. Lars staat kansloos te-
genover de aanvallers van Nulandia. De 3-7 wordt ge-
maakt. De jongens van EGS geven niet op en blijven 
aanvallen inzetten, met mooi samenspel van Milan, 
teun en Jorne. Ook Hugo is een lastige tegenstander 
voor de verdediging van Nulandia, maar ècht gevaarlijk 
wordt het team van EGS niet meer.

werk aan de wInkel voor jo10-2
EGS’20 JO10-2

-
nulandia JO10-1

(Maartje van Gorp-Sip)

Lars zegt na afloop van de wedstrijd dat hij het een moei-
lijke wedstrijd vond. “Ze schoten vaak op goal en hadden 
een goeie spits.” Op de vraag wie hij een compliment 
zou willen geven zegt hij: “Ik vond dat Jorne beter is 
gaan spelen. Hij had goeie acties en speelde meer men-
sen voorbij.” Lars erkent dat er nog wat te leren is voor 
komend seizoen: “Wel zou ons team nog beter kunnen 
overpassen en voorgeven”, denkt hij.

foto: lars neemt na afloop van de wedstrijd een penal-
ty

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

comp

vertrek: 12:00 naar Uden

vervoer: Lunenburg, Megens, Rovers, 
Smits, res: Sommerdijk

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

comp 1e fase

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

comp 1e fase

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

comp 1e fase

vertrek: 10:30 naar Venhorst

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

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

vervoer: wordt door leiding geregeld

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

comp 1e fase

vertrek: 09:00 naar Zeeland

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: FairPlay

09:00 EGS'20 JO7-1JM Gassel JO7-1
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Voor dag en dauw werd er verzameld op het nieuwe 
sportpark van EGS’20 met als doel effe af te reizen naar 
die ene voetbalclub in Geffen die je vast nooit had ge-
dacht. Onze jonge helden wisten dat ze aan bak moes-
ten, aangezien ze nu in de 1e klasse bivakkeren, een 
paar klassen hoger dan vorig seizoen. Zeker toen spe-
lers het kunstgrasveld betraden en bleek dat de kinde-
ren daar stiekem kunstmest in hun pap gebrokkeld krij-
gen, want het verschil in lengte en breedte was goed 
zichtbaar. 

Dit maakte dat het team in het eerste kwart van de 
wedstrijd iets te veel ontzag had, en  stond 2-0 op het 
scorebord. Bij vlagen kwam EGS er goed uit en tieme 
kon uit een klutsbal een tegentreffer noteren.  On-
danks sterk verdedigen van Siem en Lisa en erg goed 
keeperswerk van Kian, wist de tegenstander toch een 
paar slordigheden genadeloos af te straffen, waardoor 
de jongens en meisjes met een 4-1 achterstand gingen 
rusten. In de tweede helft groeide het vertrouwen en 
EGS drong steeds meer aan bij het Geffense goal. Of 
was het toch de vitaminerijke fruithap in de rust dat 
de boost gaf? Helaas was het Geffen dat een goaltje 
mocht noteren. Leek alles toen verloren? Neen hoor. 
EGS pakte de handschoen op en begon steeds beter in 
de wedstrijd te komen. thijs zette goed door bij een 
hakkelende tegenstander en schoot hard binnen, 5-2 
dus. 

de jo9-1 vecht als een leeuw
nooit Gedacht JO9-1 -

EGS’20 JO9-1

(Kenneth Steijvers)

Ondertussen vochten Nienke en Flint voor elke meter en 
zelfs zo dat laatstgenoemde de grootste speler van Gef-
fen tegen de grond werkte. De organisatie van de tegen-
stander werd steeds zwakker. Een corner van thijs werd 
hard en strak voorgegeven en door tieme op waarde ge-
schat. Een prima goal maakte dat EGS langzaam terug 
kwam in de wedstrijd. Niet veel later maakte thijs zelfs 
de 5-4 waardoor we heel even op een stuntje mochten 
hopen, echter het waren de Geffense knapen die aan het 
langste eind trokken. EGS was ietwat moe gestreden en 
de 6-4 en zelfs in de laatste seconde de 7-4 zorgde voor 
een overwinning van de tegenpartij. Al met al een prima 
eerste wedstrijd in de 1e klasse en goed om te zien dat 
ze zich prima staande wisten te houden.

foto (randy steijvers): siem de valk wordt onder druk 
gezet

jo11-2 wInt van achIlles reek

EGS’20 JO11-2 - 
achilles Reek JO11-1

9-5

Foto: luuk Ockers (voor) en luuk Vogelaars (achter) 

ook jo10-4 speelde tegen ses

EGS’20 JO10-4 - 
SES JO10-1

Foto: Ruby Hendriks hielp de JO10-4 mee 

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

scheidsrechters: FairPlay

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 naar Schaijk

Zondag 26 september

14:30 EGS'20 1 Ysselsteyn 1

comp

12:00 EGS'20 2 Avesteyn 2

comp

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

comp

12:00 FC de Rakt 2 EGS'20 4

comp

12:00 EGS'20 5 De Zwaluw 3

comp

10:00 EGS'20 6 OSS'20 5

comp

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

12:00 EGS'20 11 HBV 4

comp

11:00 Berghem Sport 7 EGS'20 12

comp

10:00 TOP 8 EGS'20 13

comp

10:00 EGS'20 35+1 MOSA'14 35+1

comp

scheidsrechter: 

11:00 HVCH VR2 EGS'20 VR1

comp

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

comp

Foto (arthur Brussaard):  EGS’20 op zaterdagavond tijdens de derde helft
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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

Vol goede moed rijdt EGS J09-2 naar Oss toe, we spe-
len tegen O.S.S.’20 J09-4. Even wennen om weer in 
de kleedkamers met zijn allen om te kleden. Wat is 
het weer gezellig, als van ouds. Fijn dat het weer 
kan! Het team bestaat uit onze doelman Pim, en 
teamspelers Caitly (die helaas nog niet helemaal fit 
was, beterschap!) Liam, Mason, Marco, Raf, Sem en 
Senn. Sem van ons team trapt af en de wedstrijd 
begint. 

Oss begint fanatiek en gaat vrijwel direct op doel af, 
maar Pim weet de bal goed tegen te houden. Dan 
pakt EGS zich snel terug en Marco weet in de eerste 
minuten met een voltreffer 0-1 te scoren. De spirit 
zit er goed in en na een mooie actie van Raf komt de 
bal op de lat en weet Sem de bal perfect in te kop-
pen (0-2). De tegenpartij komt op eigen helft, maar 
een doelpunt blijft uit.  Na de eerste korte pauze 
komt Liam in het veld en wisselt met Mason. Sem 
scoort al snel vanuit het midden (0-3). tegenpartij 
komt ook weer aan de bal en schrampt de buiten-
kant paal. Sem scoort nog tweemaal met behulp van 
een perfecte assist van Senn. Raf scoort door een 
mooie pass van Sem en net voor pauze wordt het 
1-6, de bal ging links de hoek in.

Na de rust wordt het gelijkwaardiger en laat Oss ook 
een aantal mooie kansen zien die ook tot doelpun-
ten leiden.

whoop whoop whoop, j09-2 begInt super dIt seIZoen!
Oss’20 JO9-4

-
EGS’20 JO9-2

(Marjon Gerrits)

EGS laat super samenspel zien, de ruimtes worden gepakt, 
er wordt overgespeeld en goed aangenomen. Mooi om te 
zien! Het resultaat is er ook naar. Door dit prachtige samen-
spel weet Raf nog 3 keer te scoren. Pim krijgt het in de twee-
de helft wat moeilijker, hij gooit zijn lijf erin en weet een 
aantal tegengoals te voorkomen. Het eindigt met 5-9. Een 
fantastische start voor dit nieuwe seizoen!  

foto (marjon gerrits): de jo9-2

Commissie kantine

weekverantwoordelIjke pIet mIchIels

dInsdag 14 september

Berna Kamoen en Liesbeth Portier

woensdag 15 september

Christel de Kruif en Piet Michiels

donderdag 16 september

Paul Schreurs, Peter Pijnappels, 
Piet Michiels, Paulien Paters

Zaterdag 17 september

8:30-13:00 Piet Michiels, Paulien Paters, Ger-
da Pijnapels

13:00-18:00 Dory Jagers, Wilma, Charlotte 
Aarns, Paulien Paters

18:00-21:00 Michel v. Haaften, Sjon Steenhui-
zen

Zondag 18 september

9:00-14:00 Piet Michiels, Michel van 
Haaften, Paulien Paters, Marjan 
van Krevel

14:00-19:00 Koen Claassen, Christ van de 
Strien


