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            Foto:   EGS’20 JO10-1

DERDE HELFT EGS’20

(Wedstrijdsecretariaat)

Uitslagen

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

woensdag 22 september
ST Vios/Toxandria 
JO17-2 EGS’20 JO17-2 7-0

EGS’20 13 Fc Uden 8 2-2
zaterdag 25 september
EGS’20 JO11-2 SES JO11-1 0-7
Blauw Geel’38/
Jumbo JO11-1 EGS’20 JO11-1 12-0

JVC Cuijk MO13-1 EGS’20 MO13-1 10-0
Venhorst JO13-1 EGS’20 JO13-3 2-2
EGS’20 JO13-2 JVC Cuijk JO13-2 1-5
EGS’20 JO13-1 HVCH JO13-2 5-0
Fc Uden JO15-2 EGS’20 JO15-3 UiTG.
Boxtel JO15-1 EGS’20 JO15-2 21-0
EGS’20 JO15-1 Margriet JO15-1 0-3
EGS’20 MO17-1 SSS’18 MO17-1 2-3
ST Constantia/
Menos JO17-1 EGS’20 JO17-2 10-3

EGS’20 JO17-1 Erp JO17-1 UiTG.
ST Hapse Boys/
De Zwaluw JO19-2 EGS’20 JO19-3 12-1

EGS’20 JO19-2 VriJ
EGS’20 JO19-1 Oss’20 JO19-1 4-5
zondag 26 september
ST Siol/JVC Cuijk 
Vr1 EGS’20 Vr2 2-0

HVCH Vr2 EGS’20 Vr1 0-8
EGS’20 35+ 1 MOSA’14 35+ 1 3-0
TOP 8 EGS’20 13 5-5
Berghem Sport 7 EGS’20 12 2-1
EGS’20 11 HBV 4 3-3
DAW Schaijk 6 EGS’20 10 3-0
Fc Schadewijk 6 EGS’20 9 2-4
Vianen Vooruit 4 EGS’20 8 1-6
DAW Schaijk 7 EGS’20 7 2-11
EGS’20 6 Oss’20 5 3-6
Fc de rakt 2 EGS’20 4 2-1
EGS’20 3 SJO SSA Vesta’19 3 2-3
EGS’20 2 Avesteyn 2 1-4
EGS’20 1 Ysselsteyn 1 3-0
maandag 27 september
EGS’20 JO17-1 Erp JO17-1 7-1
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Clubcard
Als het goed is zijn de problemen m.b.t. het opwaarderen 
van de clubcard opgelost. Mocht je pasje nog niet wer-
ken, stuur dan een mail naar penningmeester@egs20.nl 
Als je nog geen clubcard hebt, loop dan op zaterdag of 
zondag het wedstrijdsecretariaat binnen om deze op te 
halen. 

Algemene ledenvergadering
Op woensdag 20 oktober zal de Algemene Ledenverga-
dering om 20:00 uur in het clubhuis gehouden worden. 
Hiernaast ziet u de agenda hiervan. 

Nieuwe coronarichtlijnen
Vanaf 25 september j.l. zijn er door de Overheid nieuwe 
coronarichtlijnen in werking gesteld, o.a. voor sportkan-
tines.  Als vereniging zijn wij ook verplicht ons hieraan 
te houden en bezoekers die in onze kantine willen gaan 
zitten te scannen op vaccinatie en/of testbewijzen. Dat 
wil zeggen dat vanaf heden iedereen die in de kantine 
gaat zitten, een corona toegangspas moet kunnen laten 
zien. Deze toegangspas bestaat uit een positieve co-
ronacheck, een herstelbewijs of een negatieve test van 
minder dan 24 uur oud. 

iedereen kan zonder corona-toegangsbewijs wel deelne-
men aan de trainingen, zich begeven in de kleedkamer 
en ook is het mogelijk een drankje af te halen in de kan-
tine en deze buiten te nuttigen. 

De handhaving zal plaatsvinden door vrijwilligers en wij 
hopen op uw begrip en medewerking. 

agenda
25-9 t/m 3-10   Week van de scheidsrechter
20-10               Algemene Ledenvergadering
5 t/m 7-11   OPENiNGSWEEKEND

AGENDA 
ALGEMENE LEDENVERGADERING

20-10-2021 OM 20:00 UUR
IN HET CLUBHUIS

1.  Opening
2.  Vaststellen agenda
3.  Vaststellen verslag ALV 22-11-2020
4. Mededelingen vanuit het (interim-)bestuur
5. Vaststellen jaarverslag 2020-2021  
6.  Vaststellen financiële jaarverslag 2020-2021
7.  Verslag kascontrole 2020-2021 en benoeming   
 kascontrolecommissie 2021-2022
 De kascontrole 2020-2021 is gedaan door   
 dezelfde kascontrolecommissie die in november  
 2020 de jaarverslagen van de drie afzonderlijke   
 verenigingen heeft goedgekeurd.  Dit zijn Jan   
 Mooren, Gert Mulder, Giel Gerrits, Menno   
 Leegstraten, Dick Cuijten, rick en Luuk de Wildt.
8.  Benoeming bestuur 
 Aftredend zijn de bestuursleden:
 Johan Brands, Daniël Brans, Matt Danner, Huub  
 Linders, Mark van Lith, Piet Michiels, Jan Paters,   
 Cees Peters en Wim Spanbroek. 
 Herkiesbaar zijn de bestuursleden:
 Jan de Kruif (voorzitter), Edwin van Kraaij   
 (secretaris), Arnoud Pol (penningmeester), Henk  
 Cuppen, Joeri Nuijen en Harry Oomen.
 Het bestuur draagt de volgende bestuursleden   
 voor ter benoeming:
 Arthur Brussaard, Wuf Floor, Nick Jansen en   
 Aad Kamps. 
 Tegenkandidaten dienen schriftelijk bij het  
 bestuur aangemeld worden en dienen    
 schriftelijk ondersteund te worden door   
 tenminste 3 leden. 
9.  Vaststellen contributie 2021-2022
10.  Vaststellen begroting 2021-2022 
11. rondvraag
12.  Sluiting

InformatIe vanuIt het 
(wedstrIjd)secretarIaat

(wedstrijdsecretariaat)
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Eindelijk is de Bikkelkampreporter terug. Het ligt voor de 
hand om me Kranenhofreporter te gaan noemen, maar 
een klein beetje geschiedenis vast houden behalve in de 
naam en kleuren van onze mooie club kan denk ik geen 
kwaad.

Eindelijk dus weer schrijven. De voorbereiding voor de 
selectie is half juni begonnen, met zoals via diverse ka-
nalen te lezen was, een aantal wedstrijden. Echter, de 
Bikkelkampreporter heeft voor zijn werk 3 weken in Cana-
da gezeten en is daarna 2 weken naar het Corona relaxe 
Griekenland geweest. Helaas dus ook het feestje SES ge-
mist, waar de commentaren alleen maar positief waren, 
mooi feest, geweldig georganiseerd en 750 mensen die 
zich netjes hebben gedragen. Daar mogen club en aan-
wezigen wel met trots op terug kijken. Natuurlijk ook de 
overwinning op buurman SES mag er zijn…..

Vandaag was het dus thuis wedstrijden dag. Hoe mooi 
om de competitie te openen met de gehele selectie thuis.
Onze jonge garde, de onder 23 speelde om 10 uur thuis 
tegen een andere fusie vereniging Vesta’19. Een aantal 
mensen noemt het nog immer Ravenstein. Voor mij ge-
woon Vesta. Ik was helaas 10 minuutjes te laat vanwege 
file op de brug van Grave (eigenlijk nog half zat in bed van 
de avond ervoor)

3 MOOIE pUNTEN MAAR 6 TE wEINIG!
(De Bikkelkampreporter)

egs’20 1 - YsselsteYn 1 
3-0

Ons nieuwe scorebord gaf 1-0 achter aan. Best bijzonder, 
want vanaf dat ik er was zag ik tot aan de rust alleen 
maar 1 team aanvallen en vele kansen missen. Ik was 
nog wel op tijd om de 1-1 van Max langenberg te zien. 
Na een afgeslagen vrije trap van Jimmy Hendriks, schoot 
de net uit de a junioren overgekomen speler de 1-1 mooi 
binnen. Nog niet veel later werd het 2-1 voor ons EGS’20 
door Chris Smits, na goed druk zetten en een afgemeten 
voorzet van een andere jongeling, Jarda Gerrits. Kansen 
van Chris, Wessel Kouwenberg (ook net uit onder 19) en 
nog een aantal anderen mochten er niet in. En dan geld 
de oude wet….. als je zelf niet scoort krijg je hem om de 
oren. Zo werd het dan ook 2-2 net voor rust, door een te-
gendraads ingekopte bal. Paar goede spelers bij Vesta, 
leuk ploegje om naar te kijken, sportief, jong en zonde 
trainer toch gedisciplineerd. Moet ook zeggen dat Edwin 

foto: bram van zuijlen (3e)

egs’20 2 - avesteYn 2 
1-4

egs’20 3 - sjo ssa vesta’19 3 
2-3

HET IS zOVER !!! 
wE KUNNEN HET SpORTpARK 

OffICIEEL EN fEESTELIJK 
OpENEN !

wEEKEND 5-6-7 NOVEMBER
NADERE INfO VOLGT

van Kraay een uitstekende wedstrijd floot. In het kader 
van week van de scheidsrechter mogen we daar ook wel 
is een positieve melding van maken. 

In de tweede helft was het helaas klaar met onze jonge 
zwarthemden. Vesta nam het heft in handen en waren 
helaas beter in deze 45 minuten. Het was dankzei onder 
19 keeper Jens Arts dat het lang 2–3 bleef (vlak na rust 
de 2-3 gevallen) en bleven we in de wedstrijd. Toen Vesta 
ook nog een penalty miste door op de paal te mikken, 
de rebound door de zelfde speler werd chaoten, wat dus 
blijkbaar niet mag (nog maar is de regels leren meneer 
Bikkelkampreporter reporter) bleef het team erin gelo-
ven. Het zou onterecht zijn maar Jimmy had de 3-3 moe-
ten maken nadat hij oog in oog kwam met keeper, maar 
die redde uiterst bekwaam. Helaas verloor de ploeg van 
hoofdtrainer Remco ten Hoopen dus, op basis van de eer-
ste helf enorm onterecht, op basis van de tweede terecht. 
Maar het spel, de passie en de wil bij de jonge gasten 
deed de Bikkelkampreporter reporter deugd, waar we 
Yannick goal misten door weekendje weg, en Max Duits 
en Tom Gerrits bij het tweede mee bleken te doen, dus 
met 1 wissel wel wat krap, maar alsnog  respect voor de 
boys.

foto:  Keeper jan verstegen (2e)

Het tweede verloor 4-1, zullen zelf een verslag schrijven. 
Maar de reporter zag helaas een niet zo’n goede wed-
strijd….

Het eerste mocht het opnemen tegen Ysselsteijn. Een 
openingswedstrijd is altijd lastig, maar het kon toch niet 
misgaan? Zoveel mensen heb ik als reporter vorig jaar 
alleen tegen Vitesse 08 gezien, met een geweldige sfeer 
en voor het laatst bij de titel van Estria met Ivo Rossen 
als coach. Daarvoor en erna was dat lang geleden. Ik was 
er ook bij toen Scv kampioen werd met Jan Schaap, ook 
een mooi feest maar ik schat de helft van de mensen 
(maar wel net zo een groot feest) als bij Estria. Dat wa-
ren mooie tijden die we ook bij ons EGS’20 nog wel gaan 
meemaken. 

De eerste 15 minuten ben ik geschrokken. Ysselstein mis-
te 3 grote kansen en was Lars Paters de reddende engel. 
Lars keepte sinds jaren weer is in het eerste, heeft blijk-
baar voorlopig de strijd van beer Jan Verstegen gewon-

foto:  sander bisseling (1e)

foto:  rick beijer (2e)

nen, en liet vandaag zien een meer dan zeer goed 
doelman te zijn. Bartje had het moeilijk in de beginfa-
se. Jurre zat op de bank, maar dat had te maken met 
een blessure die hij had de afgelopen 4 weken. Rens 
en Teun deden het goed maar kregen geen controle 
over de twee rappe spitsen van de bezoekers. Na een 
tactische omzetting kreeg EGS de volledige controle. 
Dit leidde vervolgens tot de 1-0 van Sander Bisseling. 
Vlak voor rust kregen we via onder 19 speler Hidde 
Leegstraten nog een kans op 2-0, maar de jongeling 
miste helaas. Na rust ging het team verder met waar 
ze voor rust gebleven waren, de wedstrijd domineren. 
Dit leidde na een fenomenale crosspass van Invaller 
Jurre, op myron van Dijk die een geweldige actie de 
bal op doel schoot. Deze toucheerde ergens onderweg 
Roel van den Boogaart die zo zijn eerste doelpunt als 
spits te pakken had. De 3-0 kwam weer van Sander 
Bisseling en werd gevierd met keeperstrainer Ricky. 
De 4-0 bleef uit, Moos van der Bijl, Jimmy Hendriks en 
Sander Bisseling kwamen nog dichtbij. De wedstrijd 
leek op slot en er werd het en der wat gewisseld door 
de beide teams. Hiermee kreeg Ysselstein nog een 
tweetal grote kansen en had keeper Lars rood kunnen 
krijgen voor een handbal buiten de 16. Echter kwam 
hij weg met geel….. de scheidsrechter, die lekker liet 
voetballen, veel voordeel gaf en uitstekend floot ont-
zag de doelman doordat er rugdekking was van 2 ver-
dedigers. 

Al met al wel verdiend. 3 punten in de tas. Iets te 
weinig voor de drie teams, maar uiteindelijk is de 
kop eraf. Volgende week weer nieuwe ronden, nieuwe 
kansen. 
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5e brouwKetel walKIng football toernooI
toernooI egs’20 

walKIng football

(Theo Cools)

Dankzij of ondanks de beperkingen kon na 2 jaar hunke-
ren Walking Football Grave , behorende bij EGS 20, weer 
haar jaarlijkse toernooi doorgang laten vinden. En dat 
op het prachtige nieuwe sportcomplex de “Kranenhof.”
20 deelnemende teams ,verdeeld over 12 verenigingen 
uit de regio en ver daarbuiten ,  brachten zo,n 160 krasse 
knarren binnen de lijnen.

De warming up begeleid door Jan Schaap en Ad Mellaard 
had wel wat weg van het beeld van huppelende koeien 
die na een lange winter weer de wei in mogen. Wel met 
het verschil dat het hier een perfecte echte grasmat be-
trof waar een gemiddelde profclub nog jaloers op zou 
zijn. Toen de mannen de 60+ spieren extra soepel had-
den gestretcht kon wijze man en hoofdorganisator Theo 
Aarts het deelnemersveld in beweging zetten.

De Olympische gedachte van deelnemen is belangrijker 
dan winnen is natuurlijk een mooie slogan, waar deze 
mannen ook helemaal achter staan. 

Alleen niet in het veld! Want dan moet er , indachtig 
hun voetbal verleden , bij voorkeur toch wel gewonnen 
worden. Voor de middag viel er nog niets te zeggen over 
de totaal score zodat die beslissingen pas na de voor-
treffelijke lunch van Bar Bistro de Brouwketel moesten 
vallen. Omdat aan de totaal score ook punten waren ge-
koppeld voor sportief gedrag werd het een vlekkeloos 

,gezellig toernooi dat qua tijd geheel volgens schema 
verliep. De spannende finale ging uiteindelijk tussen Het 
Maldense Juliana 1 en Brabant United uit Valkenswaard. 
Door een doelpunt in de laatste seconde werd Brabant 
United toernooi winnar en kreeg men uit  handen van 
wethouder rick Joosten en Kees van Gent de enorme 
wisselbeker uitgereikt. 

Prijzen , getrokken door rick Joosten ,waren er ook voor 
het sportiefste team n.l. DAW 2 en voor Jos van de Wie-
len van Juliana Malden als meest unieke speler.

rest nog te vermelden dat de hoofdprijs van de loterij, 
t.w. een ballonvaart, beschikbaar gesteld door Pascal 
Noor, werd gewonnen door Henk Wijdeven die dan het 
sportcomplex vanuit de lucht mag bekijken.

foto: rick joosten, Kees van gent en henk wijdeven

35+ 1 swIngt naar overwInnIng.
egs’20 35+ 1 - 
mosa’14 35+ 1

3-0
(remco Verhoeven)

Na 3 zware beker wedstrijden in de benen te hebben(2× 
winst, 1x verlies) waren we klaar voor onze 1e competi-
tie wedstrijd tegen MOSA’14. Door vele blessures en af-
meldingen was het een hele puzzel voor de leiders San-
der en remco om een representatief elftal op de been te 
krijgen. Maar dit is uiteindelijk zeker gelukt.

De sfeer zat er voor de warming-up al goed in, Jurgen 
had voor een splinternieuwe muziek installatie gezorgd. 
En de meedeiners werden dan ook volop mee gezongen. 
Muziek, goed weer, 13 fitte spelers. Dus alle ingrediën-
ten aanwezig voor een mooie voetbal ochtend.

Jan Willem moest de nul houden vandaag, de verdedi-
ging die bestond uit Joost, Sander, ramon en Gert-Jan 
gingen hem daarbij helpen. Het middenveld met rein, 
Tim en remco moesten onze voorhoede Jan, Mirek en 
Marijn in stelling brengen om te scoren.

We hadden de 1e helft veel balbezit en waren voetbal-
lend zeker de betere partij. Op een paar kleine kansjes 
na werd er ondanks het vele balbezit weinig gecreëerd. 
Daarom besloot Joost het maar eens van 25 meter te 
proberen. Zijn schot belande prachtig in de bovenhoek 
1-0. 

De 2e helft (met de ingebrachte Bart en Pieter) gaf het 
zelfde spelbeeld, veel balbezit voor EGS. En werden er 
met mooie combinaties meer kansen gecreëerd . Zo 
schoot Tim 2x op de lat. Een slim puntertje van Jan zorg-
de uiteindelijk voor de bevrijdende 2-0. De wedstrijd was 
nu wel gespeeld en op routine speelde we deze partij 
verder uit. Uiteindelijk werd het zelfs nog 3-0 door Ma-
rijn die prima zijn rust bewaarde 1 op 1 met de keeper. 
Een welverdiende overwinning van een swingend EGS’20 
35 +

programma

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

vervoer wordt door leiding geregeld

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

comp

scheidsrechter: Remco ten Hoopen

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

comp

scheidsrechter: Ben Gerritsen

15:00 Schijndel/DE WIT 
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

scheidsrechter: Paul Willems

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

comp

vertrek: 12:00 naar Boekel

vervoer wordt door leiding geregeld

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

comp

vertrek: 12:00 naar Geffen

vervoer wordt door leiding geregeld

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

comp

scheidsrechter:  Bernard van Eldijk

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

comp

scheidsrechter: Edwin van Kraaij

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

comp

scheidsrechter: Theo Wouters

14:00 Gassel JO13-1 EGS'20 JO13-3

comp

vertrek: 13:00 naar Gassel

vervoer wordt door leiding geregeld

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

EGS'20 JO13-4JM

comp

vertrek: 10:30 naar Overloon

vervoer wordt door leiding geregeld

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

comp

scheidsrechter: Edwin van Kraaij

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

comp

scheidsrechter:  Dylan Luza

gebaK voor de scheIdsrechters
(redactie)

in het kader van “de week van de scheidsrechter” bood 
EGS’20 aan alle scheidsrechters, voetbal en hockey, af-
gelopen weekend een taartje aan. Dit kleine gebakje 
was keurig door Bakkerij Bongaards voorzien van het 
EGS’20-logo.  

Deze jaarlijkse week staat symbool voor het respect dat 
we voor deze vrijwilligers moeten houden want zonder 
hen kan er niet gevoetbald worden. We komen er nog 
steeds tekort !!!  Dus als je zin hebt om ook een keer een 
wedstrijdje te fluiten, meld je aan bij 
secretariaat@egs20.nl

foto: dylan luza (li) en paul willems (re) genieten 
van het gebakje
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jo19-1 verlIest In slotfase
egs’20 jo19-1 - 
oss’20 jo19-1 

4-5T: (0486) 420 700www.hrmeetenregeltechniek.nl

foto: Keeper jens arts (jo19-1)

mo17-1 Komt net teKort
egs’20 mo17-1 - 
sss’18 mo17-1 

2-3

foto: lieke hijmans (mo17-1)

Op woensdagavond speelde EGS’20 de eerste competi-
tiewedstrijd van het seizoen in Beugen tegen ST ViOS’38/
TOXANDriA JO17-2. Afgelopen zaterdag had ViOS te wei-
nig spelers en kwam met het verzoek om door de weeks 
te spelen. Het team van ViOS bestaat voor het grootste 
gedeelte uit 2de jaar JO17 spelers.  

Noud was maandag geblesseerd op de training uit ge-
vallen en Jochem kwam vandaag het team versterken. 
De voorbereiding voor de wedstrijd was al rommelig. 
Sal was zijn voetbal schoenen vergeten en Thijs Cruij-
sen had te veel last van een blessure om mee te doen. 
Het goed draaiende centrum van het middenveld werd 
vervangen door Ciprian en Loek. Zij moesten behoorlijk 
wennen aan deze positie. 

in het begin van de wedstrijd hadden we moeite in de 
opbouw. We stonden wel onder druk. Maar verdedigend 
stonden we nog goed. Na ongeveer 10 minuten maakte 
Mitch een overtreding ronde middenlijn. Deze werd met-
een gestraft met een gele kaart en hij kon 10 minuten 
langs de kant gaan zitten. Deze fase was veel bepalend 
voor de wedstrijd. Hierin wist ViOS 4x te scoren. Achter-
af gezien had de scheidsrechter ook een waarschuwing 
kunnen geven voor zijn eerste overtreding. in vergelijk-
bare situaties die later plaats vonden werd bijvoorbeeld 
ViOS niet gestraft. Op het einde van de eerste helft wa-
ren de schoen van Sal gearriveerd en kon hij het veld 
in samen met Sven. Mitch had zijn straf erop zitten en 
mog er ook weer in. Eindelijk kwamen we weer aan voet-
ballen toe en kwamen ook weer voor het doel van de 
tegenstander.

in de tweede helft probeerde we nog om een doelpuntje 
te scoren maar dat was ons niet gegund. Bij een spel-
hervatting schoot Mitch snel van een meter of dertig 
in het doel, maar de scheidsrechter vond het nodig om 
deze vrije trap opnieuw te nemen. Verder had ViOS meer 
geluk, Zij scoorde nog drie keer, waarvan eentje ook van-
af 30 meter over Dylan, onze keeper van vandaag heen.

jo17-2 Komt nIet tot scoren
wedstrijdverslag van 22-9

st vIos/toxandrIa jo17-2 - 
egs’20 jo17-2 

7-0
(Johnny Verwegen)

De tweede wedstrijd voor de competitie was weer een 
uitwedstrijd. Nu is ST CONSTANTiA/MENOS JO17-1 uit 
Wanroij de tegenstander. Een behoorlijk uit de kluiten 
gewassen team. Vandaag hadden we 4 sterke aanvallers 
in onze selectie. Door met een 4-3-3 opstelling te starten 
konden we hier optimaal gebruik van maken. 

Na drie minuten was het al raak. Mitch nam de bal aan 
met re rug naar het doel net buiten de 16. Draaide weg 
van de tegenstander en schoot over de keeper heen in 
het doel, een prachtig doelpunt. Lang konden we niet 
genieten van de voorsprong. Binnen drie minuten maak-
te Constantie het met veel power weer gelijk. in de 14de 
minuut kregen we een vrije trap, een beetje aan de 
rechterkant 30m van het doel. in plaats van een voorzet 
schoot Mitch de bal hoog op doel, de bal viel net onder 
lat, prachtig in het doel. We stonden weer voor, maar 
binnen twee minuten werd het weer gelijken een mi-
nuut laten stonden we al achter met 2-3. 

De aanvallen van Constantia zijn met veel power en 
snelheid. Onze verdediging werden overlopen en  bin-
nen de korstte keren stonden me met 5-2 achter. Onze 
aanval stond nog wel zijn mannetje en kreeg toch nog 
gevaarlijke kansen. We probeerde ze nog met een over-
treding tegen te houden, maar dan krijg je strafschop 
tegen met als gevolg dat we met een 6-2 achterstand 
de rust ingingen. 

De tweede helft gingen we spelen met een laatste man 
die ver achter de verdediging staat. Dit ging wel beter, 
het scheelde ook dat hun gevaarlijkste man op de bank 
begon. We kregen nog drie doelpunten om de oren voor-
dat Dylan de 9-3 op het scorebord zette. Uiteindelijk ver-
loren met 10-3, het verlies is overduidelijk, maar als we 
wat zuiverder in de afwerking waren geweest hadden 
we nog wel een doelpunt of 5 meer kunnen maken. 

Fysiek kwamen we vandaag veel te kort, vooral in de 
eerste helft, in de tweede helft ging het al wat beter.

jo17-2 scoort In 2e wedstrIjd 3x
st constantIa/menos jo17-1 

- egs’20 jo17-2 
10-3

(Johnny Verwegen)

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

vervoer wordt door leiding geregeld

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

comp

scheidsrechter: leider is spelleider

09:00 EGS'20 JO10-3 Margriet JO10-2

comp

scheidsrechter: leider is spelleider

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

vervoer wordt door leiding geregeld

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

comp

vertrek: 08:00 naar Uden

vervoer wordt door leiding geregeld

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

vervoer wordt door leiding geregeld

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

zondag 3 oKtober

14:30 Melderslo 1 EGS'20 1

comp

scheidsrechter: Dhr M. van Bree

12:00 DAW Schaijk 3 EGS'20 2

comp

12:30 TOP 2 EGS'20 3

comp

12:15 EGS'20 4 UDI'19/CSU 5

comp

scheidsrechter: nnb

12:30 Constantia 3 EGS'20 5

comp
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margrIet te sterK voor jo15-1
egs’20 jo15-1 - 

margrIet jo15-1 
0-3

foto: rens jansen (jo15-1)

foto: lotte verhaaren (jo13-1)

jo13-1 wInt overtuIgend van hvch en treft 5 Keer doel.

egs’20 jo13-1 - hvch jo13-2
5-0

(ruben Jansen)

Na een dramatische seizoenstart tegen WHV, blijkt de 
JO13-1 hun lesje op het hele veld vlug geleerd te hebben 
en een ploeg te zijn om rekening mee te houden. Na 
de dik verdiende 1-4 uitzege vorige week tegen de Prin-
sesjes in Nistelrode, volgt dit weekend een afgetekende 
thuis overwinning tegen HVCH uit Heesch. 

Deze jonge groep bulkt van het talent, en wat sommigen 
beschouwen als een tussenjaar, kan wel eens mooier uit 
gaan pakken dan door menigeen verwacht. “Ja we heb-
ben bewust een leeftijdscategorie overgeslagen” licht 
de technische staf toe “om ervaring en weerstand op te 
bouwen op een groot veld, zodat we volgend jaar op het 
hoogste niveau kunnen meestrijden om de prijzen”.

Wat het beleid ook mag zijn, de spelers op het veld zijn 
slechts bezig met de wedstrijd van vandaag. En voor 
de spelers telt vandaag maar 1 ding, de winst. Waar de 
trainers moeite hebben om bikkels die net terug keren 
van een zware blessure op de bank te laten starten, zijn 
de strijders in het veld al helemaal niet te houden: “we 
pakken ze!” 

Qua spel kunnen we kort zijn, hoewel er nog genoeg te 
verbeteren valt, zagen we onze ploeg wel degelijk een 
nette pot op de mat leggen. De verdediging heeft als 
primaire taak om de boel dicht te houden achterin, kort 
te dekken en het spel van achter uit netjes op te bou-
wen op de wijze zoals de trainers Jochem en Daan het 
graag voor ogen hebben. “Tja als we de nul houden, heb 
ik natuurlijk een topdag” vertelt de trotse keeper Bowen 
voor de camera’s van ESPN, “maar met spelers als Minke, 
Luuk, Cas en Lieke die er zo kort opzitten achterin, kan 
ik wat dat betreft de verdediging alleen maar een dik 
compliment geven voor hun spel vandaag”. Het dynami-
sche middenveld met de punt naar voren, won vandaag 
de slag op het middenveld en vond telkens weer een 
aanspeelpunt richting de bewegelijke voorhoede. Sofie 
en Kees bleven maar gaan op de flanken, en maakten 
dankbaar gebruik van de ballen van Jurre, Lotte en Niek. 
Onze spits Teun rende zich kapot, hield druk op de laat-

ste linie en trok zo de nodige gaatjes in de verdediging 
van de tegenstander. EGS was duidelijk de betere ploeg 
vandaag en de 5-0 was niks meer dan een normale af-
spiegeling van de verhoudingen op het veld. HVCH had 
wel een paar kansjes op de eretreffer, werd daarentegen 
in de laatste minuut alsnog enigszins vernederd door 
een prachtige actie van Frits die de 5-0 binnen schoof.

Ook op social media blijven de prestaties van EGS JO13-
1 niet onopgemerkt, net als die van de supporters: Het 
uitvak in Nistelrode vorige week, gevuld met ruim 500 
EGS-supporters, was 90 minuten lang dominant. En dat 
in de ‘o-zo magische’ Kroon van Prinses irene. Het oogst 
lof vanuit heel het land. Te lezen op Twitter, insta en 
Facebook, maar ook in de inbox van EGS20.nl. Zo ont-
vingen wij vanochtend nog onderstaand mailtje van een 
HVCH-fan: “Dit weekend naar Grave gegaan om HVCH 
tegen EGS te zien spelen. Memorabel. Vooral vanwege 
het dominante spel van EGS en de support van de aan-
hang: qua geluid, onvoorstelbaar!  Wat de begrotingen 
ook zeggen, het voetbalhart van Nederland zit in sup-
porters zoals die van jullie.”

Het maakt, in combinatie met de enorme dosis vechtlust 
in het elftal van EGS JO13-1, alle Gravenaren weer trots. 
Voor de wedstrijd in Grave volgende week tegen Nooit 
Gedacht uit Geffen zijn nog enkele kaarten beschikbaar. 
Schaf er een aan en zet EGS opnieuw op de kaart!

jo13-2 verlIest van jvc

egs’20 jo13-2 - 
jvc cuIjK jo13-2

1-5

JOUW GEZONDHEID
 IS ONZE SPORT!

06 112660150486 471931 

St. Elisabethstraat 15b  •  5361 HJ Grave
info@fysiotherapiedehampoort.nl  •  www.fysiotherapiedehampoort.nl

Fysiotherapie

De Hampoort

foto: fedde thijs (jo13-2)

12:00 Ulysses 2 EGS'20 6

comp

10:00 EGS'20 7 Festilent 9

comp

scheidsrechter: André Derksen

12:15 EGS'20 8 DSV 5

comp

scheidsrechter: Theo Wouters

12:00 EGS'20 9 SJO/SSA VESTA'19 5

comp

scheidsrechter: nnb

10:00 EGS'20 10 Festilent 7

comp

scheidsrechter: Edwin van Kraaij 

11:30 Gassel 3 EGS'20 11

comp

10:15 EGS'20 12 DAW Schaijk 5

comp

scheidsrechter: Ben Gerritsen

10:15 EGS'20 13 Nooit Gedacht 6

comp

scheidsrechter:Ben van Eldijk

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

comp

10:00 EGS'20 VR1 Festilent VR2

comp

scheidsrechter: nnb

12:00 EGS'20 VR2 Juliana Mill VR2

comp

scheidsrechter: Toon Verstraaten

weeKverantwoordelIjKe paulIen paters

dInsdag 28 september

Berna Kamoen en Liesbeth Portier

woensdag 29 september

Brenda Pol

donderdag 30 september

Alex van Kraaij, Bram van de Ven, 
John Derks, Piet Michiels

zaterdag 2 oKtober

8:30-13:00 Paulien Paters, Marjan van Krevel, 
Doret Leegstraten, Peter Leegs-
traten

13:00-18:00 Astrid Bannink, Dory Jagers, Wil-
ma van der Vliet, Bernice Albers

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

zondag 3 oKtober

9:00-14:00 Paulien Paters

14:00-19:00 Christ van der Strien, Matt Dan-
ner, 4x senioren dames

Commissie kantine



6

geen treffer voor jo11-2
egs’20 jo11-2 - ses jo11-1 

0-7

foto: mikay opsteeg (jo11-2)

mooI voetbal door de jo9-1
egs’20 jo9-1 - daw schaIjK 

jo9-1

(Kenneth steijvers)

 
Op vrijdag kreeg men al een voorgevoel, want de wed-
strijd van de JO9-1 is slechts ‘a day away’. Een dag later 
werd het duidelijk, de tegenstander was DAW. De kleine 
helden mochten vandaag voor het eerst een thuiswed-
strijd spelen op het mooie kunstgras van EGS’20. Thijs, 
Nienke, Lisa, Siem, Flint, Kian en Tieme kregen vandaag 
hulp van Floris. Deze extra kracht was welkom, alleen 
moesten ze eerst even een tijdje aan elkaar wennen. 
DAW gebruikte deze gewenningsperiode om snel op 
voorsprong te komen.

in het eerste kwart stond het 1-3 waar Thijs gelukkig 
voor de zogenaamde ‘anslusstreffer’ zorgde. Langzaam 
begon de Graafse motor te lopen wat resulteerde in 
goed combinatiespel, puike reddingen van keeper Kian 
en een verdediging met Lisa en Siem die elkaar beter 
begon te vinden. Ook door hard werken van onder meer 
Nienke en Flint werd de stand stukje bij beetje gebogen 
in het voordeel van EGS. Tieme en Floris scoorden fraaie 
goals en door een tegengoal van de tegenstander, was 
de stand halverwege 3-4. EGS klopte duidelijk aan de 
Schaijkse voordeur en een spannende tweede helft was 
aanstaande. 

in de derde kwart schoot Tieme door de handen van de 
keeper en het werd 4-4. De jongens en meisjes van beide 
partijen bleven strijden voor elke bal met kansen over 

en weer, wat voor de aanwezige toeschouwer een lust 
voor het oog was. in de vierde kwart leek onze JO9-1 de 
overwinning over de spreekwoordelijke streep te trek-
ken door een goal van Thijs, maar in de ‘dying seconds’ 
prikten onze Schaijkse vrinden nog de gelijkmaker in het 
netje. 

Jammer maar helaas, maar de jonge voetballertjes mo-
gen terugkijken op een leuke, doelpuntrijke wedstrijd 
waar een duidelijke groei te zien is door de vele trai-
ningsuren.

foto: nienke barten (jo9-1)

jo8-2 speelt 4-4 gelIjK tegen erp

egs’20 jo8-2 - erp jo8-1 

foto: stef vos (jo8-2)foto: jo8-2 met trainer clinton de waal

wInst, gelIjK en verlIes voor jo7

egs’20 jo7
mInI-toernooI

Wat was het vroeg!! 7:30 uur verzamelen, om ver-
volgens te vertrekken naar Gemert. Voordeel van dit 
tijdstip is wel, dat ze genoeg tijd hadden om wakker 
te worden! 

Na een lekkere warming-up, kon de wedstijd begin-
nen. Timo was dit keer weer de rotsvaste doelman 
omdat Lars verhinderd was. Hugo en Jari in de ver-
dediging, Teun linksvoor, Milan in het midden en 
Jorne rechtsvoor. Cas begon als reservespeler. Vol 
goed moed gingen onze jongens de wedstrijd in.

Gemert begint meteen druk uit te oefenen op de 
verdediging. Maar de jongens verdedigen goed, er 
wordt mooi overgespeeld en zowel Teun als Jorne 
proberen een schot op doel. Wellicht heeft dit Ge-
mert wakker gemaakt (zij hoefden niet zo vroeg op) 
en zij scoren vrijwel meteen daarna. Even later komt 
er weer een snoeiharde bal, maar Timo wijkt er niet 
voor en heeft de bal perfect klem. Het ging het eer-
ste deel van de wedstrijd mooi gelijk op.

Na de pauze is Gemert echt wakker, het spel speelt 
zich voornamelijk af aan onze kant. Er wordt flink 
verdedigt door Hugo en Jari en gelukkig zakken de 
spitsen ook wat terug om de ballen uit het doel te 
houden. Timo krijgt een paar flinke ballen op goal en  
helaas waren ze niet allemaal te houden. in korte 
tijd is het 4-0. En dan ineens breken Jorne, Jari en 
Milan naar voren, ze kunnen op goal schieten maar 
helaas geen goal. in de 3e helft verging het ze he-
laas hetzelfde. Gemert blijft maar aanvallen. Cas en 
Hugo maaien regelmatig een bal voor de voeten van 
de tegenstander weg. Maar gelukkig weten onze 
spitsen de bal ook naar de goal van de tegenstander 
te krijgen. Teun schiet een bal op de paal, een schot 
op goal wordt tegengehouden, maar dan eindelijk 
een welverdiende GOAL voor EGS door Teun. Ook 
Milan probeert nog een schot op doel, helaas net 
naast. We gaan met 9-1 de laatste pauze in.

Er wordt de jongens nog even flink moed ingepraat 
door de coaches. Gemert blijft maar aanvallen en de 
verdediging en Timo hebben het flink te verduren. 
Maar wat heeft Timo er veel tegen gehouden! Even 
later volgt er toch weer een uitbraak van EGS, Cas 
schiet op Teun, Teun speelt hem fantastisch door 
naar Jorne, die prachtig scoort. GOAL voor EGS!! Uit-
eindelijk hebben de jongens hard gewerkt vond ik 
(moeder en leek wat betreft voetbal) ondanks de 
13-2 score tegen. 

jo10-2 werKt er hard voor

gemert jo10-2 - 
egs’20 jo10-2

(Caroline v.d.Wiel-v.Thiel)

foto: julian smulders (jo7)
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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

jo9-2 KnoKt als leeuwen

egs’20 jo9-2 
- erp jo9-2

(Martijn Hoefnagel)

Erp begint voortvarend in de eerste minuut 0-1.Erp 
komt weer in aanval maar goed verdedigd door Senn 
H en Mason. Even later is Erp in de aanval, deze kon 
niet worden weerhouden: 0-2. EGS is collectief gaan 
verdedigen en ze helpen elkaar goed. EGS probeert 
eruit te komen maar strand net voor de goal van 
Erp, die schakelen om en gaan richting goal van EGD,  
goede redding van Pim. Marco probeert langs de lijn 
weg te dribbelen maar komt er niet doorheen. Uit 
het niets schiet Erp de 0-3 binnen. 

Nu komt er goede uittrap van Pim en raf vangt de 
bal op en gaat op de keeper af, raf schiet hem in het 

dak van de doel 1-3. Erp komt er weer uit, maar stuitte 
op Pim. Weer een goede uittrap, maar raf stuit op de 
keeper. Erp komt er na een mislukte vrije trap van EGS 
uit en scoort 1-4. Na de eerste Pauze speelt EGS goed 
samen en proberen ze dichter bij te komen, maar ErP 
verdedigt sterk. Erp komt eruit maar Sem verdedigt goed 
mee. Pim duikt weer goed op de bal.. Marco geeft een 
goede bal in de diepte, maar raf komt er net niet aan. 
Kaitly en Senn K zetten goed druk op de bal waardoor 
Erp er moeilijk uitkomt. rust.

Erp gaat weer in de aanval, maar schieten naast. Enke-
le minuten later lukt het wel, 1-5. Heel snel volgt bijna 
de 1-6 maar wederom een goede redding Pim. EGS gaat 
weer eens in de aanval, Sem legt de bal terug op Mar-
co, maar de keeper is een sta in de weg. EGS komt er 
weer goed uit, maar de keeper houd de bal weer tegen. 
Pim speelt de bal bij tegenstander in de voeten, Erp laat 

deze kans niet liggen. 1-6. Senn H komt eruit en pro-
beert de bal naar Mason te spelen dit mislukt, maar 
raf komt er goed uit en maakt de 2-6.  

EGS gaat steeds meer de aanval zoeken, maar het 
samen spel is wat minder geworden. Erp komt na 
een mislukte aanval van in de counter op 2-7. Daar-
na volgt er een Mis communicatie tussen Senn H 
en Pim 2-8. Na enkele minuten volgt er een goede 
uittrap van Pim, Sem vangt de bal knap op en die 
schiet op de paal! in de rebound helaas over. Nog 
een keer! Nu lukt de een-twee tussen Sem en Pim 
wel 3-8. Bijna einde wedstrijd, nog een corner voor 
Erp, vanuit de corner komt Erp op 3-9.

Einde wedstrijd, ze hebben vooral de eerste helft 
goed samen gespeeld en geknokt als leeuwen!Vol-
gende week weer een herkansing!


