
                                         Foto: Gert Mulder is regelmatig op de velden te zien als scheidsrechter
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DERDE HELFT EGS’20

(Wedstrijdsecretariaat)

Uitslagen

ZATERDAG 9 OKTOBER
Van de leeftijdsgroepen JO7 t/m JO10 worden geen uit-
slagen en standen door de KNVB bijgehouden.

EGS’20 JO11-2 Udi’19/CSU JO11-5 1-6
Oss’20 JO11-1 EGS’20 JO11-1 5-2
EGS’20 MO13-1 VRIJ

EGS’20 JO13-4 ST Vios/Toxandria 
JO13-1 4-6

EGS’20 JO13-3 ST Elsendorp
/Fiducia JO13-1 2-2

EGS’20 JO13-2 VRIJ
Blauw Geel’38/
Jumbo JO13-2 EGS’20 JO13-1 1-2

EGS’20 JO15-3 Vitesse’08 JO15-3 2-7
ST Toxandria/Vios 
JO15-2 EGS’20 JO15-2 3-3

Prinses Irene 
JO15-1 EGS’20 JO15-1 1-1

EGS’20 MO17-1 ST JVC Cuijk/
Olympia’18 MO17-1 0-3

Boekel Sport JO17-2 EGS’20 JO17-2 11-0
Avesteyn JO17-1 EGS’20 JO17-1 8-1
EGS’20 JO19-3 Volkel JO19-2 2-5
Festilent JO19-1 EGS’20 JO19-2 1-3
EGS’20 JO19-1 VRIJ
ZONDAG 10 OKTOBER
Oss’20 VR2 EGS’20 VR2 4-3
ST SBV/Ulysses VR1 EGS’20 VR1 2-6
EGS’20 35+ 1 Ulysses 35+ 1 4-2
Cito 8 EGS’20 13 4-2
OKSV 3 EGS’20 12 0-9
EGS’20 11 DSV 3 4-3
Volkel 5 EGS’20 10 0-10
EGS’20 9 DAW Schaijk 8 6-1
Olympia’18 7 EGS’20 8 3-2
EGS’20 7 VRIJ
EGS’20 6 VRIJ
EGS’20 5 VRIJ
Juliana Mill 3 EGS’20 4 3-5
EGS’20 3 VRIJ
EGS’20 2 EXCELLENT 2 6-1
EGS’20 1 SV UNITED 1 6-1
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De clubcard
Bij het wedstrijdsecretariaat zijn nog diverse clubcards 
aanwezig die door leden niet zijn opgehaald.  Loop op za-
terdag of zondag even het wedstrijdsecretariaat binnen 
om deze op te halen.
De clubcards van de leden die ná 1 juli lid zijn geworden, 
zijn onderweg.  Informeer bij het wedstrijdsecretariaat op 
zaterdag en/of zondag of ze al binnen zijn. 

Wat betreft de passen waarbij de QR-code niet juist 
werkt. De oorzaak is nog niet achterhaald en ze zijn er 
nog druk mee bezig. Wij blijven de druk er op houden 
omdat het erg onhandig is dat er een aantal leden met 
niet-werkende clubcards  zit. 

Bekerwedstrijd 1e
Op donderdag 14 oktober a.s. speelt het 1e elftal om 20:00 
uur een bekerwedstrijd tegen SCMH 1. Hierdoor is er een 
speelveld (het hoofdveld) vanaf 19:30 uur minder beschik-
baar voor de trainingen. Wij vragen ieders begrip om dan 
op een kleiner speelveld dan anders te trainen. 

De trainingsveldindeling wordt gecommuniceerd via app 
en op het beeldscherm bij het wedstrijdsecretariaat.

Wedstrijdverslagen
De weekbrief heeft deze week maar 5 wedstrijdverslagen. 
Dat is een beetje jammer, want wij weten dat er veel le-
den graag willen bijhouden wat er binnen de vereniging 
allemaal gebeurt op en rondom de velden. Dus bij deze 
een vriendelijke oproep om wedstrijdverslagen in te die-
nen voor in de weekbrief. Ze zijn overigens ook op de site 
onder het team terug te lezen. 

Algemene Ledenvergadering
Op woensdag 20 oktober a.s. vindt de Algemene Leden-
vergadering plaats. Hieronder tref je de agenda hiervan 
aan. Bij agendapunt 5 wordt verwezen naar het jaarver-
slag 2020-2021 dat je dus via de link op de site kunt lezen. 
Kom allemaal naar de eerste fysieke ledenvergadering 
van onze vereniging !  Aanvang is 20:00 uur.  Let wel: er 
is een coronatoegangsbewijs nodig om deze vergadering 
te kunnen bijwonen. 

1.  Opening
2.  Vaststellen agenda
3.  Vaststellen verslag ALV 22-11-2020
4. Mededelingen vanuit het (interim-)bestuur
5. Vaststellen jaarverslag 2020-2021  
 Dit kunt u hier lezen:
 https://www.egs20.nl/792/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 bestuurs- 
 leden 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

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING
 WOENSDAG 20-10-2021 OM 20:00 UUR IN HET CLUBHUIS
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INFORMATIE VANUIT HET (WEDSTRIJD)SECRETARIAAT
(wedstrijdsecretariaat)
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Wat is het vandaag een mooie maandag. Er stond nog 
een flauw zonnetje en het was heerlijk vertoeven op 
het terras. Echter dat was natuurlijk niet de enige reden 
waarom het een mooie maandag was, maar daarover zo 
meer…..

Eerst terug naar vorige week. De Bikkelkampreporter 
moest kiezen naar welke wedstrijd hij zou gaan. Het 
tweede viel af, daar zij zelf aangeven berichten te schrij-
ven. Dus bleven Oss en Melderslo over. Beiden kijken was 
niet haalbaar gezien de aanvangstijden van beide wed-
strijden. Daarom besloot de Bikkelkamp reporter om naar 
Oss te reizen, het eerste mag elke week in de krant, op 
fc de Kranenhof, Arenalokaal etc etc. Dus vandaag maar 
eens naar Oss, voor de wedstrijd tegen Top. Het tweede 
van Top speelt gezien de jeugd en het eerste op een veel 
te laag niveau. De week ervoor hadden ze een ruime 7-1 
zege behaald, terwijl onze talenten onterecht verloren 
van Vesta. We konden dus een zware wedstrijd verwach-
ten.

Door afwezigheid van hoofdtrainer Remco ten Hoopen 
mocht Harry Oomen zelf beslissen welke 11 speelse jonge 
honden hij het veld in wilde sturen. En hier blijkt maar 
weer dat Harry, in de rug gesteund door Kees, wel dege-
lijk verstand heeft van voetbal. Hij stuurde een elftal de 
rubberen wei in dat vanaf de eerste helft de koe bij de 
horens vatte. De jongbroeken zetten de roodwithemden 
vanaf minuut 1 onder druk. Dit resulteerde in een over-
wicht. Wessel Kouwenberg was op schot vandaag. Gedu-
rende de gehele wedstrijd was hij een plaag voor de Osse 
defensie. Met buitenspelers Chris Smits en Yannickgoal 
was de voorhoede compleet. De aanvoer werd verzorgd 
via Menno naar familie Gerrits. De talenten Jarda en Tom 
liepen zich het snot voor de ogen om aanval en verdedi-
ging te ondersteunen. De defensie was sterk met doel-
man Jens Arts in het middelpunt. Jens was een sta in 
de weg voor de Osse aanval en stopte zelfs (weer) een 
penalty. Dit gaf de mannnen van Harry en Kees vleugels. 
Het team wist maar liefst 4 keer te scoren. Wessel vooral, 
wist maar liefst 3 keer het net te vinden. Het was een 
ietwat geflatteerde overwinning maar wel een terechte. 
Het team barst van de energie, speelt goed verzorgt voet-
bal. Met de talenten zit het wel goed, met de Bikkelkamp 
reporter trouwens ook, die was vorige week een aantal 
dagen ziek en kon niet op maandag schrijven. Het eerste 
verloor 2-0, was vooral erg nat naar ik begreep…..

SELECTIE BELEEFDE EEN MOOI WEEKEND

EGS’20 1 - SV UNITED 1

(De Bikkelkampreporter)

Maar dan weer de maandag…. Het goede gevoel, waar 
komt die vandaan…. Nou eerst het tweede, dat geen 
spaan heel liet van het tweede van Excellent. 6-1 Was 
de uitslag met dominant sterk voetbal. Verder zeg ik er 
niets over daar ze dus zelf schrijven. Maar het was goed. 

PROGRAMMA

DINSDAG 12 OKTOBER

18:15 Siol JO11-1 EGS'20 JO11-1

vriendschappelijk

DONDERDAG 14 OKTOBER

20:00 EGS'20 1 SCMH 1

beker

scheidsrechter: Dhr P. Cornelissen

18:30 Juliana Mill JO13-1JM EGS'20 JO13-2JM

comp 1e fase

vertrek: 17:30 naar Mill

vervoer: Imiri, Jansen, van Kempen, res: 
van Kuppenveld

ZATERDAG 16 OKTOBER

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

18:00 Juliana Mill 4 EGS'20 11

comp

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

comp

scheidsrechter: I. Sahti

13:00 EGS'20 JO19-2 SJO/SSA VESTA'19 
JO19-1

comp

scheidsrechter: Ben Gerritsen

14:30 Erp JO19-2 EGS'20 JO19-3

comp

vertrek: 13:30 naar Erp

vervoer: van Boekel, Hendriks, van Kem-
pen, Nijsten, res: Roelofs

13:00 EGS'20 JO17-1JM SV Venray JO17-2

comp

scheidsrechter: Theo Wouters

11:00 EGS'20 JO17-2JM ST Astrantia/SV 
Milsbeek JO17-1

comp

scheidsrechter: nnb

13:00 EGS'20 JO15-1JM Vitesse'08 JO15-1

comp

scheidsrechter: Edwin van Kraaij

13:00 EGS'20 JO15-2JM Ysselsteyn JO15-1JM

comp

scheidsrechter: Paul Willems

10:30 TOP JO15-3 EGS'20 JO15-3JM

comp

vertrek: 09:30 naar Oss

vervoer: Sommerdijk, Tabatabaei, Toen-
ders, Verheijen, res: de Waal

11:00 EGS'20 JO13-1JM TOP JO13-1

comp 1e fase

scheidsrechter: Kevin Janssen

11:00 EGS'20 JO13-2JM Vitesse'08 JO13-1

comp 1e fase

scheidsrechter: nnb

10:45 Juliana Mill JO13-2JM EGS'20 JO13-3

comp 1e fase

vertrek: 09:45 naar Mill

vervoer: wordt door leiding geregeld

VERSLAG 3-10:
TOP 2 - EGS’20 3 

0-4
(de Bikkelkampreporter)

Foto (Peter Leegstraten): Keeper Jens Arts (3e) stopte 
een penalty

EGS’20 2 - EXCELLENT 2
6-1

Foto: Hessel van Tienen (2e)

Na een paar biertjes werd het tijd voor het eerste die zich 
mochten opmaken voor een wedstrijd tegen het Wan-
sumse FC United. De blauwe hemden zijn in een 2 jaar van 
de 5e naar de 3e klasse gepromoveerd en vorig jaar wis-
ten we daar na een 2-0 voorsprong niet te winnen en 2-2 
te spelen. We waren dus gewaarschuwd. Voor degenen 
die willen weten wie de Bikkelkamp reporter is,  vandaag 
zat ik op en zwart stoeltje…… succes.

Dan de wedstrijd. De eerste helft was echt genieten. Was 
Wanssum zo zwak of wij zo goed? We praten altijd van wij 
als iets goed gaat he, dus wij deden het de eerste helft 
geweldig. De bal ging van voet naar voet en al na 3 minu-
ten mochten we juichen. De op maat geplaatste voorzet 
van Bart van Dongen werd attent en fel binnen gelopen 
door Hidde Leegstraten. De nog onder 19 gerechtigde 
speler maakte hiermee zijn eerste officiële doelpunt in 
senioren voetbal en staat in de boeken als jongste doel-
punten maker voor EGS. Net 18 en een enkele week oud, 
net zijn rijbewijs begreep ik…. Maar hij was nog niet klaar! 
Niet veel later wist hij ook de 2-0 binnen te schieten. 

Foto (Peter Leegstraten):  Hidde Leegstraten scoorde 
tweemaal voor het 1e

De 3-0 werd gemaakt door Roel van den Boogaart, die de 
laatste weken erg op schot is. De eerste kans van united 
kwam 1 minuut voor rust, waar de wansummers de bal 
na een goede aanval niet binnen de palen kregen en net 
naast kopten. In de tegenaanval was het wederom Roel 
die de 4-0 liet aantekenen. In de rust werd er niet veel 
gezegd blijkbaar, want de bikkelkamp reporter stond net 
aan de bar voor een koude gele rakker met een schuim-
kraagje uit de tap, toen de EGS spelers alweer op het veld 
stonden, alsof de rust van tegenwoordig nog maar 10 mi-
nuten duurt…
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13:30 Vitesse'08 JO13-2 EGS'20 JO13-4JM

comp 1e fase

vertrek: 12:30 naar Gennep

vervoer: Eurlings, Hol, res: Lamers

10:00 ST MDOC MO13-2 EGS'20 MO13-1

comp

vertrek: 09:00 naar Well LB

vervoer: wordt door leiding geregeld

11:00 EGS'20 JO11-1JM Berghem Sport 
JO11-1

comp 1e fase

scheidsrechter: Edwin van Kraaij

11:00 Odiliapeel/BG JO11-1 EGS'20 JO11-2JM

comp 1e fase

vertrek: 10:00 naar Odiliapeel

vervoer: wordt door leiding geregeld

08:30 Den Dungen JO10-1 EGS'20 JO10-1JM

comp 1e fase

vertrek: 07:30 naar Den Dungen

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO10-2 Margriet JO10-1

comp 1e fase

scheidsrechter: leider is spelleiding

09:00 EGS'20 JO10-3 OSS'20 JO10-4

comp 1e fase

scheidsrechter: leider is spelleiding

11:00 EGS'20 JO10-4JM UDI'19/CSU JO10-3

comp 1e fase

scheidsrechter: leider is spelleiding

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

comp 1e fase

scheidsrechter: leider is spelleiding

08:45 Juliana Mill JO9-1JM EGS'20 JO9-2JM

comp 1e fase

vertrek: 07:45 naar Mill

vervoer: wordt door leiding geregeld

10:00 EGS'20 JO9-3 Juliana Mill JO9-2

comp 1e fase

scheidsrechter: leider is spelleiding

09:00 EGS'20 JO8-1JM Den Dungen JO8-1

comp 1e fase

scheidsrechter: FairPlay

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

comp 1e fase

scheidsrechter: FairPlay

09:00 DAW Schaijk JO8-2 EGS'20 JO8-3JM

comp 1e fase

vertrek: 08:00 naar Schaijk

vervoer: wordt door leiding geregeld

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

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

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

comp 1e fase

De wedstrijden worden gespeeld bij Via-
nen Vooruit

vertrek: 08:15 in Vianen

11E PAKT VOLLE WINST
EGS’20 11 - DSV 3  

4-3

Foto: Bjorn van de Lest (11e)

Overigens was Jace Rossen de pupil van de week. Die liep 
al rond te hollen toen zijn vader nog Estria trainde en als 
speler/trainer (of andersom) nog verantwoordelijk was 
voor de promotie naar de klasse waarin we nu spelen. 
Maar het lijkt erop dat Jace een groter talent is dan zijn 
voetballende pa, die niet meer verder komt dan EGS 13. 
Jace zijn doelpunt voor de aftrap was een slalom van zeer 
hoge kwaliteit… 

Maar de tweede helft… binnen een paar minuten had 
de spanning in de wedstrijd terug kunnen zijn. Echter, de 
gasten wisten 2 vrije kopballen te verprutsen. Rond de 
60e minuut werd het toch 4-1. Maar daar bleef het bij, 
het vuurtje doofde, de wind ging liggen en “wij” namen 
het heft weer in handen. De trainer haalde gerenoveer-
de spelers als Paul van Geffen en Sander Bisseling eruit, 
evenals Myron en Hidde, die een plaag waren op de vleu-
gels. Hiervoor kwamen oa jongelingen Jelle van Haren, 
Giel Gerrits en Wessel Kouwenberg. 

Foto: Jace Rossen was pupil van de week

Deze drie broekies brachten weer nieuw elan in de ploeg. 
Het werd weer 1 richting verkeer. Kans op kans kregen 
“wij” weer en dit leidde tot 2 geweldige goals van jonge-
ling Wessel Kouwenberg, die hiermee, evenals formule 1 
coureur Giel Gerrits, een uitstekend visite kaartje afga-
ven.

De eindstand werd 6-1, wat de maandag zo mooi maakte, 
want hoe lang is het geleden dat een Estria, SCV en een 
GVV zo een uitslag neerzette? Lang geleden, kan het me 
nog wel heugen maar deze uitslag was er een van do-
minantie en goed voetbal. Verheug me al op de topper 
volgende week in Oploo. Daar ga ik zeker heen, maakt me 
niet uit hoe laat de andere teams spelen. Komt allen naar 
Oploo, het lijkt erop dat dit een geweldige wedstrijd zou 
kunnen worden!

Foto: Jurre Grotenhuis (1e)
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JO17-2 GAAT KOPJE ONDER 

BOEKEL SPORT JO17-2 
- EGS’20 JO17-2

(Johnny Verwegen)

De rode draad van deze wedstrijd gaat over inzet. Voor 
de wedstrijd wordt erop gewezen om vanaf het begin 
met 100% inzet te gaan voetballen en niet net als vorige 
week, pas te gaan voetballen als je met 3-0 achterstaat. 
Verder niet de kopjes laten hangen als je een doelpunt 
tegen krijgt.

De wedstrijd begint, wij krijgen vanaf het begin een goe-
de kans om te scoren. Deze gaat er niet in, vervolgens 
gaat Boekel Sport in de tegen aanval en scoort direct. Zij 
gaan hiermee door en binnen No-time staan we met 8-0 
achter. We leveren gewoon te weinig inzet, winnen dus 
geen duels en lopen alleen maar achter Boekel Sport 
aan. De enige die je iets kunt verwijten ben jezelf. We 
zijn niet slecht, we voetballen slecht.

De tweede helft pakken we dit beter op en krijgen zelfs 
een compliment van de trainer van de tegenstander die 
zegt dat er een heel ander team staat. We leveren nu 
wel strijd, gaan wel duels aan. Desondanks krijgen we 
nog 3 doelpunten om de oren, waarvan er eentje gehol-
pen door de scheidsrechter uit een strafschop.

Het was een wedstrijd om snel te vergeten. Het meest 
positieve was het weer, dat was wel goed.

MO17-1 VERLIEST MET 0-3
EGS’20 MO17-1 - 

ST JVC/OLYMPIA’18 MO17-1 0
0-3

Foto: Lotte Hermanussen (MO17-1)

ZONDAG 17 OKTOBER

14:30 Excellent 1 EGS'20 1

comp

scheidsrechter: Dhr J. Kolenberg

12:00 Volkel 3 EGS'20 2

comp

09:30 OSS'20 2 EGS'20 3

comp

10:45 EGS'20 4 SES 2

comp

scheidsrechter: Ben van Eldijk

12:00 Menos 1 EGS'20 5

comp

12:30 SJO/SSA VESTA'19 4 EGS'20 6

comp

12:00 EGS'20 7 UDI'19/CSU 13

comp

scheidsrechter: Theo Wouters

13:00 EGS'20 8 Gassel 2

comp

scheidsrechter: Joeri Nuijen

12:45 EGS'20 10 UDI'19/CSU 8

comp

scheidsrechter: Ben Gerritsen

10:30 EGS'20 12 Ulysses 3

comp

scheidsrechter: Edwin van Kraaij

10:15 EGS'20 13 Herpinia 5

comp

scheidsrechter: André Derksen

10:00 SJO/SSA VESTA'19 35+1 EGS'20 35+1

comp

10:00 EGS'20 VR1 Prinses Irene VR2

comp

scheidsrechter: Toon Verstraaten

DINSDAG 19 OKTOBER

19:30 SIOL 3 EGS'20 10

beker

19:30 EGS'20 11 Berghem Sport 3

beker

scheidsrechter: Dick Cuijten

ZATERDAG 23 OKTOBER

WEDSTRIJDCOÖRDINATOR: 
PAUL VAN HALEN TOT 13:00 UUR
RIAN VAN DE VEN VANAF 13:00 UUR

15:00 EGS'20 JO19-1 Schijndel/DE WIT 
JO19-1

comp

13:45 Gemert JO17-4 EGS'20 JO17-2JM

beker

vertrek: 12:45 naar Gemert

vervoer: van Dinther, van Haaften, Ker-
sten, res: van Boekel

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

comp

JO19-3 STRIJDEND TEN ONDER

EGS’20 JO19-3 - VOLKEL JO19-2 
2-5

Foto: Max van den Steenhoven (JO19-3)

VITESSE TE STERK VOOR JO15-3
EGS’20 JO15-3 -

 VITESSE’08 JO15-3  
2-7Markt 5 ♦ 5361 GH Grave

 Cadeauwinkel
   & Fashion

                                  
 Tot zo!

                            Groetjes Team
 Klik

Foto: Jippe Albers (JO15-3)

HET IS ZOVER !!! 
WE GAAN HET SPORTPARK 
OFFICIEEL EN FEESTELIJK 

OPENEN !

WEEKEND 5-6-7 NOVEMBER
NADERE INFO VOLGT



JO13-1 WINT VAN KOPLOPER

BLAUW GEEL’38/JUMBO JO13-2 
- EGS’20 JO13-1
(Erik Cuppen)

Op heerlijke zonnige zaterdagmiddag vertrokken we 
naar Veghel voor een confrontatie met de koploper van 
de competitie. Op een mooi groot sportpark betraden 
we een niet al te best veld, maar het zonnetje maakte 
erg veel goed. Met veel ouders langs de kant begon EGS 
licht gespannen aan de wedstrijd. Beide teams tasten 
elkaar in het begin voorzichtig af met links en rechts 
een paar plaagstootjes.  

Maar ineens was daar een goede aanval en dook Niek op 
voor de goal. Met een verwoestend schot probeerde hij 
de bal van dichtbij binnen te knallen, maar deze vloog 
helaas over het doel. Kort daarna kwam na een mooie 
pass van het middelveld Robin vrij bij de 16 meter. De 
bal kwam voor haar linkervoet en dus besloot ze een 
kapbeweging te maken. Dus was net een actie teveel 
en de kans ging voorbij. Vlak daarna kwam Luuk in een 
goede positie om van 16 meter binnen te schieten, maar 
het schot werd geblokt. 

Coach Daan zette zijn keel nog maar eens wijd open om 
het team aan te moedigen. Zijn aanwijzingen waren tot 
ver buiten Veghel te volgen. Maar het team pakte zijn 
energie wel op. De zeer alerte Kees die al de heel wed-
strijd zeer goed speelde, stond goed opgesteld bij een 
uittrap van de keeper. Hij ving de bal op en zonder na te 
denken haalde hij in één keer uit. Met een fantastische 
lob van zo’n 20 meter passeerde hij de keeper. 0-1 EGS. 

Daarna kroop de tegenstander wat meer uit zijn schulp 
en ontstonden er een paar gevaarlijke momenten voor 
het EGS doel. Een zeer sterk spelende Lieke en door goe-
de reddingen van Bowen bleef de voorsprong staan. He-
laas moest Bowen een paar minuten voor de rust alsnog 
een bal uit het net vissen voor een schot dat van rich-
ting werd veranderd. 1-1. 

In de tweede helft kwamen beide teams vol gas uit de 
startblokken. De wedstrijdspanning was langs de lijn 
goed voelbaar. Over en weer waren er kansen. Schoten 
van Luuk kwamen onvoldoende door de verdediging 
heen en ook Sofie kon niet tot een goed schot komen 
van afstand. Het grote gevaar kwam uiteindelijk van 
de zijkanten. Kees en Niek passeerden met regelmaat 
hun tegenstanders, maar hun voorzetten kwamen he-
laas net niet aan. Niek slalomde soms wel drie tegen-
standers voorbij en een keer werd hij zelfs geraakt in de 
16 meter. Een penalty leek een meest logisch gevolg, 
maar de scheidsrechter besliste anders. Deze keuze gaf 
EGS waarschijnlijk net het zetje adrenaline dat ze nodig 
hadden. Want door wederom mooie aanvallende actie 
kwam Sofie twee keer vrij voor de keeper. De eerste keer 
bracht de keeper nog redding, maar bij de tweede ont-
moeting besloot Sofie de keeper behendig uit te spelen 
en binnen te schuiven in het lege doel. 1-2 EGS. 

Met nog 5 minuten op de klok was het nog wel even 
billenknijpen, want de tegenstander trof ook nog een 
keer de lat. Maar Een Goed Stelletje (EGS) wist stand te 
houden en de koploper was verslagen. Wat een gewel-
dig resultaat! Moe en voldaan keerden we dan ook weer 
terug naar huis. 

Stem op
ons in de 

Rabo App of op
rabo.nl/clubsupport

Iedereen verdient 
een club
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12:30 ST Maasduinen JO15-3JM EGS'20 JO15-2JM

comp 1e fase

vertrek: 11:30 naar Bergen L

vervoer: Wittenaar, van Zelm, Roeffen, 
Bandell, res: Berkhout

12:30 Margriet JO13-2 EGS'20 JO13-1JM

comp 1e fase

vertrek: 11:30 naar Oss

vervoer: wordt door leiding geregeld

12:30 ST Herpinia/OKSV 
JO13-1 EGS'20 JO13-2JM

comp 1e fase

vertrek: 11:30 naar Herpen

vervoer: van Kuppenveld, de Louw, van 
Raaij, res: Radstake

13:00 EGS'20 JO13-3 ST Constantia/Me-
nos JO13-1

comp 1e fase

13:00 EGS'20 JO13-4JM
ST Excellent/SVS/
Westerbeekse 
Boys JO13-2JM

comp 1e fase

ZONDAG 24 OKTOBER

14:30 EGS'20 1 SV de Braak 1

comp

12:00 DAW Schaijk 3 EGS'20 2

comp

11:00 EGS'20 4 UDI'19/CSU 5

comp

09:30 Volkel 7 EGS'20 7

comp

12:00 EGS'20 8 DSV 5

comp

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

comp

10:00 EGS'20 10 Festilent 7

comp

10:00 Gassel 3 EGS'20 11

comp

12:00 EGS'20 12 TOP 11

comp

10:00 EGS'20 13 Nooit Gedacht 6

comp

10:00 EGS'20 VR1 Festilent VR2

comp

5

AGENDA

20-10          Algemene Ledenvergadering
24-10         Oktoberfest
26-10         Voetbaldag Zportz
28-10          NK De complete voetballer
5 t/m 7-11   OPENINGSWEEKEND
2-12         Sinterklaasavond senioren 



Nederland barst van het voetbaltalent. Ben je ook be-
nieuwd hoe beroepsvoetballers trainen? Ben jij klaar 
voor een mooie afwisselende uitdaging? Kom dan op 
donderdag 28 oktober naar sportpark De Kranenhof van 
EGS’20 Van 10.30 uur tot 14.00 uur. Kosten € 15,00

Om in te schrijven?  Kijk dan op:
https://voetbalscholing.nl/product/jeugdspeler/

Want voetballen is zoveel meer. Misschien ben je wel 
heel vaardig met de bal zoals Frenkie de Jong of ben je 
juist weer lekker snel zoals Mbappé of kan je een bal 
goed mikken wat Ronaldo weer heel goed kan of zie je 
het voetbalspel net iets slimmer dan een ander zoals 
Messi. En juist deze kwaliteiten van topspelers laten wij 
jou deze dag mee ervaren.

 Wil jij misschien ook meedoen, want deze trainings-dag 
is echt uniek! Immers, voetbal is net als alle andere 
sporten een combinatie van balvaardigheid, balpassing, 
schotkracht, snelheid, spelinzicht en handelingssnel-
heid. Tijdens deze trainingsdag heeft iedereen gelijke 
kansen, jongens, meisjes, FUN-speler of misschien wel 
hele goede spelers.

Deelname kost maar € 15,00 per persoon en iedereen 
(zowel leden van EGS’20 als leden van andere verenigin-
gen) is welkom van 7 t/m 15 jaar

NK DE COMPLETE VOETBALLER OP SPORTPARK DE KRANENHOF
(Voetbalscholing.nl)

Je ontvangt van onze trainers een rapport mee naar huis 
met al jouw behaalde resultaten daarop vermeld.
Zo kan je later nog eens zien hoe je er toen als speler 
voor stond.. Geweldig toch! Maar misschien val je ook 
wel op door scouts van PSV die een kijkje komen nemen.
Ook ontvang je een specifieke medaille als blijvende 
herinnering. Iedereen is welkom. 

Durf jij het aan?  Wellicht tot dan....    
Met vriendelijke groet,
Team Voetbalscholing.nl

WEDSTRIJD JO13-4 MET VEEL SPANNING IN HET LAATSTE KWARTIER!

EGS’20 JO13-4 - 
ST TOXANDRIA/VIOS JO13-1

(Dorien van Leuveren)

Met een heerlijk zonnetje aan de hemel is de wedstrijd 
van de JO13-4 tegen ST VIOS’38/Toxandria JO13-1 van 
start gegaan. Vanwege een open dag kon niet iedereen 
aan de wedstrijd meedoen, maar gelukkig was er ver-
sterking van Koen, Lars, Quinten en Yannick. Na de winst 
van vorige week gingen we vol goede moed van start. 
Het is al snel duidelijk dat we te maken hebben met een 
goede tegenstander, want na de eerste minuten scheert 
de eerste bal al gevaarlijk langs het doel heen. Vervol-
gens komt er een hele hoge bal precies in de handen 
van onze keeper terecht. 

Hoewel Vios/Toxandria gevaarlijker wordt, lukt het Luka, 
Duke en Yannick dicht bij het doel van de tegenstan-
der te komen en kan Yannick uithalen. Helaas gaat deze 
langs het doel. Er volgt een snelle omschakeling en Bo 
van L.  kan nog net de bal uit het doel houden door deze 
met de voet weg te schieten. Er volgt een vrije trap voor 
gevaarlijk spel voor EGS. 

Het lukt helaas niet om door de verdediging van de te-
genstander heen te komen en het spel blijft een reeks 
van omschakelingen. Len vormt een blok op het mid-
denveld samen met Lars van T., Koen en Yannick zorgen 
samen weer voor een kans met een schot op doel maar 
ook deze gaat net naast. Jacco laat weer een aantal 
goede verdedigende acties zien in deze wedstrijd. He-
laas kan de tegenstander dan toch Bo van L. uitspelen 
door de benen en valt het eerste doelpunt. Kort hierna 
is er een ingooi dicht bij de achterlijn waaruit het twee-
de doelpunt valt dat over iedereen heen gaat. Deze was 
onhoudbaar, 0-2. 

Vios/Toxandria blijft gevaarlijk en er moet flink worden 
verdedigd door EGS. Luuk en Quinten blijven ballen te-
genhouden voor het 16-meter gebied, maar kunnen niet 
voorkomen dat er een corner uitkomt. Djairo zorgt er-
voor dat de bal wordt weggewerkt en er volgt een nieu-
we corner vanaf de andere kant. Met 0-2 gaan we de 
rust in. 

Weer eenmaal opgeladen op het veld wordt het al snel 
0-4. De moed zakt een beetje in de schoenen en de ver-
moeidheid neemt toe. Gelukkig kan er genoeg gewis-
seld worden. Bo S. en Ties laten zien dat ze nog energie 
genoeg hebben en gaan voor de bal. De tegenstander 
speelt al langer op een heel veld en laten zien dat ze 
gemakkelijk door kunnen gaan, de 0-5 volgt. Dan lijkt 
er ineens iets te veranderen, de vechtlust komt terug. 
Mohammed haalt de bal gemakkelijk op van het mid-
denveld en probeert Lars W. in positie te brengen voor 
het doel. 

Tim laat een aantal keer zien hoe je een prachtige sli-
ding kan maken op de bal, zonder de tegenstander te 
raken. Yannick heeft minder geluk met een botsing met 
de tegenstander en moet helaas geblesseerd het veld 
af. Het lukt Lars van T. om door te breken en daar volgt 
uit het niets dan toch de 1-5. Hij gaat vervolgens als een 
speer en maakt binnen enkele minuten nog 2 doelpun-
ten, 3-5. Wat een mooie hattrick! 

Het team krijgt weer hoop en ziet een overwinning in de 
verte. Aurel dribbelt langs de tegenstander en schopt de 
bal met een ongelooflijk mooie boog over de keeper in 
het doel. Vios/Toxandria voelt een gelijkspel aankomen 
en zet nog een keer alles op scherp. De laatste corner 
levert dan ook nog een doelpunt op. 

Eindstand 4-6. Ondanks het verlies mag het team toch 
trots zijn op deze prestatie. Ze zijn heel goed teruggeko-
men na een fikse achterstand en hebben laten zien dat 
ze nog meer in hun mars hebben. 

WEEKVERANTWOORDELIJKE JOERI NUIJEN

DINSDAG 12 OKTOBER

Berna Kamoen en Liesbeth Portier

WOENSDAG 13 OKTOBER

Christel de Kruijf, Brenda Pol

DONDERDAG 14 OKTOBER

Piet Michiels, Joeri Nuijen, Roy Der-
ks, Bernice Albers, Paulien Paters

ZATERDAG 16 OKTOBER

8:30-13:00 Joeri Nuijen, Monica Brussaard, 
Paulien Paters, Gerda Pijnappels

13:00-18:00 Dory Jagers, Wilma van der Vliet, 
Ellen van Kraaij

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

ZONDAG 10 OKTOBER

9:00-14:00 Joeri Nuijen, Marjan van Krevel, 
Paulien Paters

14:00-19:00 René vd Horst, Davy Verstraaten, 2x 
Dames senioren

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

NULANDIA TE STERK VOOR JO9-2

EGS’20 JO9-2 - 
NULANDIA JO8-2

Foto: Pim Hartog (JO9-3)

8-4 WINST VOOR JO9-1

EGS’20 JO9-1 - 
VITESSE’08 JO9-1

Foto: Tieme Steijvers (JO9-1)

JO11-2 VERLIEST VAN UDI’19
EGS’20 JO11-2 - 

UDI’19/CSU JO11-5  
1-6

Foto: Ruben Vos (JO11-2)


