
1.  Opening
2.  Vaststellen agenda
3.  Vaststellen verslag ALV 11-11-2020
 https://www.egs20.nl/794/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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  Foto: Hans Janssen, Joep Verstraaten en Hein Albers heffen het glas tijdens de bouwersbijeenkomst op 15-10 jl.
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DERDE HELFT EGS’20

(Wedstrijdsecretariaat)

Uitslagen

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

DONDERDAG 14 OKTOBER
EGS’20 1 SCMH 1 1-2
Juliana Mill JO13-1 EGS’20 JO13-2 10-0
ZATERDAG 16 OKTOBER
Odiliapeel/BG 
JO11-1 EGS’20 JO11-2 12-2

EGS’20 JO11-1 Berghem Sport JO11-1 2-11
ST MDOC MO13-2 EGS’20 MO13-1 0-2
Vitesse’08 JO13-2 EGS’20 JO13-4 11-0
Juliana Mill JO13-2 EGS’20 JO13-3 1-5
EGS’20 JO13-2 Vitesse’08 JO13-1 1-7
EGS’20 JO13-1 TOP JO13-1 1-4
TOP JO15-3 EGS’20 JO15-3 6-0

EGS’20 JO17-2 ST Astrantia/SV 
Milsbeek 1-11

EGS’20 JO17-1 SV Venray JO17-2 1-0
EGS’20 JO19-2 Vesta’19 JO19-1 0-2
EGS’20 JO19-1 Emplina JO19-1 2-3
Juliana Mill 4 EGS’20 11 5-0
ZONDAG 17 OKTOBER
EGS’20 VR1 Prinses Irene VR2 5-4
Vesta’19 35+ 1 EGS’20 35+ 1 5-5
EGS’20 13 Herpinia 5 3-4
EGS’20 12 Ulysses 3 3-1
EGS’20 10 Udi’19/CSU 8 7-0
EGS’20 8 Gassel 2 5-0
EGS’20 7 Udi’19/CSU 13 2-1
Vesta’19 4 EGS’20 6 1-2
Menos 1 EGS’20 5 5-1
EGS’20 4 SES 2 2-3
Oss’20 2 EGS’20 3 3-3
Volkel 3 EGS’20 2 1-5
Excellent 1 EGS’20 1 2-0
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Algemene Ledenvergadering
A.s. woensdag 20 oktober vindt de Algemene Ledenverga-
dering plaats. Hieronder tref je de agenda hiervan aan. Bij 
agendapunt 3 en 5 wordt verwezen naar het verslag van 
de ALV op 11-11-2020 en het jaarverslag 2020-2021. Deze 
kun je vinden via de aangegeven link die verwijst naar 
onze website. 

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. 

Clubcards
De clubcards van de leden die na 1-7-2021 lid zijn gewor-
den zijn ook binnengekomen.  Wanneer je je clubcard 
nog niet hebt, kun je deze bij het wedstrijdsecretariaat 
ophalen. 

Het probleem met de niet-werkende passen is eindelijk 
opgelost !!  Alle passen zouden volgens het bedrijf Twel-
ve nu moeten werken. Indien de QR code van je pas nog 
niet werkt, dien je het volgende te doen. Ga naar 
www.mijnkniponline.nl. en koppel je pas met de 
CVC-code. De handleiding hiervoor kun je ook vinden op
https://help.twelve.eu/hc/nl/articles/204550929-
Mijn-KNIP-Online-Pas-registreren-met-CVC-code

Wij hopen dat iedereen ook gebruik maakt van de pas-
sen bij pinbetalingen. Dit scheelt de vereniging namelijk 
transactiekosten dus minder kosten voor de vereniging ! 

Derde Helft
Volgende week zal de weekbrief ivm de herfstvakantie 
ipv. maandag op woensdag 27-10 verschijnen. 

INFORMATIE VANUIT HET (WEDSTRIJD)SECRETARIAAT
(wedstrijdsecretariaat)
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Vandaag, zondag 17 oktober mocht de bikkelkamp re-
porter maar liefst 3 wedstrijden langs en dat heeft hij 
gedaan. De dag begon voor de reporter al om 09.30 uur 
in Oss. 08.45 uur in de auto, file onderweg en een geslo-
ten deel van de a50 bracht de reporter 09.45 uur pas in 
Oss. Daar viel hij in een wedstrijd die anders verliep wat 
betreft de score dan het beeld deed vermoeden. De 023 
had constante druk op de ossenaren. Het team kreeg 
kans na kans in de eerste helft. Het was oppermachtig 
en zoveel sterker. Het elftal was helaas niet in staat om 
de vele kansen om te zetten in vele doelpunten. Verder 
dan 3 goals voor rust kwamen ze niet, waar met name 
weer een kopbal van Bram van Zuijlen opviel. Het is 
volgens mij de eerste keer dat de bikkelkamp reporter 
Bram met hoofd ziet scoren sind 2018….. bijzonder. Om-
dat de ossenaren ook wisten te scoren was de ruststand 
3-1 voor EGS. De tweede helft werd werkelijk een grote 
teleurstelling. Ook nu weer wisten de jongelingen niet 
om te gaan met de vele kansen die men creeerde. Om-
dat Oss wel 2 keer wist te scoren werd het 3-3. Een zeer 
onterechte uitslag maar wel de realiteit. Fijn te zien 
was dat Joeri Spanjers weer terug was op doel. Van een 
neusbreuk herstelt en weer in oude vorm. 

EGS’20 1 EN 3 HEBBEN EEN BAALWEEKEND…
EXCELLENT 1 - EGS’20 1 

2-0
(Bikkelkampreporter)

VOLKEL 3 - EGS’20 2 
1-5

(Roel van Schipstal)

LEKKERE OVERWINNING EGS’20 2

OSS’20 2 - EGS’20 3 
3-3

(Bikkelkampreporter)

Foto: Jimmy Hendriks (1e)

Vandaag stond de 3de competitie wedstrijd op het spel 
tegen Volkel 3 

We beginnen de wedstrijd sterk met vele kansen. Volkel 
schakelt snel om en krijgt 1 kans meteen een goal, 1-0. 
Hierna zijn we weer scherp.  Hessel combineert samen 
met Gijs en scoort 1-1.  Vrij snel hierna krijgt Giel de bal 
en maakt een prachtige solo 1-2.  

Na de rust gaan we weer scherp verder. Mo speelt sa-
men met Thijs de J en maakt mooi af 1-3. We vertel-
len Mo nog 5 minuten spelen. Hij zet nog even aan en 
maakt een mooi lopje over de keeper, 1-4.  Gijs geeft 
een strakke pass aan Rick, Rick legt terug op Thomas en 
schiet in de verre hoek 5-1. 
Heerlijk gevoetbald jongens, hard gewerkt met z’n al-
len!! 

Meteen door naar Volkel voor het 2e tegen de plaatselij-
ke voetbalclub. Niet op kunstgras zoals verwacht maar 
op natuurgras. Dat deerde het team van coach Rein Bo-
nimbie niet. Het elftal overklaste de Volkelse klassege-
noot volledig. Geen schijn van kans hadden de witbroe-
ken. Het werd maar liefst 5-1, waar 9-3 realistischer was.

Foto (Peter Leegstraten):  Wessel Kouwenberg (3e)

Dan meteen door naar Oploo voor het eerste. De topper 
tegen Excellent stond op het programma. Zo vroeg in 
het seizoen is praten over een topper niet altijd even re-
alistisch.  Pas 23 rondes, sommige pas 2 en welke tegen-
standers heb je gehad? Maar goed, de oplonaren zijn de 
koploper met een 100% score, EGS volgt met 6 op plek 4. 
Zou bij winst koploper kunnen zijn als Boekel thuis als 
nummer 2 gelijk zou spelen tegen nummer 3 Melderslo. 
In Boekel werd het idd gelijk, maar helaas verloor EGS 
met 2-0. Of dit terecht was? Lastig. Als je kijkt naar het 
spel van de fusieclub, kun je alleen maar concluderen 
dat ze er goed in zitten. De eb]en na de andere aanval 
kwam van de ploeg. Echte hele grote kansen leverde dit 
helaas niet op, met ook een beetje pech. Juist als de 
scheidsrechter voor voordeel moet kiezen floot hij en 
andersom. Met name spits Roel van den Boogaard kreeg 
de ene tik op de andere op zijn enkels. De spits bleef er 
rustig onder, maar het moet frustrerend zijn geweest. 
Door afwezigheid van Sander mocht Jimmy vandaag 
op 10 spelen. Dit ging met goede momenten, soms ook 
wat mindere. Met name het centrale duo Jurre en Rens 
speelden geweldig, maar konden de 1-0 uit een corner 
niet voorkomen. Lars die een puike partij keepte werd 
van dichtbij geklopt in een soort van scrimmage. De kop-
loper zakte helemaal in op eigen helf, 11 spelers op 40 a 
45 meter van de eigen achterlijn. Het was werkelijk kop-
loper onwaardig. Echter, je kunt ook zeggen dat ze er toe 
werden gedwongen door EGS. Helaas zullen we nooit 
weten wat het strijdplan was van Excellent, maar hoe je 
het ook draait of keert, ik kan er niet warm van worden. 
Misschien is dat ook de reden dat er misschien maar 50 
mensen uit het dorp waren en ik aan mijn kant van het 
veld, in het zonnetje, naast Edwin van Kraay zeker 40 
supporters van onze club aanwezig waren. Het voetbal 
spreekt aan of de mensen voelen zich goed bij ons EGS 
want er zijn zowel uit als thuis altijd vele toeschouwers. 
De backs teun en met name Bart kregen heerlijk de 
ruimte om op te komen. Helaas waren de voorzetten, 
evenals de 12 corners niet aan EGS besteed. De tweede 
helft had hetzelfde beeld. Roel schoot een bal in het zij-
net en op de lat, Jurre schoot en kopte net naast, Jimmy 
kwam met een slalom net niet door de defensie, Bart 
zijn schot kwam op veld 4 terecht, myron kreeg de bal 
met een schot net niet tussen de palen en een aantal 
kleine kansen belandde in de handen van de uitsteken-
de keeper uit Oploo.  Aan het eind maakte invaller en ta-
lent Max Langenberg een domme duwfout en kregen we 
een terechte penalty tegen. Niet kwaad bedoelt maar de 
onschuldige duw was niet onschuldig en ik vond het een 
terechte penalty. Hoewel Lars er dicht bij zat werd het 
2-0 en daar bleef het bij. 

Volgende week Sv de Braak uit Helmond. Is kijken wat 
deze pot brengt. Heb meer zin in het feestje. Heb alvast 
een pitcher besteld. Ik zit volgende week weer op mijn 
eigen kruk aan de bar, muziekje erbij en hopende op de 
winst.  Komt allen naar de wedstrijd en het feest. Heb 
er zin in. Boys en staf, succes, geef ons drie punten om 
het feest nog mooier te laten zijn. Oktoberfest here we 
come 

PROGRAMMA

DINSDAG 19 OKTOBER

19:30 SIOL 3 EGS'20 10

beker

19:30 EGS'20 11 Berghem Sport 3

beker

scheidsrechter: nnb

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

scheidsrechter: Dhr M. van Munster

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

15:00 EGS'20 JO15-1JM HVCH JO15-1

comp

scheidsrechter: Paul Willems

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

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

comp 1e fase

scheidsrechter: Joeri Nuijen

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

comp 1e fase

scheidsrechter: Bernard van Eldijk

ZONDAG 24 OKTOBER

14:30 EGS'20 1 SV de Braak 1

comp

scheidsrechter: P. Theunisz

12:00 DAW Schaijk 3 EGS'20 2

comp

11:15 EGS'20 4 UDI'19/CSU 5

comp

scheidsrechter: Edwin van Kraaij

09:30 Volkel 7 EGS'20 7

comp

12:30 EGS'20 9 SJO/SSA VESTA'19 5

comp

scheidsrechter: Dylan Childress

10:00 EGS'20 10 Festilent 7

comp

scheidsrechter: André Derksen
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VR1 VERSLAAT PRINSES IRENE

EGS’20 VR1 -
 PRINSES IRENE VR2

5-4

Foto: Vreugde bij vlnr Fleur Wouters, Maria 
Frankowska en Renée van de Venne (VR1)

Foto: Frank Albers (4e)

GEEN WINST VOOR 4E TEGEN SES

EGS’20 4 - SES 2 
2-3

JO19-2 VERLIEST VAN VESTA
EGS’20 JO19-2 - 

SJO SSA VESTA’19 JO19-1 
0-2

Foto: Daan Liefrink (JO19-2)

WINST VOOR JO17-1
EGS’20 JO17-1 - 

SV VENRAY JO17-2 
1-0

Foto: Stan van Beuningen (JO17-1)

10:00 Gassel 3 EGS'20 11

comp

12:00 EGS'20 12 TOP 11

comp

scheidsrechter: Ben Gerritsen

10:15 EGS'20 13 Nooit Gedacht 6

comp

scheidsrechter: Bernard van Eldijk

10:00 EGS'20 VR1 Festilent VR2

comp

scheidsrechter: Toon Verstraaten

WOENSDAG 27 OKTOBER

19:30 Erp JO19-2 EGS'20 JO19-3

comp

vertrek: 18:30 naar Erp

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

DONDERDAG 28 OKTOBER

20:00 WHV 2 EGS'20 3

comp

ZATERDAG 30 OKTOBER

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

15:00 EGS'20 JO19-1 Avanti'31 JO19-1

comp

13:00 EGS'20 JO19-2 UDI'19/CSU JO19-2

comp

11:30 Gemert JO19-6 EGS'20 JO19-3

comp

vertrek: 10:30 naar Gemert

vervoer: Floor, Roelofs, Rovers, van den 
Steenhoven, res: Verstraaten

13:00 EGS'20 JO17-1JM Olympia'18 JO17-1

comp

16:45 Margriet JO17-4JM EGS'20 JO17-2JM

comp

vertrek: 15:45 naar Oss

vervoer: Timmers, van Boekel, Burlacescu, 
res: Bottenberg

13:00 EGS'20 MO17-1 ST Volharding/
Sambeek MO17-2

comp

15:00 EGS'20 JO15-1JM Olympia'18 JO15-1JM

comp

13:00 ST Constantia/Menos 
JO15-2 EGS'20 JO15-2JM

comp

vertrek: 12:00 naar Wanroij

vervoer: Berkhout, Gommans, Gorselink, 
Haverkamp, res: Rots

13:00 Boekel Sport JO15-3 EGS'20 JO15-3JM

comp

vertrek: 12:00 naar Berghem

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

10:00 SJO Vianen Vooruit 
HBV MO13-2 EGS'20 MO13-1

comp

vertrek: 09:00 naar Vianen
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De vijfde competitiewedstrijd was tegen SV Astrantia/SV 
Milsbeek JO17-1. Door blessures en afmeldingen kregen 
we versterking vanuit de MO17, Lindsey, Iris en Jonna 
kwamen ons team versterken. Deze wedstrijd begon al 
om 11 elf, iets wat de jongens en meiden al niet meer 
gewend waren en al heel vroeg als je om 2 uur in bed 
ligt. Toch stonden ze met frisse moed op tijd op het veld.
Onze captain had een goed gevoel over de wedstrijd en 
sprak voor de wedstrijd zijn vertrouwen uit. Vandaag 
zouden we er weer voor gaan. Het liep allemaal wat an-
ders. Binnen vijf minuten viel onze keeper Dylan uit, hij 
gooide zich voor een bal maar de spits van SV Astran-
tia/SV Milsbeek JO17-1 probeerde de bal nog te raken 
in plaats van over de keeper te springen. Met zijn voet 
raakte hij het kruis van Dylan met de gevolgen van dien. 
Bezoekje huisartsenpost en twee hechtingen.

Thijs Cruijsen die niet helemaal wedstrijd fit was kreeg 
de taak om Dylan te vervangen. Hij deed zijn uiterste 
best maar kreeg al vlug een doelpunt om zijn oren. Via 
een snelle counter maakte we via Sven weer gelijk. 
Daarna werd het eenrichtingsverkeer. SV Astrantia/SV 
Milsbeek JO17-1 was aan het aanvallen en wij probeerde 
hoofdzakelijk deze tegen te houden. 

Als we de bal dan hebben roste we deze naar voren en 
hopen dat onze twee spitsen Sven en Mitch in een snel-
le counter nog wat potten konden breken. We hoopte 
met een 1-1 op het scorebord de rust te halen, dit lukte 
jammer genoeg niet vlak voor de rust kregen we er een 
tegen en dat was wel het breekpunt. Daarna scoorde ze 
er nog twee en gingen we met een 1-4 achterstand de 
rust in.

De tweede helft was geen wedstrijd meer en liep SV As-
trantia/SV Milsbeek JO17-1 uit naar een 1-11 voorsprong. 
We hadden gestreden tot het laatst, de inzet was goed, 
maar het verschil was te groot.

VERSCHIL TE GROOT BIJ JO17-2
EGS’20 JO17-2 - 

ST ASTRANTIA/SV MILSBEEK 
1-11

(Johnny Verwegen)

Foto: Maik Opsteegh (JO17-2)

vervoer: wordt door leiding geregeld

ZONDAG 31 OKTOBER

14:00 Groesbeekse Boys 1 EGS'20 1

comp

11:00 Juliana Mill 2 EGS'20 2

comp

11:00 Venhorst 3 EGS'20 4

comp

11:00 EGS'20 5 JVC Cuijk 2

comp

10:00 Blauw Geel'38/JUMBO 6 EGS'20 6

comp

12:00 EGS'20 7 Gassel 4

comp

13:00 VCA 4 EGS'20 8

comp

12:30 Cito 7 EGS'20 9

comp

12:00 EGS'20 10 Boekel Sport 5

comp

10:00 EGS'20 11 Constantia 4

comp

10:00 DAW Schaijk 10 EGS'20 13

comp

10:00 Achilles Reek 35+1 EGS'20 35+1

comp

10:00 EGS'20 VR1 Vorstenbossche 
Boys VR2

comp

12:00 EGS'20 VR2 SV DWSH'18 VR2

comp

De actie Voetbalpassie van Albert Heijn zit erop. Met de 
actie, die duurde van 13 september tot en met 10 okto-
ber, is in totaal 1.6 miljoen euro opgehaald in Nederland! 

Op vrijdag 15 oktober overhandigde Rodney van 
der Burgt, eigenaar van Albert Heijn Centrum Gra-
ve en tevens onze hoofdsponsor, een cheque ter 
waarde van maarliefst 733,10 euro aan Berna Ka-
moen en Nick Jansen van de sponsorcommissie.

Vanuit hier willen wij Albert Heijn Centrum Gra-
ve en uiteraard alle klanten enorm bedanken voor 
de steun aan onze vereniging! Met het opgehaalde 
bedrag van de actie Voetbalpassie gaan we de rou-
ting op ons sportpark verzorgen. Met hulp van Albert 
Heijn weten dadelijk alle gebruikers van ons sport-
park waar welk veld ligt, de ingang van de kantine te 
vinden is en hoe men naar de fietsenstalling komt.

VOETBALPASSIE: CHEQUES ALBERT HEIJN VAN DER BURGT GRAVE

(Nick Jansen)

Foto vlnr:  Nick Jansen, Rodney v.d. Burgt en Berna Kamoen

WEEKVERANTWOORDELIJKE

DINSDAG 19 OKTOBER

Berna Kamoen en Liesbeth Portier

WOENSDAG 20 OKTOBER

Christel de Kruijf, Brenda Pol

DONDERDAG 21 OKTOBER

René van de Venne, Dimitri van 
de Hoeve, Jan Harting

ZATERDAG 23 OKTOBER

8:30-13:00 Gerda Pijnappels, Marion Rossen, 
Nancy Lomans, Paulien Paters

13:00-18:00 Danon van de Hoeven, Astrid Ban-
nink, Dora Elmans, Tiny ten Haaf

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

ZONDAG 24 OKTOBER

9:00-14:00 Paulien Paters, Michel van Haaf-
ten, Marjan van Krevel

14:00-19:00 René vna de Horst, Steve van Ha-
ren, Matt Danner, Roy Derks

Commissie kantine
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Het was een euforisch week van roem en glorie na het 
verslaan van de koploper Blauw-Geel’38. Het ging zelfs 
zover dat het gehele team 3 dagen later al uitgenodigd 
werd voor jong Oranje! Maar, zoals een oud gezegde be-
weert “ men moet de dag niet roemen voor het avond 
is!!”
……….Zaterdagochtend 16 Oktober, het was weer met 
beide benen op de grond. Voor weer een week van glorie 
moest er wel eerst gewonnen worden van SV TOP. Het 
zou zeker geen makkie worden, 1 punt voorsprong op de 
concurrentie uit Oss, een belangrijke wedstrijd dus. Of 
aansluiting bij de “TOP” of terug naar de middenmoot.

“Zaterdag 16 Oktober”
Gespannen koppies druppelen langzaam de videokamer 
binnen, de concentratie spat er van af. De technische 
staf zet nog even zogenaamde Puntjes op de ï en be-
spreekt met de ploeg de pijnpunten van de concurren-
tie. Dan is het tijd voor totale focus en begint het team 
aan een intensieve en in opperste concentratie aan de 
warming-up.

11.00
De scheidsrechter fluit voor de aftrap en daar gaan we.
Vol zelfvertrouwen begint EGS’20 aan de wedstrijd al 
maakte het zien van de tegenstander (de meeste waren 
een kopje groter) wellicht meer indruk dan nodig was.
EGS’20 begint toch wat slordig aan de wedstrijd onno-
dig balverlies en de felheid en de combinaties die af-
gelopen weken te zien waren bleef in het begin van de 
wedstrijd uit. 

Nadat vanuit de dug-out Daan zijn stem een aantal 
keren moest verheffen begonnen ze weer te voet-
ballen en namen ze het initiatief weer terug. Nadat 
de keepers aan beide kanten een aantal reddingen 
moesten 
verrichten viel 5 minuten voor rust de openings tref-
fer. Luuk die goed door schoof en een paar mannetje 
uitspeelde legde de bal op zo’n 25 meter voor zijn 
linker en haalde verwoestend uit over de keeper in 
de bovenhoek, 1-0 EGS’20!! 1-0 Helaas maakte TOP 
uit een counter net voor rust de 1-1, dit was tevens 
ook de ruststand.

De 2e helft begon EGS’20 veel scherper en dat re-
sulteerde in een aantal goede kansen. Schoten van 
zowel Luuk, Sofie en Kees werden op onmogelijke 
manieren toch gekeerd en betaalde zich niet uit. Ge-
volgd door 3 snelle counters, de 1e werd nog knap 
gepareerd door doelman Bowen helaas volgde er 
hierna nog 2 die beide wel doel troffen tussenstand 

1-3 met nog 10 minuten op de klok probeerde EGS’20 
nog een aansluiting te forceren maar wederom uit 
een counter besliste TOP de wedstrijd en zette de 
eindstand op 1-4. Een geflatteerde uitslag maar des-
alniettemin niet minder pijnlijk.

Volgende week kunnen ze zich revancheren bij Mar-
griet dus koppies omhoog en door naar de volgende 
wedstrijd. 

JO13-1 WEER MET BEIDE VOETEN OP DE GROND
EGS’20 JO13-1 - TOP JO13-1 

1-4

(Ronald Verhoeven)

Foto: Minke Spoorendonk (JO13-1)

VOLLE WEEK VOOR JO13-2

EGS’20 JO13-2 - 
VITESSE’08 JO13-1

 1-7

JOUW GEZONDHEID
 IS ONZE SPORT!

06 112660150486 471931 

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

Fysiotherapie

De Hampoort vervelende sfeer tussen de teams in de kleedkamers. 
Nee, bij Juliana Mil was het niet prettig, snel wegwezen. 
En dan nog de wedstrijd van afgelopen zaterdag tegen 
Vitesse uit Gennep. Samen met Juliana Mill de meeste 
scorende ploeg uit de competitie. De trainers hadden de 
jongens klaar gestoomd om nog één keer vol uit te gaan. 
Lang hielden ze stand, maar toen de eerste twee doel-
punten in de eerste helft er inlagen knapte er iets bij de 
jongens. Op en teleurgesteld in wederom een nederlaag 
waren ze. 4-0 ruststand.

En dan toch, uit de krochten van het sportpark Kranen-
hof kwam daar weer de spirit in de tweede helft. Een 
fantastische aanval over meerdere schijven werd evenzo 
schitterend afgemaakt door Finn. Een kanonskogel in de 
kruising. Met een 7-1 stand werd de wedstrijd afgeslo-
ten. Opvallend was het optreden van Fedde in de twee-
de helft achterin. Hij speelde op die plek heel goed. Via 
deze weg willen we Noud, Luuk, Frits en Kees nogmaals 
bedanken voor jullie hulp bij de wedstrijden. 

Het is voor Baer, Bilal, Sam, Sid, Joey, Finn, Merlijn, Taro, 
Lars, Koen, Quinten, Fedde, Levi en Yannick te hopen 
dat het team in de derde klasse ingedeeld gaat worden. 
Ze hebben echt hun best gedaan om de schade zo be-
perkt mogelijk te houden in de eerste klasse. Ze hebben 
dat formidabel uitgevoerd. Maar steeds weer verliezen, 
blijft knagen en is niet leuk. Dat doet zeker wat met het 
moraal. Gelukkig wordt het team steeds sterker en heeft 
het team kunnen ruiken wat er nodig is in de eerste 
klasse. Zo eindigde de volle week van EGS 13-2 met vele 
belevenissen en voetbalwedstrijden. Tijd voor de herfst-
vakantie.

Afgelopen week heeft het team van JO13-2 een acht-
baan van belevenissen ondervonden. De week startte 
afgelopen maandag met een oefenwedstrijd in en tegen 
Overasselt. Overasselt wilde graag testen of zij hoger 
konden gaan voetballen. Bij dezen , dat kunnen ze. In 
een wedstrijd waar Baer met prachtige reddingen EGS 
lang op de been hield, delfde EGS toch het onderspit. 
Over de wedstrijd zelf valt weinig te vertellen, tenzij je 
van hotsen, knotsen en begonia voetbal houdt. De trai-
ners van EGS 13-2 in ieder geval niet. Snel vergeten dus. 

Dan op naar de dinsdag, waar een bezoek werd gebracht 
aan het toen nog hele voetbalstadion “de Goffert” sa-
men met EGS 13-1. Om daar te kijken naar het Jong Ne-
derlands Elftal tegen Jong Wales. Een belevenis op zich. 
Uitgelaten waren de EGSers. Sommigen hadden nog 
nooit een stadion van binnen gezien. Het maakte dus 
bij veel jongens en meiden indruk. Gezien ook de vele 
positieve reacties naderhand over de app. Een zeer ge-
slaagd uitje dus. 

Dan op naar de donderdag, waar een inhaalwedstrijd 
tegen Juliana Mill 13-1 stond gepland. EGS 13-1 had van 
dit elftal al met 8-3 verloren. Het was aan EGS 13-2 om 
dit beter te doen. Er werd gerust met een 2-0 achter-
stand. Het ging eigenlijk dus zeer voorspoedig. In de 
tweede helft brak EGS waardoor Mill uit kon lopen tot 
10-0. Waarvan 3 doelpunten in de laatste 5 minuten. Al-
leen die laatste 5 minuten waren van de 33ste tot de 
38ste minuut. Tja hoelang wil je doorgaan om de tien 
doelpunten te bereiken. Naderhand was er nog een zeer 

Foto: Quinten Janssen (JO13-2)
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We speelden in Gennep tegen de koploper van onze 
poule. Het leek van het begin af aan dat ons team hier-
van al aardig onder de indruk was voordat we het veld 
op gingen. Er werd afwachtend en onzeker gespeeld en 
Vitesse was meteen al veel op onze helft te vinden en 
voerde de druk op. Tim en Luke hadden een paar mooi 
verdedigende acties. Er werd een mooie aanval opgezet 
door Duke en Mohammed maar net voor de goal werd 
de bal onderschept. Maar uit de counter die volgde kon 
Vitesse het 1-0 maken in de 10e minuut. Hailey was links 
achterin hard aan het werk en kon het spel van Vitesse 
goed verstoren. Ondanks dat werd het snel 2-0. 

Daarna was er een aanval van Vitesse waarbij Bo v L de 
bal 3x achter elkaar wist te houden de 4e keer kwam hij 
op de lat maar de 5e keer was het dan toch raak; 3-0. 
Niet lang daarna gevolgd door de 4-0. Er werd hands 
gemaakt in het strafschopgebied wat een penalty tegen 
opleverde. Deze werd heel  goed gehouden door Bo ( 
die trouwens de hele wedstrijd super goed heeft staan 
keepen en heel veel ballen heeft tegen gehouden. ) 

Toen gebeurde er iets heel vreemds. Daniel , een van 
onze trainers en de rust zelve , kreeg geel van de jonge 
scheids omdat hij had geroepen “afstand houden “bij 
een vrije trap. Iedereen was te verbaasd om te reage-
ren. De ouders maar ook de kinderen hadden nog nooit 
gezien dat een scheids een kaart uitdeelde in de JO13. 
Het was “heel bijzonder”. Hierna werd het snel 0-6. EGS 
deed zijn best maar dit team was duidelijk een maatje 
te groot voor ons. Ondanks dat bleven ze voetballen en 
proberen kansen te creëren. Duke kwam vaak van voor 
naar achter om daar ook te helpen want Bo S, Jacco , Tim 
Hailey hadden werk genoeg achterin. 

Toen gebeurde ,net voor rust, het tweede vreemde ; Lars 
en een andere speler van Vitesse kregen geel omdat zij 
commentaar op elkaar hadden. Dit alles was heel mild 
en had ook afgedaan kunnen worden met een opmerking 
of een wissel maar ja……Dit betekende ook een time out 
van 10 minuten voor beide jongens dus was het even 10 
tegen 10. Ons team was behoorlijk van slag van dit alles. 
Gelukkig was het hierna rust zodat de trainers het team  
in de kleedkamer even tot rust konden brengen. 

Met positieve energie kwamen ze het veld weer op. 
Lars mocht de eerste 5 min nog niet meedoen dus het 
bleef even 10 tegen 10. De druk van Vitesse bleef hoog 
en Bo v L. had bij een aanval van Vitesse mooi uitver-

JO13-4 VERLIEST VAN KOPLOPER
VITESSE’08 JO13-2 - 

EGS’20 JO13-4 
12-0

(Manon Hol)

dedigd maar kon niet voorkomen dat het 7-0 werd 
want hierna volgde een mooi hoog schot. Wouter 
kon nog een keer door de verdediging breken en al-
leen met de bal naar voren dribbelen. Hij kreeg hem 
echter na zo’n sprint, niet meer krachtig genoeg weg 
geschopt. Nadat het 11-0 was kwamen er toch echt 
een paar kansen voor EGS. Bo S. wist een keer door 
de verdediging te komen en helemaal naar voren 
te dribbelen  met de bal echter aan het einde was 
het schot niet meer hard genoeg. Ook voor Lars gold 
hetzelfde (hij had een hele wedstrijd in de benen 
door in te vallen bij de JO13-3 en had daar ook al 
1 keer kunnen scoren) hij kwam helemaal tot voor 
de goal en wilde natuurlijk graag scoren. Duke was 
mooi mee gekomen maar kreeg de bal niet, en het 
schot was net niet moeilijk genoeg voor de keeper. 
Ties en Jairo , beiden nog niet zo lang aan het voet-
ballen, stonden hun mannetje in het veld en konden 
het spel van Vitesse mooi verstoren. Er kwam nog 
een kans voor Duke. Hij haalde uit, zou dit dan het 
dik verdiende goal worden? Nee, helaas net naast. 
Luka dan ….. een mooi schot .. maar nee lat. Wat een 
pech. Het werd uiteindelijk 12-0.

Het team heeft zich goed gehouden en hard gewerkt 
maar helaas. Hopelijk komen er straks meer gelijk-
waardige teams op ons pad na de herfstvakantie.
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Wedstrijdverslag EGS MO13 – ST MDOC Well.
Na weer een week hard trainen moeten we al vroeg de 
auto in om ruim 40 km af te leggen om op tijd aan te 
komen in Well voor onze wedstrijd tegen ST MDOC Well.
In Well aangekomen, kleden de meiden zich om en ma-
ken zij zich klaar voor de wedstrijd. 

De tactiek wordt nog een keer goed doorgesproken en 
er wordt benadrukt door de trainers dat zolang we alles 
geven wat we hebben we goed bezig zijn. Ondertussen 
is het nog even wachten tot we kunnen beginnen om-
dat er nog spelers van de tegenstander uit bed moeten 
worden gebeld. Gelukkig arriveren ook deze spelers en 
kunnen we aan de wedstrijd gaan beginnen.

Eenmaal begonnen maken we een sterke indruk. Het 
lijkt wel of alle spelers net een pot spinazie op hebben 
zoals Popeye. 

Wat wordt er hard gewerkt en wat spat de energie er 
vanaf. Dit wordt dan ook snel beloond door een prachtig 
doelpunt van Janna 1 – 0.

De tegenstander blijft zelf ook druk zetten maar de ver-
dediging bestaande uit Mare op het midden en Meike 
rechts en Lynn links geeft de tegenstander geen enkele 
ruimte. En komen ze er toch al doorheen haalt Madi alle 
ballen uit het goal.

Aan het einde van de 1e helft scoort Janna bijna weer, 
maar rolt de bal terug. Fenna is vanuit links aangesloten 
en weet de bal er nog snel in te schieten. 2 – 0.

De 2e helft is niet veel anders als de 1e helft alleen wilt 
de bal er niet meer in. Eindstand 2 - 0 in het voordeel 
van EGS MO13. 

De meiden zijn door het dolle heen en dit mag dan ook 
gevierd worden. De ouders aan de kant hebben al even-
eens zoveel plezier en ook het weekend van de trainers 
kan niet meer stuk.

MO13-1 MAG SUPERTROTS ZIJN NA EERSTE WINST IN COMPETITIE
ST MDOC WELL -
EGS’20 MO13-1

0-2
(Dennis Pijnappels)

Voor de laatste wedstrijd van de competitie is Berghem 
Sport de tegenstander. De afgelopen 2 jaar was dit al 
een tegenstander van formaat en werd er nog nooit 
gewonnen. Kortom dat dit een zware opgave zou wor-
den was duidelijk.  Mocht er vandaag gewonnen worden 
en de andere uitslagen vallen gunstig dan zat er nog 
een plekje winst op de ranglijst in, maar dan moest wel 
Berghem verslagen worden. Echter was het binnen 20 
seconden al raak. Vanaf de aftrap werd er niet ingegre-
pen en lag de 0-1 al achter Jidde voordat het publiek de 
eerste slok van de koffie had genomen. Het lukte daarna 
wel even om de formatie goed neer te zetten. Echter 
kwam na 5 minuten al de 0-2 op het scorebord en was 
de droom om een plek hoger te eindigen aan diggelen. 
Net voor rust kwam door omschakeling ook nog de 0-3 
op het scorebord.  

Het moest anders wilden we een afslachting voorkomen. 
Na de pauze kwamen we goed voor de dag. Senn Boaz 

JO11-1 KOMT TEKORT TEGEN STERK BERGHEM
EGS’20 JO11-1 - 

BERGHEM SPORT JO11-1  
2-11

(Martijn Kempen)

en Davey vielen in. Boaz kwam op rechtshalf en stormde 
aan de rechterkant helemaal naar de achterlijn. Waar 
we de afgelopen weken al vaker via voorzetten de spits 
konden vinden was het vandaag wederom raak. Dit keer 
was het niet Senn die de bal binnenkopte, maar Milan 
die op linkshalf stond, kwam goed bij de 2e paal om de 
bal middels een volley binnen te schieten. Echter bleek 
dit niet het startschot voor een comeback. Jidde hield 
met een paar fantastische reddingen ons op de been 
en probeerden Davey, Duc en loopwonder Don aanvallen 
te verijdelen, maar konden helaas niet voorkomen dat 
Berghem uitliep naar 1-11. Toch was het laatste kwart 
wel weer voor ons. Vele kansen van onder andere Kayra, 
Noah en Maddox eindigde helaas op de lat, paal of in 
de handen van de keeper. Toch was het Tijn die de eind-
stand op het scorebord zette. Door een schitterende in-
dividuele actie van Noah en een afgemeten voorzet was 
het Tijn die de bal mooi achter de doellijn kon schieten. 
Een minuut later had Tijn helaas de pech dat de paal 
niet mee werkte en via de binnenkant toch weer het 
veld in stuiterde. 

Het bleef helaas bij 2-11. Ondanks dat er hard gewerkt 
werd was de tegenstander gewoon een maatje te groot.  

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.

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

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

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

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

OPENEN !

WEEKEND 5-6-7 NOVEMBER
NADERE INFO VOLGT IN DE 

VOLGENDE WEEKBRIEF
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EGS-JO-10-2 moest zaterdag 9 oktober uit tegen HVCH 
JO10-3 (heesch). 

De wedstrijd begint in een lekker ochtendzonnetje.  In 
het eerste kwart zijn de kansen nog niet heel groot. 
Maar in het tweede kwart komt daar verandering in.  De 
keeper Lars van de JO10-2  schiet de bal ver naar voren. 
Timo krijgt de bal snel onder controle. De tegenstander 
speelt hij goed voorbij. Timo staat dan éen tegen één 
tegen de keeper. Hij schiet de bal in de goal (zie foto). 
0-1 voor EGS! Dit gebeurt nog 2 keer en de stand is 0-3.

Dan raakt de concentratie op bij JO10-2 en het wordt 
1-3. Heesch geeft nog niet op en uiteindelijk na het 3e 
kwart is de stand 5-3. Maar dan scoort Jorne nog een 
keer en wordt het nog spannend. JO10-2 wordt feller dan 
normaal, maar dan hoor je het fluitsignaal en is de wed-
strijd afgelopen.

De penalty’s hebben de jongens van JO10-2 wel gewon-
nen met 3-6 dus als dat met de telling mee zou tellen, 
dan had JO10-2 met 8-10 gewonnen. JO10-2 was gewoon 
beter.  

JO10-2 KAN BETERE VOETBAL NIET HELE WEDSTRIJD VOLHOUDEN

VERSLAG 9-10:
HVCH JO10-3 - EGS’20 JO10-2

(Joyce Engelen)

Foto (Joyce Engelen): Timo Cornelissen scoort voor de 
JO10-2

Door Laura Langendoen - EGS JO10-2 speelde zaterdag 
tegen Margriet (Oss) en hoewel we vreesden dat dit een 
zware dobber zou worden, hebben onze jongens zich 
kranig verweerd! Ze hebben deze wedstrijd duidelijk la-
ten zien dat ze de afgelopen weken flink gegroeid zijn in 
samenspel, concentratie en teamspirit. 

Lars stond deze week weer op zijn vertrouwde plek in 
het doel en zoals we van hem gewend zijn, wist hij de 
ene na de andere bal uit de goal te houden. Al vroeg in 
de wedstrijd geeft Teun de bal voor aan Jorne die op 
doel schiet, maar helaas weet de keeper van de tegen-
stander de bal tegen te houden. Vrijwel meteen daarna 
krijgt Teun weer een kans, en ondanks dat hij mist is het 
duidelijk dat de jongens er voor gaan. In de 3e minuut 
valt helaas het eerste doelpunt voor Margriet. Bij een 
tweede poging blokkeert Hugo de bal en weet een 2-0 
achterstand te voorkomen.

Wat vooral opvalt is dat de jongens, in vergelijking met 
toen ze zes weken geleden begonnen, elkaar nu goed 
zien, overspelen, elkaar aanmoedigen, van zich laten 
horen en een stuk feller zijn geworden. Cas – a.k.a. ‘de 
Muur’- maakt het zoals altijd de aanvallers flink lastig. 
Timo is flink op dreef en komt vaak in de buurt van de 
tegenstander maar weet steeds net niet te scoren. En 
hoewel de teams flink aan elkaar gewaagd zijn weet 
Margriet net wat vaker de bal in onze goal te krijgen. 
Timo, die de afgelopen weken heeft laten zien ook fan-
tastische keepersvaardigheden te hebben, gaat vlak 
voor rust de goal in en Lars gaat het veld op. 
Een goede keuze van de trainers want Lars scoort vrijwel 
meteen en zo gaan we met 1-4 de rust in.

In de tweede helft weet ons team het sterke spel voort 
te zetten. We krijgen enkele mooie kansen maar het lukt 
niet om deze voluit te benutten. Milan heeft er blijkbaar 
genoeg van want zodra hij de bal van Jari toegespeeld 
krijgt, stormt hij naar voren en haalt uit: een prachtige 
goal! Ook Hugo komt in de buurt van een doelpunt als 
hij via de buitenkant enkele tegenstanders weet te pas-
seren en de bal helaas net niet goed voor kan geven. 
Tenslotte weet Timo- in de rol van keeper- een derde 
goal te maken wanneer hij vanuit zijn doel loeihard uit-

trapt en de bal langzaam door de handen van de doel-
man van Margriet rolt! 

Een spannende tweede helft, en ondanks het verlies 
(3-9) verlaten onze spelers met lachende gezichten het 
veld. 

JO10-2 WEERT ZICH KRANIG TEGEN MARGRIET

EGS’20 JO10-2 - 
MARGRIET JO10-1

(Laura Langendoen)

Foto: Milan Wijnen (JO10-2) in het paarse shirt

JO10-3 WERKT HARD TEGEN OSS’20

EGS’20 JO10-3 - 
OSS’20 JO10-4

Foto:  Ake van der Hoeven (JO10-3)

JO10-4 IN ACTIE TEGEN UDI

EGS’20 JO10-4 - 
UDI’19/CSU JO10-3

Foto: Rayen Jilesen

JO9-3 DEELT DE PUNTEN MET MILL
EGS’20 JO9-3 - 

JULIANA MILL JO9-2 

Foto: Jahnoah Bonimbie en Luke Veenema

JO8-1 MOEST AAN DE BAK

EGS’20 JO8-1 - 
DEN DUNGEN JO8-1

Foto: Djordy van Hal (JO8-1)

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 

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


