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                        Foto: De opkomst van EGS’20 1 met voorop de pupil van de week Fleur Berkelmans
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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.

DINSDAG 19 OKTOBER
Siol 3 EGS’20 10 6-0
ZATERDAG 23 OKTOBER

EGS’20 JO13-4 ST Excellent/SVS/
Westerb.Boys JO13-2 0-3

EGS’20 JO13-3 ST Constantia/
Menos JO13-1 4-3

Margriet JO13-2 EGS’20 JO13-1 3-5
ST Maasduinen 
JO15-3 EGS’20 JO15-2 10-1

EGS’20 JO15-1 HVCH JO15-1 1-0
Gemert JO17-4 EGS’20 JO17-2 3-2

EGS’20 JO19-1 Schijndel/De Wit 
JO19-1 1-6

ZONDAG 24 OKTOBER
EGS’20 VR1 Festilent VR2 10-0
EGS’20 13 Nooit Gedacht 6 2-2
EGS’20 12 TOP 11 13-0
Gassel 3 EGS’20 11 4-2
EGS’20 10 Festilent 7 1-3
EGS’20 9 SJO/SSA Vesta’19 5 10-0
Volkel 7 EGS’20 7 2-8
EGS’20 4 Udi’19/CSU 5 1-7
DAW Schaijk 3 EGS’20 2 1-3
EGS’20 1 SV De Braak 1 7-0
WOENSDAG 27 OKTOBER
Erp JO19-2 EGS’20 JO19-3 1-1
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Op 1 juli 2020 werd een ledenvergadering gehouden 
waarbij de leden van de drie voetbalverenigingen Estria, 
GVV’57 en SCV’58 zich met een 98% meerderheid uitspra-
ken voor de fusie naar voetbalvereniging EGS’20.  Deze 
vergadering werd in verband met de coronapandemie di-
gitaal gehouden via een livestream. Alle bestuursleden 
van de voormalige verenigingen werden benoemd als be-
stuurslid van de nieuwe vereniging. Omdat deze groep 
wel erg groot was, werd een interim-bestuur gevormd uit 
een aantal van deze bestuursleden aangevuld met enkele 
leden die als stuurgroep het samenwerkingsproces be-
geleid hebben.  Dit interim-bestuur heeft het afgelopen 
jaar de operationele zaken begeleid als ook de bouw van 
de nieuwe sportaccommodatie. In november 2020 is nog-
maals een digitale ledenvergadering gehouden om alle 
leden bij te kunnen praten over alle ontwikkelingen. 

Op woensdag 20 oktober jl. kon eindelijk een fysieke al-
gemene ledenvergadering gehouden worden.  Mede ge-
zien het onweer en Ajax die voor de Champignons League 
moest voetballen, was het niet druk maar er waren vol-
doende belangstellenden om de eerste echte jaarverga-
dering te houden.  

Nadat voorzitter Jan de Kruif de vergadering had geo-
pend met een aantal mededelingen werd het verslag van 
de vorige (digitale) ALV vastgesteld.  Vervolgens gaven 
de leden van het interim-bestuur een toelichting op het 
jaarverslag 2020-2021.  

Penningmeester Arnoud Pol gaf een toelichting op het 
financiële jaarverslag 2020-2021 en met trots kon hij 
ondanks het coronajaar een positief resultaat melden. 
Namens de kascontrolecommissie nam Jan Mooren het 
woord om de penningmeester decharge te verlenen voor 
het gevoerde financiële beleid. 

Hierna kwam het agendapunt van de bestuurssamenstel-
ling aan bod. Als eerste werd afscheid genomen van een 
aantal bestuursleden, t.w. Johan Brands, Daniël Brans, 
Matt Danner, Huub Linders, Mark van Lith, Piet Michiels, 
Jan Paters, Kees Peters en Wim Spanbroek. Zij ontvingen 

een kleine attentie als waardering van hun jarenlange 
bestuursfunctie bij de voormalige verenigingen Estria, 
GVV’57 en SCV’58.  Voor de benoeming van het nieuwe be-
stuur werden tien kandidaten voorgedragen en hier werd 
door de aanwezigen schriftelijk unaniem mee ingestemd 
(zie foto). 

Na de pauze werden de contributietarieven vastgesteld.  
Deze zijn ongewijzigd t.o.v. het vorige seizoen en worden 
alleen geïndexeerd. Daarna lichtte Arnoud Pol de begro-
ting 2021-2022 toe die door de ALV werd vastgesteld.  

Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt waarna Jan 
de Kruif de eerste jaarvergadering uit de jonge historie 
van EGS’20 kon afsluiten.  

VERSLAG ALGEMENE JAARVERGADERING VAN 20 OKTOBER JL.
(Redactie)

Staand vlnr:  Arnoud Pol (penningmeester), Arthur 
Brussaard (vice-voorzitter), Edwin van Kraaij 
(secretaris), Wuf Floor (voorz. jeugdcomm.), Joeri 
Nuijen (voorz. clubhuiscommissie)
Zittend vlnr: Harry Oomen (voorz. seniorencomm.), 
Henk Cuppen (voorz. comm. accomm. en 
materialen), Jan de Kruif (voorzitter), Aad Kamps 
(voorz. technische comm.), Nick Jansen (voorz. 
sponsorcommissie).

AGENDA
28-10          NK De complete voetballer
5 t/m 7-11   OPENINGSWEEKEND
23-11         Mosselavond
2-12         Sinterklaasavond senioren 



Vandaag is het weer FEESTDAG op de Kranenhof. De bik-
kelkamp reporter heeft voor deze OKTOBERFEST-situatie 
stad en land afgezocht om een lederhosen te vinden, 
maar het feest blijkt zo populair te zijn dat er in de wijde 
omgeving van Grave, Velp, Escharen (elke volgorde moge-
lijk) geen Lederhosen meer te vinden was. Dus de Bikkel-
kamp reporter kwam uit op een Tiroler jurk... Met die ha-
rige poten onder het lijf niet het meest charmante, maar 
altijd nog beter dan die ietwat corpulente trainer dis zijn 
xxxl kont en dito buik in een xl short en blouse probeerde 
te proppen....... Alle egards voor de trainer trouwens want 
hij doet het wel gewoon... Heerlijk.

Het tweede moest naar DAW, daar had de reporter van-
daag geen zin in. DAW is een prachtige vereniging, heb-
ben het uitstekend voor elkaar, mooi complex, goede 
velden, goede organisatie structuur, maar de Bikkelkamp 
reporter heeft 2 complexen. Allebei betreft een voetbal-
complex: Dat van DAW en dat van Gassel. Nogmaals, over 
beide verenigingen geen slecht woord, maar ik kom er 
gewoon niet zo graag. Zal wel aan de kleur van het shirt 
liggen denk ik, ook Oranje kan me niet bekoren, al is het 
met Van Gaal beter inmiddels.

Maar dan dus de wedstrijd: Kan niet zeggen dat ik er 
veel van heb gezien eerlijk gezegd. Joeri Nuijen en zijn 
crew zijn er in geslaagd om een geweldige party neer te 
zetten. De Bikkelkamp reporter arriveerde om 13.30 uur 
op de Kranenhof, maar was al flink in de olie toen de 
scheidsrechter floot voor aanvang van de wedstrijd. Moet 
trouwens gezegd dat de club het hele Pupil van de week 
verhaal goed in elkaar heeft gezet. Tevens compliment 
voor de De Braak keeper die onze jonge telg een tweede 
poging tot scoren gaf. Top.

ZEVENKLAPPER VOOR 1E TEGEN DE BRAAK
EGS’20 1 - SV DE BRAAK 1 

7-0
(De Bikkelkampreporter)

De wedstrijd dus, na een groot aantal biertjes, lees pit-
chers, zag de reporter Hidde Leegstraten 2x scoren. Dacht 
eerst dat ik echt dronken was, maar het waren er toch 
echt 2! En de een nog mooie dan de ander. Daarna ging 
het snel, gele kaart door een nare overtreding op Jimmy, 
die geblesseerd van het veld af moest. 

Foto: Fleur Berkelmans was pupil van de week

Zag er slecht uit, hopelijk haalt hij volgende week, maar 
die kans acht ik klein gezien de manier waarop hij over 
het complex strompelde. 

De tweede gele kaart volgde er direct op, doordat de spe-
ler de kaart uit de hand van de scheidsrechter sloeg. De 
Braak met 10 man verder. Vanaf dat moment was het al-
leen nog maar EGS. de 3-0 kwam ook van Hidde, die de 
bal via een curve op de binnenkant van de paal depo-
neerde, kruising hoogte en via dia paal belandde de bal 
in het zijnet aan de andere kant! Zuivere harttrick en 3-0 
met rust.

Foto: Hidde Leegstraten scoorde een hattrick

De tweede helft?? Geen idee, niks van gezien, hing lekker 
bij de bar, goede muziek en buiten bij de vrienden was 
het wel erg gezellig. Mooi dat we nog even voor Thimo 
mochten juichen. Is toch een beetje een held van de men-
sen aan de zijkant buiten, dus ook van mij, leuk dat hij 
de 7e maakte. Na lang geblesseerd te zijn geweest, van 
harte gegund. Het einde van de pot was ook erg jong, 
veel jonge gasten die nog het kortgeschoren veldje op 
mochten.

Foto (Peter Leegstraten): Ook aanvoerder Teun Jacobs 
pikte een goaltje mee

Foto (Peter Leegstraten): Invaller Thimo Bongaards 
scoorde de zevende en laatste treffer

 Ik begreep uit de krant dat Teun, Roel en Rens de ande-
re doelpunten makers waren, maar in een andere krant 
staat Myron en Roel beweerde in zijn lederhosen met een 
paar pintjes op dat hij toch echt degene was wie de bal 
voor 5-0 van zijn voet liet caramboleren..... Ik weet het 
niet, niks van gezien, maar zou hem stiekem toch aan 
Teun geven....

Moet zeggen dat de afterparty echt geweldig was met 
2 hoogtepunten, DJ otto Wunderbar en THE EGS TRIO... 
waar Sam, Jarda en Jaimy de show steelde met een liedje 
genaamd LEEF.... maar hoe mooi ook, ik LEEFde toen al 
niet meer.....

Tot volgende week, komt allen naar Groesbeek, Groes-
beekse boys, aanvang 14.00 uur. Deze topper belooft een 
mooie pot te worden. Ik ben er bij......... als ik hersteld ben 
van dit topfeest!

PROGRAMMA

DONDERDAG 28 OKTOBER

20:00 WHV 2 EGS'20 3

comp

20:00 EGS'20 11 Berghem Sport 3

comp

scheidsrechter: Gert Mulder

ZATERDAG 30 OKTOBER

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

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

comp

scheidsrechter: Mw I. Exterkate

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

comp

scheidsrechter: Paul Willems

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

scheidsrechter: Ben Gerritsen

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

scheidsrechter: Kevin Janssen

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

comp

vertrek: 12:00 naar Wanroij

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

09:15 SJO Vianen Vooruit 
HBV MO13-2 EGS'20 MO13-1

comp

vertrek: 08:15 naar Vianen

vervoer: wordt door leiding geregeld

ZONDAG 31 OKTOBER

14:00 Groesbeekse Boys 1 EGS'20 1

comp

scheidsrechter: Dhr. P. de Kleine

11:00 Juliana Mill 2 EGS'20 2

comp

11:00 Venhorst 3 EGS'20 4

comp

10:30 EGS'20 5 JVC Cuijk 2

comp

scheidsrechter: Edwin van Kraaij

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

comp
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DAW SCHAIJK 3 - EGS’20 2 
1-3

(Gijs Schreurs)

2E PAKT KOPPOSITIE IN SCHAIJK

Nadat de wedstrijd DAW 3 – EGS 2 een aantal weken 
eerder afgelast werd vanwege de weersomstandig-
heden stond de wedstrijd deze zondag opnieuw op 
het programma. Het zonnetje scheen en er mocht 
gevoetbald worden op het hoofdveld van DAW. Het 
zwarte tenue mocht later vandaag verruild worden 
voor een lederhose, maar eerst moet er een goed 
resultaat behaald worden tegen DAW.

EGS trapt af, de bal gaat richting de centrale verde-
digers en vervolgens richting Menno. Menno geeft 
met zijn eerste balcontact een fantastische lange 
pass achter de verdediging van de tegenstander 
richting de goed vrijgelopen Hessel. Hessel con-
troleert de bal en blijft rustig oog in oog met de 
keeper van DAW, 0-1. Na 12 minuten is er opnieuw 
een aanval over rechts. Dit keer geeft Rick een 
strakke voorzet de 16 in en weer is het Hessel die 
beheerst afmaakt.  EGS is de betere ploeg de 1e 
helft, maar vergeet de kansen af te maken. 

Na rust komt DAW scherper uit de kleedkamer en 
worden daarmee dreigender. Na een kleine 10 mi-
nuten spelen in de tweede helft wordt een spe-
ler van DAW onderuitgehaald in de zestien en de 
scheids geeft een terechte strafschop. De straf-
schop wordt benut en de spanning is daarmee 
weer terug in de wedstrijd, 1-2. 

De wedstrijd wordt harder en er worden meer over-
tredingen gemaakt door de thuisspelende ploeg. 
Na een harde overtreding op Jelle komt de speler 
van DAW goed weg met geel.  Na een aanval van 
DAW belandt de bal bij Jan die de bal ver uittrapt. 
Deze stuitert door en komt voor de voeten van Mo 
die de bal heerlijk over de uitgekomen keeper lobt 
en daarmee de 1-3 maakt. EGS komt niet meer in de 
problemen en neemt de drie punten mee uit Scha-
ijk.

Doordat Constantia niet in actie is gekomen dit 
weekend, voert EGS op dit moment de ranglijst aan. 
Klasse mannen, deze lijn moeten we doortrekken! 
Volgende week wordt er gespeeld in en tegen Mill.
  

Foto (Peter Leegstraten): Hessel van Tienen wordt 
gefeliciteerd met zijn doelpunt

Foto (Peter Leegstraten): Met een lobje over de 
keeper scoorde Mo Khamal de derde treffer

Foto (Peter Leegstraten): Rick Beijer schiet tussen 
twee verdedigers door

DUBBELE CIJFERS VOOR VR1

EGS’20 VR1 - FESTILENT VR2 
10-0

Foto: Maria Frankowska scoort een van de 10 treffers 
tegen Festilent

4E KOMT TEKORT TEGEN UDI

EGS’20 4 - UDI’19/CSU  5 
1-7

Foto: Keeper Thijs Leenders kende een zware ochtend 
tegen het sterkere Udi’19

12:30 EGS'20 7 Gassel 4

comp

scheidsrechter: Ben van Eldijk

13:00 VCA 4 EGS'20 8

comp

12:30 Cito 7 EGS'20 9

comp

12:15 EGS'20 10 Boekel Sport 5

comp

scheidsrechter: Gert Mulder

10:15 EGS'20 11 Constantia 4

comp

scheidsrechter: Dylan Childress

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

scheidsrechter: Toon verstraaten

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

comp

scheidsrechter: Joeri Nuijen

WOENSDAG 3 NOVEMBER

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

comp

ZATERDAG 6 NOVEMBER

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

15:00 Den Dungen JO19-1 EGS'20 JO19-1

comp

vertrek: 14:00 naar Den Dungen

vervoer: wordt door leiding geregeld

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

comp

vertrek: 14:00 naar Cuijk

vervoer: wordt door leiding geregeld

15:00 EGS'20 JO19-3 SBC JO19-4JM

comp

14:45 Boekel Sport JO17-1JM EGS'20 JO17-1JM

comp

vertrek: 13:45 naar Boekel

vervoer: Roeffen, Spaan, van Stekelen-
burg, Strankinga, res: Verhaaren

15:00 EGS'20 JO17-2JM TOP JO17-3

comp

12:00 SJO Vianen Vooruit 
HBV MO17-1 EGS'20 MO17-1

comp

vertrek: 11:00 naar Beers

vervoer: de Hond, van Kempen(Silke), van 
Kempen(Savy), van het Kruis, res: Ouwens

11:30 UDI'19/CSU JO15-2 EGS'20 JO15-1JM

comp

vertrek: 10:30 naar Uden

vervoer: wordt door leiding geregeld



PUNTENDELING BIJ 13E
EGS’20 13 - 

NOOIT GEDACHT 6
2-2

Foto: Tijs Dunk (13e)

Na enkelen grote nederlagen hebben we besloten om 
te vragen om een klasse lager te kunnen gaan spelen. 
Dit kon direct en we zijn dan in de 4de klasse ingedeeld, 
waarin we zaterdag 30 oktober de eerste wedstrijd kun-
nen spelen.

Maar eerst speelde we afgelopen zaterdag een uitwed-
strijd voor de beker tegen Gemert JO17-4. Dat team zou-
den we ook tegen zijn gekomen in de derde klasse en 
had net als ons ook nog alles verloren. Misschien heb-
ben we tegen hun kans.

In het eerste vakantieweekend hadden we 4 afmeldin-
gen, maar gelukkig konden Sven Nanning, Daan Ste-
kelenburg en Milan Hollanders ons team versterken. 
In de wedstrijd waren we aan elkaar gewaagd en ging 
het mooi op en neer. EGS’20 was het team dat als eerst 
scoorde via Sven Nanning na een snelle omschakeling. 
Lang konden we niet genieten van de deze voorsprong. 
Door een aanval door het midden kreeg Gemert een 
schietkans buiten de 16 die erin ging. Even later kreeg 
Gemert een vrije trap op een meter of 20 van het doel. 
Deze schoten zij er ook in en gingen we met een onno-
dige achterstand de rust in.

JO17-2 UITGEBEKERD
GEMERT JO17-4 - 

EGS’20 JO17-2 
3-2

(Johnny Verwegen)

JO19-1 VERLIEST MET 1-6
EGS’20 JO19-1 - 

SCHIJNDEL/DE WIT JO19-1 
1-6T: (0486) 420 700www.hrmeetenregeltechniek.nl

Foto: Mees Gorselink (JO19-1)

KNAPPE OVERWINNING JO15-1
EGS’20 JO15-1 - HVCH JO15-1 

1-0

Foto: Sem Rikken (JO15-1)

Na de rust had Gemert geen reserves meer, de geleende 
speler moest een andere wedstrijd spelen. In deze helft 
kregen we heel veel kansen. Maar de keeper van Gemert 
werd een grote sta in de weg. Hij hield alles tegen of 
we schoten tegen hem aan. Halverwege de tweede helft 
kregen we een hoekschop en hieruit wist Milan de bal 
wel in het net te tikken. We gingen nu vol voor winst. 
We gingen achter ook 1 op 1 spelen om de winst te pak-
ken en zo de strafschopserie te voorkomen.

In de laatste minuut ging het mis voor ons uit een coun-
ter was de spits van Gemert sneller als onze verdedigers 
en ging alleen op doel af en schoot de bal naast Tijn in 
het doel. Na de aftrap werd er meteen einde wedstrijd 
gefloten en is het bekeravontuur over voor EGS’20 JO17-
2.
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13:00 EGS'20 JO15-2JM SES JO15-2

comp

15:00 EGS'20 JO15-3JM DSV JO15-2JM

comp

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

comp fase 2

11:30 Odiliapeel/Braks Gro 
JO13-1JM EGS'20 JO13-2JM

comp fase 2

vertrek: 10:30 naar Odiliapeel

vervoer: Radstake, Scheepers, van Thiel, 
res: Thijs

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

comp fase 2

vertrek: 09:15 naar Uden

vervoer: wordt door leiding geregeld

13:00 EGS'20 JO13-4JM DSV JO13-2JM

comp fase 2

11:00 EGS'20 MO13-1 JVC Cuijk MO13-1

comp fase 2

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

comp fase 2

11:15 Constantia MO11-1 EGS'20 JO11-2JM

comp fase 2

vertrek: 10:15 naar Wanroij

vervoer: wordt door leiding geregeld

11:00 EGS'20 JO10-1JM PSV JO10-2

comp fase 2

scheidsrechter: leider is spelleider

09:00 EGS'20 JO10-2 Hapse Boys JO10-1JM

comp fase 2

scheidsrechter: leider is spelleider

10:00 DSV JO10-2JM EGS'20 JO10-3

comp fase 2

vertrek: 09:00 naar St Anthonis

vervoer: Schraven, Vos, res: van Erkelens

08:30 Margriet JO10-2 EGS'20 JO10-4JM

comp fase 2

vertrek: 07:30 naar Oss

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 Vitesse 08 JO9-1JM EGS'20 JO9-1JM

comp fase 2

vertrek: 08:00 naar Gennep

vervoer: wordt door leiding geregeld

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

comp fase 2

scheidsrechter: leider is spelleider

09:00 Festilent,JO9-1JM EGS'20 JO9-3

comp fase 2

vertrek: 08:00 naar Zeeland

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 Prinses Irene JO8-1 EGS'20 JO8-1JM

comp fase 2

vertrek: 08:00 naar Nistelrode

vervoer: wordt door leiding geregeld
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De laatste wedstrijd , voor de afsluiting van het eerste 
kwart seizoen, moesten we thuis tegen de 2e geplaats-
te in onze poule. Het duurde vrij lang voordat deze het 
veld opkwamen (pas 5 minuten voor de aanvang van de 
wedstrijd) dus we dachten even dat er helemaal geen 
wedstrijd gespeeld hoefde te worden. Maar even na 13 
uur kon de wedstrijd dan toch beginnen. 

De tegenstander zette meteen druk maar Bo v L stond 
meteen zijn mannetje in het goal. Er werd bij het ver-
dedigen veel beter via de zijkanten gespeeld dus dat 
was een goede verandering ten opzichte van eerder. Er 
werd beter gekeken en Mohammed kon snel een aanval 
opzetten met een voorzet op Lars, helaas werd de bal 
onderschept. Bij de counter moest Tim meteen in actie 
komen en gelukkig hield Bo v L de bal uit de goal. Bo S 
kon een paar keer doorbreken naar voren maar kon het 
daar niet afmaken. In de 10e minuut werd het eerste te-
gengoal gemaakt; 0-1 . Niet lang hierna kwam een kans 
voor EGS doordat Lars een mooie pass gaf op Bo S maar 
ook in deze aanval werd de bal onderschept. Hailey was 
weer sterk verdedigend achterin en speelde vaak ,  goed 
via de zijkant , de bal weer naar voren. Op een gegeven 
moment maakte zij zelfs een mooie actie doormiddel 
van een soort hakje speelde zij de bal door aan een team 
genoot. Dat zag er spectaculair uit! Tim maakte zijn me-
ters ook achterin. Len probeerde het ook eens met een 
mooi hoog schot maar deze werd gehouden door de 
keeper. Bo v L stond weer goed te keepen en wist een 
aantal lastige ballen uit de goal te houden. Op de 22e 
minuut werd het dan toch 0-2. Hierna een mooie verde-
digende actie van Jacco met Tim en Len achterin. 

JO13-4 GAAT MET VERTROUWEN 2E FASE IN
EGS’20 JO13-4 - ST EXCELLENT/

SVS/WESTERB.BOYS JO13-2 
0-3

(Manon Hol)

Net voor rust wist Wouter dan door te breken naar voren 
en kwam op snelheid met de bal, echter wist hij hem 
niet lekker voor zijn voet te krijgen en in die tijd wist de 
verdediger er al met de bal vandoor te gaan. Dus met 0-2 
de rust in. Het was echter spannend en iedereen bleef 
goed gemotiveerd. Er werd even door de trainer in de 
kleedkamer een teambespreking gedaan en met goede 
moed kwamen ze het veld weer op voor de 2e helft. Vlak 
na de start hiervan werd het derde tegen goal gescoord 
; 0-3. 

Op het midddenveld wist Aurel de bal een paar keer 
goed te onderscheppen maar het was lastig de bal ver-
der naar voren te krijgen. Er werd een hele mooie aanval 
opgezet door Bo S met Duke deze speelde echter na wat 
geduw ( heen en weer ) niet de bal maar de man en dit 
leverde net voor het strafschop gebied van de tegen-
stander helaas een vrije trap tegen op. Lars brak nog 
eens door en Mohammed en hij zette nog een aanval 
op, maar helaas geen goal. Bo v L kon gelukkig knap 
voorkomen dat er nog een tegengoal gemaakt werd. 
Ties maakte zijn meters op het middenveld en wist het 
spel daardoor goed te verstoren. We hoopten dat er toch 
nog een goal gescoord kon worden en dit leek ook bijna 
zo te zijn echter …. buitenspel gooide roet in het eten.

Bas had al gezegd dat hij na de wedstrijd zou trakteren 
op frietjes en iedereen had dit ook dik verdiend. Een “ne-
derlaag” was het echter zeker niet. Als je 3-0 verliest van 
de nummer 2 uit de poule ,van een team die het positie 
spel al veel beter door heeft, dan heb je gewoon verlo-
ren. Het team heeft als een team gevoetbald en veel 
beter gespeeld dan de vorige wedstrijd. Er is goed ge-
luisterd naar de coach en met de verbeterpunten is iets 
gedaan. We hopen dat na de herfstvakantie de indeling 
dusdanig is dat we wat meer gelijkwaardige tegenstan-
ders tegenkomen zodat het team ook wat succes kan 
ervaren, maar zoals ze zaterdag speelden zien we daar 
zeker kansen voor! Super goed gewerkt team en op naar 
het volgende “kwart seizoen”.!

Foto vlnr: Daniël van der Neut, Bernard van Eldijk en 
Bas van Leuveren

De laatste poulewedstrijd van de eerste fase speelde we 
uit in Oss bij Margriet. Omdat er veel publiek verwacht 
werd (en herfstvakantie was) mochten we op het hoofd-
veld spelen! Margriet JO13-2 speelde met 6 leenspelers 
vanwege die vakantie en dat leverde gelukkig veel extra 
weerstand op tegen ons. Cas was er niet bij maar de 
andere 13 waren optimaal gemotiveerd om te winnen. 

Onder aanvoering van Luuk gingen we van start, de eer-
ste helft ging gelijk op. Twee goals van Sofie leken een 
voorsprong bij rust op te leveren maar twee tegengoals 
gooiden roet in het eten. Erger nog was de hoofdbles-
sure voor onze Bowen die in de rust zijn keepershand-
schoenen doorgaf aan Kees. De tweede helft kwam Mar-
griet vol uit de startblokken, veel druk en de jammerlijke 
3-2, net langs de dappere Kees. Gelukkig gaven onze 
kids het niet op. Sterker nog, het middenveld begon 
zich goed te roeren, Jurre speelde ijzersterk terwijl die 
vrijdagochtend nog onzeker was om te spelen vanwege 
ziekte. Sofie profiteerde van uiteindelijk van een mooie 
diepe bal en omdat Teun inhield was er geen buitenspel 
maar wel 3-3. Diezelfde Teun had al eerder een penalty 
verdiend en toen er een verdediger uit Oss opzettelijk 
zijn hand gebruikte in de 16 lag die wel op de stip. Luuk 
knalde hem fraai via onderkant lat snoeihard achter de 
keeper. De voorsprong was er weer tot vreugde van de 
fanatiek coachende Daan. Uiteindelijk hield de verdedi-
ging zonder Cas, maar met Minke, Lieke en Frits geleid 
door Luuk het nu helemaal vol. De topscorer van deze 
poule, Sofie, met haar 12de goal in 7 wedstrijden maakte 
het deze middag helemaal af met de 3-5. 

Als beloning mochten Sofie, Luuk en Kees ook nog eens 
later op de middag meespelen met de JO15-1. Uiteinde-
lijk hebben we een goede 3de plek in de poule gehaald. 
Genoeg mooie dingen gezien en genoeg te verbeteren 
voor de tweede poulefase in deze klasse!

JO13-1 EINDIGT IN 1E FASE OP 3E PLEK
MARGRIET JO13-2 -

EGS’20 JO13-1 
3-5

(Jochem Spoorendonk)

JO13-3 WINT MET 1 GOAL VERSCHIL
EGS’20 JO13-3 - 

ST CONSTANTIA/MENOS JO13-1 
4-3

Foto: Stan Hermanussen (JO13-3)

09:30 Olympia'18 JO8-2JM EGS'20 JO8-2JM

comp fase 2

vertrek: 08:30 naar Boxmeer

vervoer: wordt door leiding geregeld

10:15 Venhorst JO8-1JM EGS'20 JO8-3JM

comp fase 2

vertrek: 09:15 naar Venhorst

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO7-1JM Volkel JO7-2

09:10 Juliana Mill JO7-2 EGS'20 JO7-1JM

09:20 EGS'20 JO7-1JM Constantia JO7-1JM

comp fase 2

deze wedstrijden worden bij EGS’20 ge-
speeld

09:00 EGS'20 JO7-2JM Festilent JO7-1JM

09:10 EGS'20 JO7-2JM Berghem Sport 
JO7-2

09:20 DAW Schaijk JO7-1 EGS'20 JO7-2JM

comp fase 2

deze wedstrijden worden gespeeld in 
Schaijk

vertrek: 08:00 naar Schaijk

ZONDAG 7 NOVEMBER

14:30 EGS'20 1 Germania 1

com

10:00 EGS'20 3 Nooit Gedacht 3

com

12:00 HBV 2 EGS'20 5

comp

10:00 EGS'20 6 HVCH 8

com

11:00 O.K.S.V. 2 EGS'20 7

comp

12:00 EGS'20 8 HBV 3

com

10:00 EGS'20 9 OSS'20 7

com

10:00 HVCH 11 EGS'20 10

comp

10:00 Hapse Boys 4 EGS'20 11

comp

12:00 ST SBV/Ulysses 3 EGS'20 12

comp

10:00 EGS'20 13 Margriet 7

com

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

com

10:30 Maaskantse Boys VR1 EGS'20 VR1

comp
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Kopij voor de weekbrief dient 

vóór maandag 17.00 uur 
aangeleverd te zijn via 
weekbrief@egs20.nl

Commissie kantine

WEEKVERANTWOORDELIJKE PIET MICHIELS EN 
JOERI NUIJEN

DINSDAG 26 OKTOBER

Berna Kamoen en Liesbeth Portier

WOENSDAG 27 OKTOBER

Arnoud Pol

DONDERDAG 28 OKTOBER

Paul Schreurs, Piet Michiels, Joeri 
Nuijen

ZATERDAG 30 OKTOBER

8:30-13:00 Doret Leegstraten, Peter 
Leegstraten, Gerda Pijnappels, 
Paulien Paters

13:00-18:00 Bernice Albers, Danon van der 
Hoeven

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

ZONDAG 31 OKTOBER

9:00-14:00 Paulien Paters

14:00-19:00 René vd Horst, Steven van Haren, 
Davy Verstraaten, Koen Claassen


