
           De lichtshow van PRIMETIME tijdens de officiële opening van Sportpark De Kranenhof was spectaculair
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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.

ZATERDAG 6 NOVEMBER
Constantia MO11-1 EGS’20 JO11-2 1-3
EGS’20 JO!1-1 Erp JO11-1 12-3
EGS’20 MO13-1 JVC Cuijk MO13-1 1-6
EGS’20 JO13-4 DSV JO13-2 2-7
Udi’19/CSU JO13-4 EGS’20 JO13-3 1-2
Odiliapeel/BG 
JO13-1 EGS’20 JO13-2 5-2

EGS’20 JO13-1 DSV JO13-1 3-1
EGS’20 JO15-3 DSV JO15-2 2-4
EGS’20 JO15-2 SES JO15-2 2-2
Udi’19/CSU JO15-2 EGS’20 JO15-1 UITG.
SJO Vianen Voor-
uit HBV MO17-1 EGS’20 MO17-1 6-4

EGS’20 JO17-2 TOP JO17-3 3-4
Boekel Sport JO17-1 EGS’20 JO17-1 1-1
EGS’20 JO19-3 SBC JO19-4 1-12
Siol JO19-1 EGS’20 JO19-2 4-1
Den Dungen 
JO19-1 EGS’20 JO19-1 0-4

ZONDAG 7 NOVEMBER
Maaskantse Boys 
VR1 EGS’20 VR1 0-2

EGS’20 35+ 1 HVCH 35+ 1 0-0
EGS’20 13 Margriet 7 7-3
ST SBV/Ulysses 3 EGS’20 12 3-3
Hapse Boys 4 EGS’20 11 3-3
HVCH 11 EGS’20 10 1-7
EGS’20 9 Oss’20 7 2-1
EGS’20 8 HBV 3 3-2
OKSV 2 EGS’20 7 AFG.
HBV 2 EGS’20 5 8-1
EGS’20 3 Nooit Gedacht 3 6-0
EGS’20 1 Germania 1 UITG.
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Contributie
Door het bedrijf Clubcollect zijn de betaalverzoeken per 
mail of app verstuurd. Als er vragen of onduidelijkheden 
zijn, kun je altijd via Clubcollect of via 
penningmeester@egs20.nl reageren. 

Drie veelvuldig gestelde vragen zijn:

• Ik heb een betaalverzoek van Clubcollect ont-
vangen, maar hoe weet ik of dit geen spam is?

Het betaalverzoek komt van 
mail:  support@clubcollectmail.com
app:  app.clubcollect.com

•  Ik ben als speler/speelster lang geblesseerd. 
Moet ik dan de volledige contributie betalen?

Nee, er zijn in het contributiereglement regels opge-
steld wanneer je recht hebt op het betalen van minder 
contributie als gevolg van een langdurige blessure. 
Kijk op https://www.egs20.nl/682/contributiereglement/  
artikel 3.3 om deze afspraken te kunnen lezen.

• Ik ben naast speler/speelster ook vrijwilliger. 
Moet ik dan de volledige contributie betalen

Ja, je dient nu het volledige contributiebedrag te vol-
doen.  Aan het eind van het seizoen krijg je de moge-
lijkheid om een gedeelte restitutie van € 25,- te vragen. 
Dit geldt alleen voor spelers/speelsters die gedurende 
dat seizoen wekelijks een vrijwilligersbijdrage hebben 
geleverd. Wij zullen dit net als afgelopen seizoen in mei 
publiceren via weekbrief en website. 

Scheidsrechterbijeenkomst met begeleiding jeugd 
voor spelregelbewijs
Door de KNVB wordt aan een bepaalde leeftijdsgroep 
(17+) verplicht in het bezit te zijn van een spelregelbe-
wijs. Lees hier wat dit is en hoe je dit kunt halen:
https://www.knvb.nl/themas/sportiviteit-en-respect/
spelregelbewijs.    De betreffende leden zijn hiervan op 
de hoogte en dienen dit spelregelbewijs op korte termijn 
te halen anders zijn ze niet speelgerechtigd meer. Om ze 
hierbij te helpen zijn ze op woensdagavond 15 december 
via email uitgenodigd om samen met de scheidsrechters 
naar dit spelregelbewijs te kijken.

AGENDA
23-11         Mosselavond
2-12         Sinterklaasavond senioren
15-12         Scheidsrechterbijeenkomst      
         en begeleiding jeugd met   
         spelregelbewijs

Sinterklaasavond senioren
Donderdag 2 december vanaf 20:30 uur

(Sint en Piet)

HIJ KOMT…..HIJ KOMT
OP DONDERDAGAVOND 2 DECEMBER NA ACHTEN 

KAN JE SINT EN ZIJN PIETEN IN HET EGS-CLUBHUIS VERWACHTEN
LET OP: DEZE KEER IETS VROEGER, DUS NIET EVEN NA TIENEN

WANT JE KUNT MAAR TOT 12 UUR BLIJVEN IN DE KANTINE 
ALLE VRIJWILLIGERS, SENIOREN EN JO19-JUNIOREN

EN ANDERE VOLWASSENEN DIE BIJ EGS’20 EN HC GRAVE HOREN
ZIJN VAN HARTE WELKOM OP DIT FEEST

WAAR HIJ MET ZIJN PIETEN PAKJES UITDEELT EN GEDICHTEN VOORLEEST
MIS HET NIET!!!
SINT EN PIET

INFORMATIE VANUIT HET WEDSTRIJDSECRETARIAAT
(Redactie)
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Het is vandaag Maandag, de the day after…. De bikkel-
kamp reporter is, een beetje cru gezegd, helemaal naar 
de klote. Zoals jullie inmiddels wel weten houdt de bik-
kelkamp reporter wel van een feestje en een biertje….. 
daarnaast is voetbal kijken ook wel een van zijn leukere 
bezigheden. Een verslag schrijven is derhalve dan nooit 
echt een probleem. Echter, dit weekend is het dat wel……

Laten we beginnen op de vrijdag. Het is 5 november en de 
eerste dag van het officiële openingsweekend op de Kra-
nenhof. Dat betekend bier en dansen, vrolijke mannen, 
mooie vrouwen, feest, muziek, snacks van Paulien, bier 
van Piet. Want dat moet allereerst wel vermeld: de inzet 
van de vrijwilligers… eerst al met de bouw, maar zeker 
nu ook tijdens de feestweekenden. Beginnen tegen SES, 
daarna het Oktoberfest en nu dan het openingsweekend. 
En ze staan er weer! De toppers achter de tap, achter het 
frituur. Zonder hen geen feest. Menig biertje voor mij 
getapt, sterker nog, menig pitcher is er doorheen gejast. 
Maar is alleen mogelijk dankzij deze geweldige mensen. 
Ook het organisatie comité is natuurlijk onmisbaar. Wat 
een mooie vereniging hebben wij toch, en wat kunnen wij 
vreten, zuipen en dansen met zijn allen…. Heerlijk 

De vrijdag dus. Een mooi feest, niet zo druk als de bikkel-
kamp reporter had gedacht, wat alles te maken scheen 
te hebben met een ander feestje wat verder op. Een band 
genaamd rouwen Hèze (of iets in die richting) is natuur-
lijk een groot concurrent voor ons EGS’20. Niet zo druk 
dus als verwacht, maar toch nog erg druk. Vandaag had ik 
geen vervoer naar huis dus bleef ik aan de cola en kon zo 
heel nuchter toezien wat een geweldige avond het was. 
Goede muziek, goede sfeer, uitstekende flow. 

De zaterdag was zelfs nog mooier. De jeugd activiteiten 
die waren georganiseerd waren top. Ik heb gedurende de 
dag veel lachende kinderen gezien. Daarvoor verdient de 
organisatie een hele grote dikke pluim. Tijdens de zater-
dag heeft de bikkelkamp reporter ook veel leuke jeugd 
wedstrijden gezien. Ook daarin lijkt de club stappen te 
maken. Teams spelen hoger, geven weerstand en lijken 
zich te ontwikkelen. 

Vervolgens even snel naar Ali voor een vette hap shoar-
ma en kebab om vervolgens stipt om 19.30 uur weer op de 
tribune te zitten voor het primetime spektakel. Een van 
de grotere sponsoren naast slaapsfeer, thoonen gassel, 
now-Insure en  Albert Heijn, zou een lichtshow verzor-
gen. Na een aantal speeches waar onze mooie club zelfs 
een nieuw naam kreeg (ESG…. ) en wij mooie certificaten 
mochten ontvangen voor duurzaamheid en gezondheid in 
de kantine, was het (eindelijk) zover. De show van Prime-
time was fenomenaal, zo mooi en spectaculair. Op het 
ritme van de muziek dansten de lichtstralen rond op de 
Kranenhof. De moderne technieken gaan erg ver tegen-
woordig. 

WAT EEN WEEKEND !
EGS’20 1-GERMANIA 1  

AFG.
(De Bikkelkampreporter)

Na de lichtshow was het dan eindelijk zover. FEEST, wat 
een drukte en wat een gezelligheid. Een top avond. En 
dronken, dat ook. Heb Bernal niet eens meegekregen, of 
hem over het hoofd gezien. Maar het was me een feest, 
EGS voor Estria GVV en SC Velp is helemaal niet de af-
korting van die drie clubs! EGS staat voor: Een Gezelli-
ge Sfeer!!!! En die 20 staat helemaal niet voor het op-
richtingsjaar maar voor 20 feestjes op de Kranenhof per 
jaar....!! En niemand zal daar nee tegen zeggen! Wat een 
weekend, wat een avond...

En toen werd het zondag morgen.... 12.43uur...... de bik-
kelkamp reporter werd wakker. Het tweede was vrij, het 
eerste afgelast, dat was bekend, maar o23 moest wel om 
10 uur. Gemist dus, verslapen, zelfs nog brak als een ge-
bakken banaan. Dus de wedstrijd gemist. De bikkelkamp 
reporter dus even rond gebeld... maar Kees had ook een 
feestje gehad, kon niet meer praten, daar werd  de repor-
ter dus niet wijzer van, Harry kon de reporter wel voorzien 
van de juiste info, echter wist de doelpunten makers niet 
meer precies, Remco... heb je ook niet veel aan, neemt de 
telefoon niet op...... wel een paar spelers gesproken: hier-
bij de samenvatting van info van anderen...

In een wedstrijd tegen Nooit gedacht moesten we om 
09.15 uur aanwezig zijn. Paar fitte spelers maar de mees-
ten nog half dronken. We moesten van de trainer maar 
kijken hoe het zou lopen. Het was een goede warming-up. 
De trainer zei hoop te hebben dat het toch nog wat kon 
worden ondanks de alcohol. We scoorden in 23 minuten 
4 keer. 1-0 was van Chris, de 2-0 van Tom Gerrits die een 
hele goede aanval afrondde, de 3-0 kwam van de voet van 
Wessel, de 4-0, weer Wessel, was een soort van Ibrahi-
movic solo (Ajax nac). Na de rust werd het door Yannigoal 
5-0 na een volgens zeggen geweldige assist van Jari. Ook 
de 6-0 van Yannigoal kwam op het bord. De boys hadden 
er vervolgens een paar meer moeten maken maar dat lie-
ten ze na. Goede overwinning dus. Mooie afsluiting van 
een geweldig weekend. Waarin de alcohol rijkelijk vloeide 
zonder noemenswaardige incidenten, een hoop gedanst 
en veel gelachen. Helaas geen wedstrijd van het eerste 
om de boel van een toefje slagroom te voorzien maar 
ach... de taart was van zich zelf al groot en zoet genoeg. 
EGS’20, dan jullie wel, op een mooie toekomst samen.

foto: Voorzitter Jan de Kruif ontving van de KNVB een 
mooie klok die een plekje in het clubhuis krijgt

EGS’20 3 - NOOIT GEDACHT 3 
6-0

Foto: Leden van de clubhuiscommissie Piet Michiels 
en Peter Veekens ontvingen de Prestatiebadge voor 
“een gezonde kantine”

Foto: Jari v.d. Vliet (3e)

PROGRAMMA

ZATERDAG 13 NOVEMBER

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

15:15 Berghem Sport JO19-1 EGS'20 JO19-1

comp

vertrek: 14:15 naar Berghem

vervoer: wordt door leiding geregeld

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

comp

vertrek: 14:00 naar Volkel

vervoer: wordt door leiding geregeld

15:00 Schijndel/DE WIT JO17-2 EGS'20 JO17-1JM

comp

vertrek: 14:00 naar Schijndel

vervoer: wordt door leiding geregeld

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

comp

scheidsrechter: Paul Willems

15:00 ST Juliana Mill/SES 
MO17-1 EGS'20 MO17-1

comp

vertrek: 14:00 naar Mill

vervoer: Ouwens, van Ras, Rijcken, Smits, 
res: van Tilborg

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

comp

vertrek: 12:00 naar Uden

vervoer: Ghijssen, Kersten, Lunenburg, 
Megens, res: Rovers

11:45 Boekel Sport JO13-1 EGS'20 JO13-1JM

comp fase 2

vertrek: 10:45 naar Boekel

vervoer: wordt door leiding geregeld

13:00 EGS'20 JO13-2JM ST Constantia/Me-
nos JO13-1

comp fase 2

scheidsrechter: Joeri Nuijen

13:00 EGS'20 JO13-3 ST Toxandria/
VIOS'38 JO13-2

comp fase 2

scheidsrechter: Ben Gerritsen

11:30 ST Volharding/Sam-
beek JO13-3 EGS'20 JO13-4JM

comp fase 2

vertrek: 10:30 naar Vierlingsbeek

vervoer: Lamers, van Leuveren, res: Mulders

11:30 Blauw Geel'38/JUM-
BO MO13-1 EGS'20 MO13-1

comp fase 2

vertrek: 10:30 naar Veghel

vervoer: wordt door leiding geregeld

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

comp fase 2

vertrek: 10:00 naar Cuijk

vervoer: wordt door leiding geregeld
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In het jubileum weekend speelde de JO17-2 thuis tegen 
SV TOP JO17-3. Wegens opbouw van de lasershow was 
deze verplaatst van het hoofdveld naar veld 4. Maar vol-
gende week kunt u de JO17-2 wel bewonderen op het 
hoofdveld. Veld 4 is een trauma veld voor onze keeper 
Dylan. De laatste keer dat hij hier speelde viel hij hier 
binnen 5 minuten uit.

De wedstrijd begonnen we heel goed tegen de fysiek 
sterkere tegenstander. Er wordt goed gecombineerd en 
er werd snel overgespeeld met een keer raken van de 
bal. Met onze snelheid voorin was het al binnen vijf mi-
nuten raak. Sven scoorde de 1-0. Even later scoorde Pim 
met een behendige actie. De 2-0. Daarna kregen we nog 
verschillende kansen, maar we waren toen niet scherp 
genoeg. We hadden toen de kansen om TOP toen al op 
de rug te leggen, maar dit lieten we na. Halverwege de 
eerste helft moest Dylan zich strekken om de bal tegen 
te houden. Met een uiterste poging hield hij de bal te-
gen in de linkeronderhoek en met deze actie kwam hij 
met zijn hoofd tegen de paal. 
De schrik zat er even goed in, veld 4 speelde weer in zijn 
hoofd, maar gelukkig kon hij na een behandeling met 
de koude spons weer door. Uit de hoekschop die volg-
de wist SV TOP ook nog te scoren. Op dat moment nog 
niks aan de hand. Dit veranderde even later toen we in 
het strafschopgebied een tegenstander onderuithaalde. 
Deze werd benut en weg was de voorsprong. Tot over-
maat van ramp werd vlak voor het einde van de eerste 
helft nog een keer gescoord door SV TOP en gingen we 
met een achterstand de rust in.  Een eerste helft met 
twee gezichten. 

SPANNENDE WEDSTRIJD JO17-2 

EGS’20 JO17-2 - SV TOP JO17-3
3-4

(Johnny Verwegen)
Na de rust moeten we ons herpakken en weer vrij in het 
hoofd gaan voetballen. In het begin lukte dit niet. We 
speelde nog hetzelfde zoals we de eerste helft eindigde. 
SV TOP wist zelfs de voorsprong nog te vergroten naar 
2-4. Het laatste gedeelte van de tweede helft raakte SV 
TOP vermoeid en kwamen we weer meer aan aanval-
len toe. Er werd wat meer opportunistisch gespeeld, de 
bal sneller naar voren en blijven lopen op elke bal. Dit 
leverde uiteindelijk de aansluitingstreffer op. Met een 
bal in de diepte was Sven zijn tegenstander te snel af 
en scoorde hij zijn tweede doelpunt. Het laatste gedeel-
te van de wedstrijd gingen we nog voor de gelijkmaker. 
Maar helaas lukte dit niet meer in deze spannende wed-
strijd.

13E WINT MET 7-3 VAN MARGRIET

EGS’20 13 - MARGRIET 7 
3-7

Foto: Daan Opsteeg (13e)

Foto: Thijs Cruysen (JO17-2)

11:00 EGS'20 JO11-2JM Olympia'18 JO11-
2JM

comp fase 2

scheidsrechter: Kevin Janssen

09:45 UNA JO10-1 EGS'20 JO10-1JM

comp fase 2

vertrek: 08:45 naar Veldhoven

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:45 Wittenhorst JO10-1JM EGS'20 JO10-2

comp fase 2

vertrek: 08:45 naar Horst

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO10-3 SV Milsbeek JO10-
1JM

comp fase 2

scheidsrechter: leider is spelleider

11:00 EGS'20 JO10-4JM Prinses Irene JO10-3

comp fase 2

scheidsrechter: leider is spelleider

09:00 EGS'20 JO9-1JM UDI'19/CSU JO9-2

comp fase 2

scheidsrechter: leider is spelleider

09:45 SIOL JO9-1 EGS'20 JO9-2JM

comp fase 2

vertrek: 08:45 naar Cuijk

vervoer: wordt door leiding geregeld

10:00 EGS'20 JO9-3 Prinses Irene JO9-2

comp fase 2

scheidsrechter: leider is spelleider

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

comp fase 2

scheidsrechter: FairPlay

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

comp fase 2

scheidsrechter: FairPlay

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

comp fase 2

scheidsrechter: FairPlay

10:00 EGS'20 JO7-1JM Juliana Mill JO7-2

10:10 EGS'20 JO7-1JM Volkel JO7-2

10:20 Odiliapeel/Braks Gro 
JO7-1 EGS'20 JO7-1JM

comp fase 2

De wedstrijden van de JO7-1 worden ge-
speeld in Odiliapeel

vertrek: 09:00

10:30 EGS'20 JO7-2JM Prinses Irene JO7-2

10:40 EGS'20 JO7-2JM HVCH JO7-1JM

10:50 SJO/SSA Vesta'19 
JO7-1 EGS'20 JO7-2JM

comp fase 2

De wedstrijden van de JO7-2 worden ge-
speeld in Nistelrode

vertrek: 09:30

ZONDAG 14 NOVEMBER

11:00 Venhorst 3 EGS'20 4

comp



JO15-2 EN SES DELEN DE PUNTEN

EGS’20 JO15-2 - SES JO15-2 
2-2

Foto: Caelan Rots (JO15-2)

JO15-3 STEEDS DICHTERBIJ 1E PUNT
EGS’20 JO15-3 - DSV JO15-2 

2-4
Markt 5 ♦ 5361 GH Grave

 Cadeauwinkel
   & Fashion

                                  
 Tot zo!

                            Groetjes Team
 Klik

Foto: Thijs Wijers (JO15-3)

De bestuurskamer was omgetoverd tot discotheek en de 
kinderen O13 hebben een paar uur super fanatiek ge-
danst met DJ BLIJWIN.  In de keuken werd hard gewerkt 
om voor elk jeugdlid (in totaal ruim 300 kinderen) een 
frietje met een snack te bakken. 

FEESTELIJKE OPENING VOOR DE HELE JEUGDAFDELING 
VAN EGS’20 EN HCG OP ZATERDAG 6 NOVEMBER!

(Jeugdevenementencommissie)

Foto: Het was een gezellige boel zowel bij de disco als bij het smullen van de snacks

11:00 EGS'20 5 VIOS'38 2

comp

scheidsrechter: Gert Mulder

10:00 EGS'20 6 Prinses Irene 5

comp

scheidsrechter: Martijn Mulder

12:00 EGS'20 8 DSV 5

comp

scheidsrechter: Ben van Eldijk

10:15 EGS'20 11 Constantia 4

comp

scheidsrechter: André Derksen

10:00 EGS'20 VR1 Vorstenbossche 
Boys VR2

comp

scheidsrechter: Toon Verstraaten

ZATERDAG 20 NOVEMBER

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

15:00 EGS'20 JO19-1 Rhode/VSB JO19-1

comp

13:00 EGS'20 JO19-2 V.V. Achates JO19-1

comp

15:15 OSS'20 JO17-2 EGS'20 JO17-2JM

comp

vertrek: 14:15 naar Oss

vervoer: Bottenberg, Cruysen, van Haaf-
ten, res: Lemmers

13:00 EGS'20 JO15-1JM OJC ROSMALEN 
JO15-2

comp

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

comp

11:30 JVC Cuijk JO15-2 EGS'20 JO15-3JM

comp

vertrek: 10:30 naar Cuijk

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

11:00 EGS'20 JO13-1JM ST Herpinia/OKSV 
JO13-1

comp

11:00 Olympia'18 JO13-1JM EGS'20 JO13-2JM

comp

vertrek: 10:00 naar Boxmeer

vervoer: Thijs, van Dijk, van Elst, res van 
Hees

13:30 Vitesse'08 JO13-2 EGS'20 JO13-3

comp

vertrek: 12:30 naar Gennep

vervoer: wordt door leiding geregeld

13:00 EGS'20 JO13-4JM V.V. Achates JO13-
2JM

comp

10:00 ST Volharding/Sam-
beek MO13-1 EGS'20 MO13-1

comp

vertrek: 09:00 naar Vierlingsbeek

vervoer: wordt door leiding geregeld

Er was een loterij met leuke prijsjes en de kinderen die 
dat wilden konden zich laten versieren met airbrush of 
glittertattoos. 

En tot slot was er een hele gave lichtshow. De jeugdeve-
nementencommissie kijkt terug op een geslaagde dag.

Commissie kantine

WEEKVERANTWOORDELIJKE: 

DINSDAG 9 NOVEMBER

Berna Kamoen en Liesbeth Portier

WOENSDAG 10 NOVEMBER

Arnoud Pol

DONDERDAG 11 NOVEMBER

Paul Schreurs, Danny Kouwenberg, 
Bart Hammen

ZATERDAG 13 NOVEMBER

8:30-13:00 Nicolle Brands, Monica Brussaard, 
Paulien Paters, Gerda Pijnappels

13:00-18:00 nnb

18:00-21:00 Michel van Haaften, Sjon Steenhuizen

ZONDAG 14 OKTOBER

9:00-14:00 Sjon Steenhuizen, Nicole Brands, 
Michel van Haaften, Paulien Paters

14:00-19:00 René vd Horst, Matt Danner, 
Hariëtte Petersen
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Een nieuwe fase, een nieuw poule, hetzelfde team. We 
starten zaterdagochtend op deze feestelijke club-dag 
goed tegen de jongens van DSV JO13-1. 

Na een paar minuten scoorde onze gretige spits al, een 
beloning voor de inzet en strijd van Teun! Vlak daarna 
scoorde Sofie de 2-0 en Daan en Jochem waren in hun 
nopjes. Het publiek was inmiddels ook toegestroomd op 
de hoofdtribune en moedigde het team fanatiek aan. 
DSV liet toch zien waarom zij de eerste poule gewonnen 
hadden en scoorde de 2-1 fraai over Jonas heen. Jonas 
kwam ons gelukkig versterken want onze keeper Bowen 
moest zich helaas ziek afmelden die ochtend. Later had 
Jonas nog een heerlijk zweefduik-redding in petto! 

Na de rust waren er veel kansen voor ons team om de 
wedstrijd te beslissen. Dit gebeurde uiteindelijk op het 
einde toen Sofie de dikverdiende 3-1 maakte en de drie 
punten op de Kranenhof hield. De door velen genoemde 
“vloek van het hoofdveld” werd hiermee doorbroken en 
na drie nederlagen was er dus winst voor de JO13-1. Het 
werd daarna nog een feestelijke dag met frietjes, dis-
co-party en gezelligheid op de club. Met dank aan alle 
vrijwilligers namens ons team!

GOEDE START VOOR DE JO13-1 

EGS’20 JO13-1 - DSV JO13-1 
3-1

(Jochem Spoorendonk)

Vol vertrouwen en enthousiasme kwam ons team het 
veld op. We waren bijna compleet alleen Luke was he-
laas ziek. Hierdoor hadden we veel wissels. 

Deze tegenstander waren we al tegengekomen in de 
eerste kwart van het seizoen en toen hadden we ver-
loren met 9-0 en dat wilden ze nu veranderen. In het 
begin was er  veel balbezit voor ons op het midden-
veld. Luc (die blij was dat hij eindelijk weer eens een 
wedstrijd kon spelen) kon met een goede verdedigende 
actie voorkomen dat er gescoord werd maar niet lang 
hierna viel de 0-1. 

Niet uit het veld geslagen werd er een aanval opgezet 
door Mohammed en Duke. Mohammed gaf een mooie 
voorzet en Duke kun de gelijkmaker scoren ; 1-1. De blijd-
schap , en terecht, was groot want er was al lang niet 
meer door ons gescoord.  Hailey en Bo S. werkten goed 
samen achterin maar helaas werd het 1-2. Hierna werd 
de druk van DSV groter en nam het vertrouwen van EGS 
zichtbaar af. Er werd minder druk gehouden op de bal  
en de bal kwam vaak niet verder dan het middenveld. Bo 
v L kon een bal blokken en Luc kon voorkomen dat uit 2e 
bal gescoord werd. 

Tim moest hard werken achterin en was verdedigend 
sterk. Hayley nam zowel de linker als de rechter kant 
vaak voor haar rekening en liep goed mee op in de aan-
val.  Helaas resulteerde een penalty tegen in 1-3. Door-
dat er veel wissels waren werd er tijdens de wedstrijd 
ook veel van positie gewisseld. Dit was maakte het voor 
het team niet makkelijker en zorgde voor de nodige ver-
warring .  

Bo en Luc lieten zien dat met mooi overspel dat ze sa-
men goed een aanval konden opzetten maar helaas 
werd de bal onderschept. Het werd op een gegeven mo-
ment 1-7. 

JO13-4 IS GEGROEID

EGS’20 JO13-4 - DSV JO13-2 
2-7

(Manon Hol)

De tweede helft was er wel meer druk vanuit  EGS. Luc 
probeerde het eens van afstand maar de bal werd ge-
houden door de keeper. Maar dan ,……..2 minuten voor 
tijd kon Luc een mooie voorzet geven op Mohammed die 
het 2-7 kon maken. 

De vreugde in het team was groot en mooi om te zien. 
Meer zat er helaas niet in. Maar de wedstrijd was ze-
ker beter dan de vorige keer. Ze hebben meer weerstand 
kunnen geven en goals kunnen maken! We weten waar 
we aan moeten werken. 

Foto: Duke Roeven (JO13-4)

JVC TE STERK VOOR MO13-1
EGS’20 MO13-1 - 

JVC CUIJK MO13-1 
1-6

Foto: Fenna Bardoel (MO13-1)
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11:00 EGS'20 JO11-1JM HVCH JO11-1

comp

09:00 UDI'19/CSU JO11-6 EGS'20 JO11-2JM

comp

vertrek: 08:00 naar Uden

vervoer: wordt door leiding geregeld

11:00 EGS'20 JO10-1JM Gemert JO10-1

comp

scheidsrechter: leider is spelleider

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

comp

vertrek: 09:00 naar St Agatha

vervoer: van Erkelens, van Haren, res: van 
der Hoeven

10:30 Achilles Reek JO10-1JM EGS'20 JO10-4JM

comp

vertrek: 09:30 naar Reek

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO9-2JM V.V. Achates JO9-1

comp

scheidsrechter: leider is spelleider

10:00 ST Herpinia/OKSV JO9-1 EGS'20 JO9-3

comp

vertrek: 09:00 naar Herpen

vervoer: wordt door leiding geregeld

08:30 OSS'20 JO8-1 EGS'20 JO8-1JM

comp

vertrek: 07:30 naar Oss

vervoer: wordt door leiding geregeld

10:00 Gemert JO8-3 EGS'20 JO8-2JM

comp

vertrek: 09:00 naar Gemert

vervoer: wordt door leiding geregeld

08:45 Juliana Mill JO8-2 EGS'20 JO8-3JM

comp

vertrek: 07:45 naar Mill

vervoer: wordt door leiding geregeld

10:15 EGS'20 JO7-1JM Venhorst JO7-2JM

10:25 SIOL JO7-3 EGS'20 JO7-1JM

10:35 EGS'20 JO7-1JM Constantia JO7-1JM

deze wedstrijden worden gespeeld bij 
Venhorst

vertrek: 09:15 naar Venhorst

08:40 EGS'20 JO7-2JM HVCH JO7-1JM

09:00 EGS'20 JO7-2JM Prinses Irene JO7-2

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

deze wedstrijden worden gespeeld bij HVCH

vertrek: 07:40 naar Heesch
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14:00 Rood Wit 1 EGS'20 1

comp

12:00 Hapse Boys 2 EGS'20 2

comp

13:00 HVCH 6 EGS'20 3

comp

11:00 EGS'20 4 Volkel 4

comp
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JO10-1 SPEELDE TEGEN PSV

EGS’20 JO10-1 - PSV JO10-2

Foto: Freek Jansen (JO10-1)

Foto: Duc Wouters (JO11-1)

JO11-1 PAKT EERSTE ZEGE IN NIEUWE COMPETITIE

EGS’20 JO11-1 - ERP JO11-1 
12-3
(Martijn Kempen)

De herfstvakantie is voorbij en voor onze jongens bete-
kende dat ook een nieuwe competitie. Waar we voor de 
herfstvakantie het erg zwaar hadden in de hoofdklasse 
hebben we helaas een stapje terug moeten doen naar 
de 1e klasse. 2 weken geen wedstijden en amper trainin-
gen was het dus even afwachten waar we nu eigenlijk 
stonden. De tegenstander was Erp. We wisten niks van 
Erp maar in de warming up viel het grote postuur van 
de jongens wel op. We weten dat we het niet van ons 
fysiek moeten hebben en vooral ons goede veldspel. 

Echter waren we dat vergeten in het eerste kwart. We 
begonnen slap aan de wedstrijd. Duels werden niet aan-
gegaan. Het overspelen lukte niet en we stonden veel 
te ver van onze tegenstander af. Ondanks het matige 
spel was het Tijn die ons op voorsprong bracht. Na een 
vlijmscherpe counter, ingeleid door de pijlsnelle Milan, 
was het Tijn die de keeper voor de 1e keer verschalkte. 
Echter was de voorsprong maar van korte duur. Slecht 
ingrijpen, of ja eigenlijk niet ingrijpen, kwam Erp geheel 
terecht op gelijke hoogte. Zo eindigde het 1e kwart in 
1-1. Nu moesten de jongens op scherp gezet worden, 
want als we zo blijven voetballen dan zat een overwin-
ning er niet in. 

Wellicht een beetje aangedaan door de harde woorden 
in de bespreking was er wellicht nog een klein beetje 
angst en bovendien kwamen er 3 verse krachten in het 
veld. Erp kwam nog op 1-2, maar mede dankzij Don die 
geweldig als centrale middenvelder deed, kwamen we 
gelukkig weer langzij. Senn was het die een sterke pe-
riode van EGS inleidde met een doelpunt. Op aangeven 
van Don was het Senn die geweldig zijn mannetje uit-
kapte en beheerst kon binnenschieten. Het stond in 2 
minuten tijd weer gelijk. Daarna was het wederom Senn 
die attent reageerde op een bal die de keeper losliet. 
3-2. Nog een paar minuten later was het Don die zelf nu 
de 4-2 kon binnenschieten. In de verdediging kwam Duc 
steeds beter in zijn spel en zag Erp ook wel dat het een 
kansloze missie werd. En zo brak de rust aan. Kantwis-
sel en wederom wat wisselingen in de opstelling moest 
Erp naar de slachtbank worden geleid. Boaz kwam op 
het middenveld om wat sneller druk naar voren te kun-
nen zetten. Vervolgens was het Maddox die een vrije 
trap van 20 meter nam. Deze was onhoudbaar voor de 
keeper. Daarna was het, zonder vaste cornernemer Mi-
lan,  Davey die dit keer de bal voor de goal slingerde. 

Don legde met buitenkant voet de bal in de lange hoek 
en maakt de de 6-2. Vervolgens was Noah met een solo 
van eigen helft verantwoordelijk voor een prachtige 
voorzet die werd binnengeslide door Tijn. En toen Noah 
ontdekt had hoe makkelijk hij kon rennen met de bal 
volgde er nog een solo van eigen helft die hij zelf binnen 
punterde. 8-2 en tevens  het einde van het 3e kwart. 

Het 4e kwart begon met een penalty. Tijn mocht aanleg-
gen voor zijn 3e goal van de dag. Met de vingertoppen 
probeerde de keeper de bal van Tijn te keren, maar Tijn 
schoot gelukkig hard genoeg en maakte zijn hattrick 
compleet. Vervolgens kwam Maddox weer binnen de lij-
nen. Kayra mocht het achterin dichthouden en samen 
met Jidde, Duc en Davey de boel neerzetten. Maddox 
kon vanaf het middenveld gaan lopen. Maddox had een 
missie en dat was niet verdedigen. Nee, Maddox wilde 
ook een hattrick. En als Maddox ergens in geloofd dan 
lukt het hem vaak ook. Zo ook vandaag. Op aangeven 
van Milan maakte Maddox zijn 2e. Door minder te verde-
digen mocht Erp nog een ere treffer maken, maar was 
het slot akkoord nog voor ons. Maddox kon op aangeven 
van Noah nog zijn 3e van de dag maken en daarna gaf 
hij de assist nog op Milan die nog niet op het scorebord 
stond. 

Na een slap begin aan de wedstrijd hebben de jongens 
het gelukkig om kunnen buigen. Iets meer dan een helft 
waren we de betere op het veld. Laten we hopen dat 
we zaterdag goed uit de startblokken komen zodat we 
een keer een hele wedstrijd kunnen domineren. SIOL is 
dan de tegenstander. We mogen ze niet onderschatten, 
ondanks dat we tijdens een oefenwedstrijd al hebben 
laten zien dat we er van kunnen winnen. 

VERLIES VOOR JO9-2 TEGEN FC UDEN

EGS’20 JO9-2 - FC UDEN JO9-1 

Foto: Raf van Elst (JO9-2)

JO7-1 SPEELDE THUIS MINI-TOERNOOI

MINITOERNOOITJE 
EGS’20 JO7

Foto: Gijs Rikken (JO7-1)

Redactie: Rian van de Ven 
  Edwin van Kraaij

Kopij voor de weekbrief dient 
vóór maandag 17.00 uur 
aangeleverd te zijn via 
weekbrief@egs20.nl

Foto’s:  Matt Gerrits

8-0 WINST VOOR JO10-2

EGS’20 JO10-2 - 
HAPSE BOYS JO10-1

Foto: Cas van de Wiel (JO10-2)

12:00 SV Milsbeek 2 EGS'20 5

comp

12:00 Achilles Reek 2 EGS'20 6

comp

12:00 EGS'20 8 Toxandria 3

comp

12:30 TOP 7 EGS'20 9

comp

12:00 EGS'20 10 VCO 2

comp

10:00 EGS'20 11 Vianen Vooruit 5

comp

10:00 EGS'20 12 Prinses Irene 7

comp

09:45 HVCH 17 EGS'20 13

comp

10:30 Herpinia 35+1 EGS'20 35+1

comp

10:00 EGS'20 VR1 Margriet VR1

comp

12:00 EGS'20 VR2 NLC'03 VR3

comp


