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DERDE HELFT EGS’20

(Wedstrijdsecretariaat)

Uitslagen

ZATERDAG 11 DECEMBER
Van de leeftijdsgroepen JO7 t/m JO10 worden geen uit-
slagen en standen door de KNVB bijgehouden.

Fc De Rakt JO11-2 EGS’20 JO11-2 0-8
EGS’20 JO11-1 Fc De Rakt JO11-1 5-5

EGS’20 JO13-3 ST Excellent/SVS/
Westerb.Boys JO13-2 0-1

EGS’20 JO13-2 Udi’19/CSU JO13-3 1-8
DAW Schaijk 
JO13-1 EGS’20 JO13-1 0-4

EGS’20 MO17-1 Achilles Reek 
MO17-1 0-8

EGS’20 JO17-2 Zwaluw VFC JO17-4 0-7
Rood Wit’62 
JO17-1 EGS’20 JO17-1 4-1

Juliana Mill 
JO19-1 EGS’20 JO19-2 7-2

ZONDAG 12 DECEMBER
EGS’20 3 Herpinia 2 5-1
SES 3 EGS’20 7 1-6
Herpinia 6 EGS;20 12 2-2
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Contributie
De afgelopen weken hebben alle leden een verzoek ge-
kregen om hun contributie te betalen. Inmiddels heeft 
75% van de leden aan dit verzoek voldaaan, bedankt!

Nog 1/4 van de leden heeft de contributie nog niet vol-
daan. Dit kan soms ook komen doordat in ons adminis-
tratiesysteem niet de juiste emailgegevens staan. Of 
omdat kinderen op hun eigen emailadres dit verzoek 
ontvangen terwijl de contributie altijd door de ouders 
wordt voldaan. 

Indien u nog geen contributiebetalingsverzoek heeft 
ontvangen, neem even contact op met de penningmees-
ter Arnoud Pol, penningmeester@egs20.nl.  Ook voor an-
dere vragen kunt u hier terecht.

Kleding in waslockers
Om alle wedstrijdtenues te kunnen inventariseren is 
het nodig dat deze wekelijks in de wasmand en in de 
waslocker wordt geplaatst.  Dus graag NIET in de grijze 
metalen lockers, waar je de overige teammaterialen be-
waart.  Zo help je het wasteam met het compleet maken 
en houden van alle tenues ! 

Sluiting sportpark
De clubaccommodatie zal van 20 december 2021 t/m  
2 januari 2022 gesloten zijn.  Dit betekent dat er dan 
geen beheerder aanwezig is en er geen gebruik kan wor-
den gemaakt van de trainingsmaterialen.  

Het sportpark is wel toegankelijk en met eigen mate-
rialen is het altijd mogelijk een balletje op het kunst-
grasveld te trappen. Je hoeft dit ook niet bij het wed-
strijdsecretariaat te melden.  LET WEL:  Alleen het 
kunstgrasveld en de Power Hill mogen gebruikt wor-
den !!  

Uiteraard blijven de coronarichtlijnen van kracht en dus 
na 17:00 uur is het sportpark vooralsnog ook gesloten. 
Ook zijn toeschouwers op het sportpark niet toegestaan. 
Indien de Overheid besluit tot andere richtlijnen zullen 
deze via de bekende kanalen verspreid worden. 

Oproep leden die spelregelbewijs nog niet hebben ! 
Op woensdag 29-12 vanaf 19:30 uur wordt een bijeen-
komst georganiseerd die bedoeld is als vangnet ter on-
dersteuning van de spelregels.  Een aantal aanwezige 
scheidsrechters zullen de (jeugd)leden die dit spelregel-
bewijs nog niet hebben, ondersteunen om dit alsnog te 
halen. 

De volgende leden dienen dit echt voor 1-1-2022 te 
halen anders kunnen ze niet meer voetballen:

Imad Bachiri      Ramon Bekkink       Mike van Boekel
Sem Brands           Yannick Brans         Luca Brans
Abe Brussaard      Has Cuppen             Julius van Dijk
Leroy Drijsen        Britt van Geffen      Bob Gubbels
Mees v.d.Hoeven   Boy v. Kempen     Lieneke v. Kempen     
Yves Maas             Gert Nicolasen     Lars Nijsten      
Koen Pieters          Daan Pol              Jorg Rutten 
Finne v.d. Schie      Este v.d. Schie          Fenne Smits        
Max v.d. Steenhoven  Thijs Tap          Daan van Thiel     
Jarzinio Vervoort     Vic de Waal      Stijn van der Water

Nieuwjaarsreceptie
Met de huidige coronarichtlijnen is het helaas niet mo-
gelijk de nieuwjaarsreceptie op 1-1-2022 door te laten 
gaan.  Het bestuur volgt de ontwikkelingen en zal een 
definitief besluit nemen over het wel of niet doorgaan 
nadat de definitieve richtlijnen op 1-1-2022 bekend zijn 
gemaakt. 

AGENDA
15-12         Scheidsrechterbijeenkomst      
         en begeleiding jeugd met   
         spelregelbewijs
29-12         Bijeenkomst spelregelbewijs
1-1-2022      NIEUWJAARSRECEPTIE

INFORMATIE VANUIT HET WEDSTRIJDSECRETARIAAT
(Redactie)
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Foto (Peter Leegstraten):  Wesley Kouwenberg scoort

EGS’20 3 - HERPINIA 2 
5-1

3E WINT VAN DEGRADATIEKANDIDAAT

Foto:  Milan Roeven (3e)

MO17-1 VERLIEST VAN KAMPIOEN
EGS’20 MO17-1 - 

ACHILLES REEK MO17-1 
0-8

Foto:  Isa Cuppen (MO17-1)

JO17-2 VERLIEST VAN KAMPIOENSKANDIDAAT
EGS’20 JO17-2 - 

ZWALUW VFC JO17-4 
0-7

(Johnny Verwegen)

Nadat het vorige week afgelast was konden we zaterdag 
weer een wedstrijd spelen. Zwaluw VFC JO17-4 uit Vught 
was de tegenstander. Zij staan hoog op de ranglijst en 
kunnen nog kampioen worden, dus een sterke tegen-
stander. We deden een warming up op het kunstgras 
van het hockeyveld maar dit veld is echt te hard om op 
te voetballen. Halverwege de warming up kwam Ciprian 
zich melden, hij had zich verslapen, terwijl de wedstrijd 
om 15.00 begint. Hij werd wakker gebeld door zijn team-
maten.

In de wedstrijd zette de voetballers uit Vught ons met-
een onder druk. We hadden veel moeite om onder deze 
druk uit te voetballen. Het lukte wel om van achteruit de 
spits te bereiken, maar dan was er geen aansluiting van-
uit het middenveld zodat er weer snel balverlies was. In 
de eerste helft wist Zwaluw VFC drie keer te scoren en 
verder moest Mitch vlak voor het einde een keer op de 
noodrem trappen wat hem een gele kaart koste en 10 
minuten op de bank.

In de tweede helft kwam Sven in het veld dat leverde 
meteen meer dreiging op. We kwamen meer aan voet-

ballen toe en kregen zelfs kansen. Het leek er een lange 
tijd op dat we die 0-3 achterstand vast konden houden, 
maar nadat zij het vierde doelpunt maakte volgde er nog 
meer, uiteindelijk werd het 0-7. Op het einde van de wed-
strijd kregen we een hele grote kans. Uit een hoekschop 
hadden we de keeper gepasseerd, maar op de doellijn 
hield een speler van Zwaluw VFC de bal tegen met zijn 
hand. Dit onsportieve gedrag koste hem meteen een 
rode kaart en kon vertrekken. De strafschop die daarop 
volgde werd opgeëist door Mitch. Maar dit buitenkansje 
wist hij niet te benutten, hij schoot de bal net naast de 
verkeerde kant van de paal.

Foto:  Noud van Dinther (JO17-2)

PROGRAMMA

ZATERDAG 18 DECEMBER

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

13:00 Vitesse'08 JO19-1 EGS'20 JO19-2

comp

vertrek: 12:00 naar Gennep

vervoer: wordt door leiding geregeld

15:00 EGS'20 JO19-3 Boekel Sport 
JO19-2

comp

scheidsrechter: Edwin van Kraaij

11:30 EGS'20 JO17-1JM Olympia'18 JO17-1

comp

scheidsrechter: Paul Willems

13:15 EGS'20 JO17-2JM DAW Schaijk JO17-
3

comp

scheidsrechter: Dick Cuijten

13:00 ST VIOS'38/Toxandria 
MO17-1 EGS'20 MO17-1

comp

vertrek: 12:00 naar Beugen

vervoer: Adams, Cuppen, Hermanussen, 
Hijmans, res: de Hond

13:00 UDI'19/CSU JO15-2 EGS'20 JO15-1JM

comp

vertrek: 12:00 naar Uden

vervoer: wordt door leiding geregeld

11:00 SV Venray JO15-4 EGS'20 JO15-2JM

comp

vertrek: 10:00 naar Venray

vervoer: Peters, Roeffen, Rots, Rutten, res: 
Spoorendonk

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

comp

vertrek: 12:00 naar Boekel

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

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

comp

vertrek: 10:45 naar Boekel

vervoer: wordt door leiding geregeld

10:00 EGS'20 JO13-4JM V.V. Achates JO13-
2JM

comp

scheidsrechter: Dylan Luza

11:15 Festilent MO13-1 EGS'20 MO13-1

comp

vertrek: 10:15 naar Zeeland

vervoer: wordt door leiding geregeld

10:15 Wittenhorst JO10-1JM EGS'20 JO10-2

comp

vertrek: 09:15 naar Horst

vervoer: wordt door leiding geregeld
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RUIME OVERWINNING JO11-2

FC DE RAKT JO11-2 -
EGS’20 JO11-2

0-8

Foto: De JO11-2 speelde Fc De Rakt met 8-0 van het 
veld af in Uden 

Zou EGS JO13-2 het gaan redden tegen Udi ’19 om kam-
pioen te worden? Schets vooraf: Udi had een veel beter 
doelsaldo dan EGS, een plus van 25 doelpunten en EGS 
een plus van 4 doelpunten. Udi had alles wedstrijden 
dus dik gewonnen en EGS van de vijf wedstrijden 1 ver-
loren. Onderling resultaat zou doorslaggevend zijn. Dus 
als EGS zou winnen dan kon EGS kampioen worden. U 
leest het al, een hoop mitsen en maren en toch een hele 
duidelijke opdracht: winnen.

In de kleedkamer waren de koppies best wel gespan-
nen, kon dit team deze moeilijke tegenstander verslaan? 
Nou, nee. Udi was gewoonweg een maatje te groot voor 
EGS. In de eerste tien minuten werd de druk op de goal 
van Baer steeds meer opgevoerd door Udi. EGS kreeg 
de bal niet meer weg uit eigen strafschopgebied. Het 
tegendoelpunt moest een keer vallen. Het gebeurde ook 
zeer ongelukkig, de bal ging via de lat naar de rug van 
Baer om zo in het doel te hobbelen. De daarop volgende 
tegendoelpunten waren eigenlijk allemaal van klungeli-
ge makelij. Afin, het stond bij rust 0-4. Zeker in het twee-
de gedeelte van de eerste helft werd het veldspel van 
EGS steeds beter. Bilal bouwde de aanval op vanuit ach-
teruit, via Lars of Levi kwam de bal dan vaak bij Finn te-
recht, die dan of Fedde of Joey diep stuurde. Alleen het 
laatste zetje ontbeerde EGS. Maar de aanvallen zagen er 
prima uit. EGS kreeg zelfs complimenten van de trainers 
van de tegenstander, al koop je daar weinig voor. 

EEN PRACHTIGE TWEEDE PLAATS VOOR JO13-2
EGS’20 JO13-2 - 

UDI’19/CSU JO13-3 
1-8

(Joep van der Molen

JOUW GEZONDHEID
 IS ONZE SPORT!

06 112660150486 471931 

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

Fysiotherapie

De Hampoort

In de tweede helft werd nog even aangezet, maar al 
snel daalde het geloof onder het nulpunt. Toch bleef de 
ploeg knokken en gaan voor de beloning. Een doelpunt 
maken en dat geschiedde. Via Sam en Lars werd Niek 
diep gestuurd. Met een mooie solo rondde hij bekwaam 
af. Yes, van die hatelijke nul af. De einduitslag werd uit-
eindelijk 1-8. En zo was Udi de dikverdiende kampioen. 
De uitslag had nog veel groter kunnen zijn ware het niet 
dat wij Baer in het doel hadden. Hij ranselde veel ballen 
uit het doel. Prachtige snoekduiken en katachtige reac-
ties en een portie goede communicatie met lat en paal. 
Die moet je als doelman zeker te vriend houden. Het 
goede keeperswerk leverde alweer positieve commenta-
ren op uit het Udi-kamp. Kan Baer maar mooi in zijn zak 
steken. Gelukkig hadden we ook Sid en Quinten, die voor 
ieder schot van Udi zich voor de bal wierpen en zo vele 
doelpogingen voorkwamen.

Met dit harde werken heeft EGS toch een mooie tweede 
plaats behaald en dat na een niet al te fijne start in de 
eerste klasse.

Het was jammer dat Yannick (corona) en Taro (weekend 
weg) er niet bij waren. Hierdoor konden Floris en Jesse 
nog even meedoen. Jongens bedankt voor jullie hulp. En 
natuurlijk ook een bedankje voor Niek, de doelpunten-
maker, voor zijn bijdrage.

Voor nu wensen de trainers/leiders iedereen een fijne 
kerst en een beter voetbaljaar in 2022 toe.

KNAPPE OVERWINNING JO8-1 

DAW SCHAIJK JO8-1
- EGS’20 JO8-1

Ja echt trots op de boys! Ze hebben gevochten als 
leeuwen. De tegenstander Geen enkele ruimte gegeven 
om te voetballen. Goed samengespeeld en drie gewel-
dige goals gemaakt. Stijn stond geweldig te keepen 
vandaag!… 

Onano heeft een opvolger! Stijn alias de kat! 
Matz was vandaag weer de rost in de branding en zat 
overal tussen. Sam heeft de tegenstander vandaag geen 
ruimte gegeven en had weer een paar heerlijke tack-
les waarmee hij heel wat tegenaanvallen heeft doen 
stuiten. Eyobed was vandaag erg scherp en was zelfs 
op snelheid niet te kloppen. Hij had een paar heerlijke 
acties die helaas gestuit werden door de keeper van de 
tegenstander. Levi heeft vandaag weer als vanouds alle 
ballen weg gehaald achterin met zijn harde schot. Dat 
harde schot resulteerde in de 1-1 die hij van 20 meter 
erin schoot! 
Daley had vandaag weer een paar mooie dribbels en zet-
te goed druk op de bal waardoor DAW niet aan voetbal-
len toe kwam. Hij scoorde na een mooi opgezette aanval 
de 2-1. Matz paste de bal naar Jace die een mooie actie 
maakte en de bal hard voorgaf op Daley die hem als een 
echte spits met links intikte. Maxx heeft vandaag de lon-
gen uit z’n lijf gelopen en veel aanvallen tegen gehouden. 
Hij was vandaag zo scherp dat hij na een doorgekopte bal 
van Jace door kon lopen op de keeper en zo de 3-1 wist 
te maken met en snoeiharde schuiver in de verre hoek! 
Jace was vandaag ook weer top! Met z’n zes longen en 
zijn onnavolgbare acties heeft ie de tegenstanders dol-
gedraaid en een slecht weekend bezorgd. Met zijn twee 
assists is hij super belangrijk voor het team geweest! 
Daarna hebben de boys de wedstrijd professio-
neel uitgespeeld. En de boel goed dichtgehouden. 
Ook nog een paar mooie aanvallen gezien waar 
we de kans op een hogere uitslag helaas werd be-
let door goed keeperswerk van de tegenstander. 

Mooie afsluiting van de eerste seizoenshelft. Nu genie-
ten van de kerstdagen.

09:30 Heijen JO10-1 EGS'20 JO10-3

comp fase 2

vertrek: 08:30 naar Heijen

vervoer: van der Hoeven, Reinders, res: 
Schraven

09:00 EGS'20 JO10-4JM OJC ROSMALEN 
JO10-10

comp

scheidsrechter: leider is spelleider

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

comp

scheidsrechter: leider is spelleider

10:30 TOP JO9-1 EGS'20 JO9-3

comp

vertrek: 09:30 naar Oss

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO8-3JM SES JO8-1

comp

scheidsrechter: FairPlay

ZONDAG 19 DECEMBER

11:00 Venhorst 3 EGS'20 4

comp

12:00 EGS'20 5 De Zwaluw 3

comp

scheidsrechter: André Derksen

10:00 EGS'20 6 HVCH 8

comp

scheidsrechter: Ben van Eldijk

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

comp

12:00 Prinses Irene 9 EGS'20 9

comp



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
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Vandaag spelen we uit tegen Astrantia.
De warming-up start in de miezer op de sappige klei-
grond van Middelaar. Het is waterkoud maar de de man-
nen hebben de juiste instelling en willen vandaag met 
7-3 winnen van Astrantia. Deze voorspelling komt van 
keeper Lars. Is hij van plan er drie door te laten? Ha ha, 
het zal toch niet?

In het eerste kwart blijkt al dat de teams aan elkaar 
gewaagd zijn. Uit een voorzet van Teun ontstaat een se-
rieuze kans voor Timo. Het lukt niet om te scoren maar 
ze krijgen wel een hoekschop cadeau. Het lukt nog niet 
om deze te benutten.  Er wordt weer een nieuwe aanval 
opgezet door een mooie samenwerking van Jari, Teun 
en Hugo maar deze wordt doorzien door de tegenstan-
der. Maar je voelt het, de goal hangt in de lucht. Van-
uit de omschakeling paast Hugo op Timo en deze gaat 
snoeihard in het net. 0-1. Schitterend. Er wordt stevig 
verdedigd door Yari en Jorne. Ondanks dat weet Astran-
tia door te breken maar daar hebben we keeper Lars die 
de bal uit de lucht plukt en de rust terug brengt in de 
ploeg. Jorne komt aan de bal en geeft een schitterende 
paas op Timo, die deze aanval simpel kan afronden. 0-2

Er wordt direct weer druk gezet door EGS bij de start van 
het twee kwart. Er komt weer een mooie kans voor Timo 
na een mooie paas van Cas. Weer een kans vanuit een 
hoekschop. En nog een hoekschop. De bal wil er niet in. 
Timo paast op Cas die alle ruimte krijgt van de tegen-
stander.

JO10-2 WINT MET 0-7 

ASTRANTIA JO10-1 -
EGS’20 JO10-2

(Eugène v.d. Wiel)

 Cas krijg zijn voet er niet lekker tegenaan en schiet 
snoeihard naast. Wat een kans. Teun krijgt inmiddels 
zijn derde corner. Hij besluit in te dribbelen en vanuit de 
dribbel te scoren. 0-3. Astrantia komt met een tegenaan-
val. De spits komt met een prachtig schot dat richting de 
rechter kruising zeilt. Onze keeper Lars duikt naar de bal 
een weet deze weg te boksen. Super redding.

Tijdens het derde kwart lijkt het of de mannen even de 
kluts kwijt zijn. Het tempo is uit het spel en Astrantia 
krijgt hoop. Ze krijgen volop kansen. Dan een kans voor 
EGS. Teun dribbelt met de bal naar voren en geeft een 
mooie paas op maat aan Jorne en die maait over de 
bal. Astrantia neemt over en er volgt een snelle counter. 
Het wordt gevaarlijk, er volgt een pegel, niet te stop-
pen, maar gelukkig eindigt deze op de lat. Er vallen geen 
goals in dit kwart.

In de time-out wordt de boel weer op scherp gezet. Het 
plan is duidelijk en iedereen is weer gefocust op zijn 
taak. Tempo weer omhoog en kansen creëren. Al vrij 
snel een uitbraak met een poeier op de lat door Hugo. 
Volop kansen voor de mannen die zich duidelijk aan het 
plan. Voorzet door Hugo op Timo, die weet te scoren met 
een genadeloos schot. 0-4 en binnen een paar tellen de 
0-5 door Timo. De tegenstander wordt aan flarden ge-
speelt. Jorne geeft een prachtige assist op Timo die met 
een lopje de 0-6 maakt. Maar let op, de tegenstander 
geeft niet op. Yari moet alle zeilen bij zetten in de verde-
diging. Lars weet weer een goal te voorkomen. De tijd zit 
er bijna op. Nog een lange bal van keeper Lars op Timo 
en ook deze wordt netjes afgemaakt. 

Gelukkig hield Lars géén woord en heeft hij de nul ge-
houden. 0-7 is de einstand van deze pot. Mooi pot man-
nen en wat een inzet hebben jullie laten zien!
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