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DERDE HELFT EGS’20

Wedstrijdsecretariaat

Uitslagen

ZATERDAG 29 JANUARI
Van de leeftijdsgroepen JO7 t/m JO10 worden geen uit-
slagen en standen door de KNVB bijgehouden.

ST Elsendorp/
Fiducia JO11-1 EGS’20 JO11-1 2-6

EGS’20 JO11-1 OJC Rosmalen JO11-1 6-4
EGS’20 JO13-2 Odiliapeel/BG JO13-1 5-1
Vitesse’08 JO13-1 EGS’20 JO13-1 1-0
ST Toxandria/
Vios’38 MO17-1 EGS’20 MO17-1 4-4

ST Constantia/
Menos JO17-2 EGS’20 JO17-2 0-2

ZONDAG 30 JANUARI
EGS’20 VR1 EVVC VR2 1-3
SV Milsbeek 35+ 1 EGS’20 35+ 1 2-1
Prinses Irene 8 EGS’20 13 1-5
EGS’20 12 Fc Schadewijk 3 2-3
EGS’20 11 Festilent 6 2-4
EGS’20 8 De Zwaluw 5 11-2
EGS’20 5 Achates 3 2-9
EVVC 3 EGS’20 3 2-0
Krayenhoff 1 EGS´20 selectie 1-3
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De coronarichtlijnen
De competitie voor jeugd en senioren is weer hervat. 
Er zijn wel een aantal coronamaatregelen die in acht 
genomen moeten worden (zie voor verder info op blz. 3):

* Er is weer publiek bij wedstrijden en trainingen toege-
staan. Deze dienen wel onderling 1,5 meter afstand te 
houden. 
* De sportaccommodatie is tot 22:00 uur geopend.
* Een coronatoegangsbewijs is verplicht voor sporters 
en publiek van 18 jaar en ouder in de kleedkamers, toi-
letten en de kantine. Een uitzondering hierop wordt ge-
maakt voor de mensen die funtioneel aanwezig moeten 
zijn (de vrijwilligers).
* In het clubhuis dient door iedereen vanaf 13 jaar een 
mondkapje gedragen te worden
* In de kantine heeft iedereen een vaste zitplaats en 
wordt 1,5 meter afstand aangehouden. 

Scheidsrechters
Door langdurige blessures is het scheidsrechterskorps 
dermate uitgedund dat de alarmklok geluid wordt. De 
situatie dreigt dat we geen verenigingsscheidsrechter 
meer voor iedere wedstrijd kunnen aanstellen ! We doen 
dan ook een dringend beroep op de leden om mee te 
helpen zoeken naar mensen die een wedstrijd op zater-
dag en met name zondag willen fluiten.  Als we geen 
scheidsrechter kunnen aanstellen zullen we de teams 
zelf vragen om uit de spelersgroep of vanuit het kader 
een scheidsrechter aan te stellen. Als dit allemaal niet 
lukt, zal de wedstrijd helaas niet gespeeld kunnen wor-
den.

De AJAX Kids Tour
De Ajax Kids Tour komt naar je toe! Lucky gaat deze 
voorjaarsvakantie weer op pad om lekker te voetballen 
en plezier te maken. Natuurlijk komt de vrolijke mascot-
te ook langs bij EGS’20. Ben jij er ook bij?

INFORMATIE VANUIT HET WEDSTRIJDSECRETARIAAT
(Redactie)

1

AGENDA
7-2 Overleg bestuur
9-2 Overleg scheidsrechters
13-2 Toertocht TWC
16-2 Medewerkersavond kantine
 Overleg beheerstichting
23-2 Overleg clubhuiscommissie
24-2 Carnavalsavond
4-3 Ajax Kids Tour

Lekker voetballen met een paar honderd andere Ajax-
supportertjes bij je eigen club? Dat is de Ajax Kids Tour, 
powered by ABN-Amro. Onder begeleiding van echte 
trainers doen kinderen van 6 tot en met 11 jaar een he-
leboel toffe voetbalspelletjes. Plezier staat voorop en 
daarom is mascotte Lucky natuurlijk ook van de partij. 

Als lid van EGS’20 of de Ajax Kids Club kun jij daarbij zijn! 
We komen op vrijdag 4 maart langs bij jouw voetbalver-
eniging. Er is plek voor 240 kinderen, verdeeld over het 
ochtendprogramma (9.30 tot 12.30 uur) en het middag-
programma (13.45 tot 16.45 uur). Er zijn nog maar een 
paar plaatsen vrij ! 

Kom jij ook plezier maken bij de Ajax Kids Tour? Meld je 
dan snel aan via ajaxkidstour.nl!

Rookbeleid
Het bestuur is een werkgroep aan het formeren die een 
advies zal uitbrengen over het rookbeleid op Sportpark 
De Kranenhof. Daarvoor zijn zij op zoek naar leden die 
hierin mee willen denken om uiteindelijk tot een goed 
gewogen en breed gedragen advies te komen.

Vanuit het bestuur zullen Arthur Brussaard en Harrie 
Oomen zitting nemen in deze werkgroep. Een aantal le-
den hebben zich inmiddels gemeld.  Om het belang van 
rokers en niet-rokers goed in deze afweging mee te kun-
nen nemen, hopen wij tot een gemêleerde werkgroep te 
kunnen komen. 

Als je interesse hebt om in deze werkgroep een steentje 
bij te dragen en een aantal keer hiervoor een overleg bij 
te wonen, meld je dan aan via secretaris@egs20.nl.  
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Na het hervatten van de competitie voor jeugd en senio-
ren in cat. B zal op 5 en 6 februari ook de competitie voor 
de cat. A teams beginnen.  De senioren (1e,2e) starten met 
een aantal inhaalwedstrijden uit de eerste competitie-
helft. Halverwege maart volgt de tweede competitiehelft.

De genomen beslissing ligt in lijn met het besluit voor 
de overige competities in het amateurvoetbal (categorie 
B), die na de coronalockdown komend weekend al een 
herstart maken. Na twee jaar ervaring met corona, is 
duidelijk dat er altijd onzekerheid is over de toekomstige 
ontwikkeling hiervan. De zorgen voor het vervolg van het 
seizoen zijn dus niet weg. Het gekozen scenario is echter 
positief ingestoken waarbij bewust een risico wordt ge-
nomen, net zoals in de andere sectoren in de samenle-
ving gebeurt. Bij nieuwe of onvoorziene ontwikkelingen 
die het beoogde verloop van de competities in gevaar 
brengen kan het bestuur alsnog ingrijpen. Het hoofddoel 
is en blijft om de competitie uit te spelen en de wens is 
om deze niet te veel op de schop gooien. De afgelopen 
twee seizoenen zat dat er vanwege corona niet in en 
dat maakt promotie/degradatie nu extra belangrijk om 
alle teams weer op het juiste niveau in te kunnen delen.

Risico inperken
Het risico dat wedstrijden niet gespeeld kunnen wor-
den vanwege coronabesmettingen bij teams wordt 
enigszins ingeperkt met een aantal nieuwe regels. Zo 
mag een team in de categorie A (jeugd en senioren) 
na overleg met de KNVB maximaal eenmaal uitstel 
aanvragen vanwege coronabesmettingen. Een even-
tuele tweede aanvraag tot uitstel vanwege corona 
wordt door de KNVB beoordeeld en mag het verloop 
van de competitie niet schaden. Voor de laatste vier 
speelronden is het niet mogelijk om uitstel te krijgen.

Voor een midweekse wedstrijd dient de thuisspelen-
de vereniging zorg te dragen voor een goedgekeurd 
speelveld. Als er geen lichtinstallatie is terwijl dat wel 
noodzakelijk is om te kunnen voetballen, dan dient 
te worden uitgeweken naar een andere locatie, bij-
voorbeeld een naburige vereniging of het terrein van 
de tegenstander (mits akkoord van de KNVB). Als een 
grasveld niet bespeelbaar is dan moet op een kunstgras-
veld worden gevoetbald als de club daarover beschikt. 

De wedstrijd dient gespeeld te worden op of voor de 
door de KNVB aangegeven datum.

RESTANT SPEELDAGENKALENDER

DATUM WEDSTRIJDDAG BIJZ.

5/6 FEBRUARI INHAAL

12/13 FEBRUARI INHAAL

19/20 FEBRUARI 10

26/27 FEBRUARI 11 CARNAVAL

5/6 MAART 12

12/13 MAART 13

19/20 MAART 14

26/27 MAART 15

2/3 APRIL 16

9/10 APRIL 17

16/18 APRIL 18 PAASWEEKEND

23/24 APRIL 19

30 APR/1 MEI 20

7/8 MEI 21

MIDWEEK 10-12 
MEI

22

14/15 MEI 23

21/22 MEI 24

MIDWEEK 24-26 
MEI

INHAAL 26 MEI HEMEL-
VAARTSDAG

28/29 MEI 25

4/6 JUNI 26

11/12 JUNI NACOMP

MIDWEEK 14-16 
JUNI

NACOMP

18/19 JUNI NACOMP

25/26 JUNI UITWIJK

RESTANT SPEELDAGENKALENDER CAT. A (1E, 2E)
(Redactie)

VV KRAYENHOFF 1
-

EGS’20 SELECTIE  
1-3

(Redactie)

De selectie zal a.s. weekend de competitie hervatten. 
Ter voorbereiding hiervan oefende ze met een combina-
tie van eerste en tweede elftalspelers tegen het eerste 
elftal van vvKrayenhoff dat uitkomt in de 4e klasse Dis-
trict Oost

Bij rust was het nog 0-0 mede dankzij een uitstekend 
keepende Lars Paters. In de tweede helft werd het halve 
elftal gewisseld en kwam EGS’20 na 2 minuten op voor-
sprong door een goal van Hidde Leegstraten. 

Nadat Krayenhoff met een discutabele strafschop op ge-
lijke hoogte was gekomen, kwam EGS’20 op voorsprong.  
Een schot van Thijs van Tuyn belandde op de paal waar-
na de rebound voor Thomas van den Houdt was, 1-2.  

Het slotakkoord was voor Nawid Ghiali die de 1-3 bin-
nenschoot na een voorzet van Hidde. 

GOEDE AFSLUITING VOORBEREIDING SELECTIE OP 2E HELFT SEIZOEN

Foto (Peter Leegstraten): Nawid Ghiali scoorde de 
derde treffer

Foto (Peter Leegstraten): Hidde Leegstraten wordt 
door Mo Khamal met zijn treffer gefeliciteerd 

(Wedstrijdsecretariaat)

PROGRAMMA

Programma

woensdag 2 februari

20:00 EGS'20 1 Vianen Vooruit 1

vriendschappelijk

scheidsrechter: Dick Cuijten

zaterdag 5 februari

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

scheidsrechter: nnb

14:45 EGS'20 JO19-2 ST Astrantia/SV 
Milsbeek JO19-1

comp

scheidsrechter: Edwin van Kraaij

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

comp

scheidsrechter: Kevin Janssen

14:45 EGS'20 JO17-2JM Gemert JO17-5

comp

scheidsrechter: Remco ten Hoopen

13:00 ST SES/Juliana Mill MO17-2 EGS'20 MO17-1

comp

vertrek: 12:00 naar Langenboom

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

13:30 Berghem Sport JO15-1 EGS'20 JO15-1JM

comp

vertrek: 12:30 naar Berghem

vervoer: Adams, Barten(Paul), res: Barten(Tim)

13:00 Prinses Irene JO15-2 EGS'20 JO15-2JM

comp

vertrek: 12:00 naar Nistelrode

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

12:00 ST SSS'18/V.V. Hol-
thees-Smakt JO15-2JM EGS'20 JO15-3JM

comp

vertrek: 11:00 naar Overloon

vervoer: Toenders, Verheijen, de Waal, 
Albers, res: Balk

11:30 EGS'20 JO13-1JM Juliana Mill JO13-1JM

comp

scheidsrechter: Paul Willems

11:30 JVC Cuijk JO13-4 EGS'20 JO13-2JM

comp

vertrek: 10:30 naar Cuijk

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



EERSTE VERLIES VOOR VR1

EGS’20 VR1 - EVVC VR2 
1-3

(Edwin van Kraaij)

De eerste wedstrijd na de winterstop werd meteen de 
eerste verliespartij voor de dames 1.  Het verlies was 
volkomen terecht, want de meeste dames van EVVC wa-
ren twee klassen beter dan die van EGS’20. Dat was ook 
logisch want zij speelden ook eigenlijk bij de VR1 van 
EVVC maar die waren nog vrij en dit was voor hen na-
tuurlijk een mooie oefenpot ter voorbereiding op hun 
competitie in de 3e klasse.  Voor de dames van EGS’20 
was het ontzettend hard werken om de uitslag niet te 
hoog op te laten lopen en daar slaagden ze prima in. 
Conditioneel en fysiek zat het prima maar voetballend 
kwamen we gewoon nog tekort en we konden dan ook 
niet veel kansen creëren. 

In de eerste helft kwam EVVC op voorsprong en de rust 
werd bereikt met 0-1. In de tweede helft bouwden ze die 
voorsprong uit, mede ook door een verdedigingsfoutje, 
naar 0-3.  EGS’20 bleef echter knokken en ze werden in 
de slotminuten daarvoor beloond met een tegentreffer 
van Maria Frankowska, 1-3 eindstand.

Een wat oneerlijk aanvoelende tegenvaller in de strijd 
om de kampioenstitel maar “it ain’t over till the fat 
lady sings”

Foto: De enige tegentreffer kwam van de voet van 
Maria Frankowska

Publiek bij wedstrijden
Het publiek is weer welkom bij de wedstrijden en trai-
ningen. Voor het zaalvoetbal moet publiek boven de 18 
jaar een geldig coronatoegangsbewijs laten zien. Daar-
naast geldt voor zowel het veld- als het zaalvoetbal dat 
het publiek 1,5 meter afstand moet houden en bij het 
verplaatsen in de kantine of de sporthal een mondkapje 
op hebben. Het publiek dient uiterlijk om 22.00 uur de 
sportaccommodatie te hebben verlaten.

Sportkantines
Voor en na de wedstrijden is het weer mogelijk om el-
kaar te ontmoeten en een drankje te drinken in de kan-
tine. Hiervoor gelden wel weer de inmiddels bekende 
regels:
• 1,5 meter afstand
• Kantines moeten uiterlijk om 22.00 uur sluiten
• Iedereen vanaf 18 jaar dient een coronatoegangsbe-

wijs met identificatiebewijs te laten zien
• Een vaste zitplaats is verplicht
• Bij het verplaatsen in de kantine is een mondkapje 

verplicht
• Kantinemedewerkers dienen ook een mondkapje te 

dragen
• Bij een afhaal mogelijkheid vervalt de plicht voor 

het coronatoegangsbewijs en het mondkapje

Coronatoegangsbewijs
Een coronatoegangsbewijs is verplicht voor sporters en 
publiek van 18 jaar en ouder:
• In de kleedkamers, toiletten en de kantine
• Er is een uitzondering voor mensen die functioneel 

aanwezig moeten zijn, op het veld of in de sporthal, 
en voor vrijwilligers. Zij hoeven geen CTB te tonen. 
Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onder-
houdsprofessionals, alle vrijwilligers.

Mondkapjes
Mondkapjes zijn overal in het clubhuis verplicht voor 
sporters vanaf 13 jaar. 

Wat moet ik doen als iemand in mijn team positief 
getest heeft op het coronavirus?
In het geval van een positieve test in je team is het 
verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, te 
schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contact-
onderzoek en zullen aangeven welke regels gelden 
voor contacten die voortkomen uit het bron- en con-
tactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler.

Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wed-
strijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 
meter van een andere persoon en ziet de GGD teamge-
noten als ‘overige niet nauwe contacten’. Deze spelers 
mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden 
maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de 
gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de 
overheid genoemde klachten optreedt.

Heb je contact gehad met iemand met corona, check 
dan op de site van de Rijksoverheid of je in quarantai-
ne moet. Over het algemeen geldt dat je niet in qua-
rantaine hoeft als:
• Je de afgelopen 8 weken positief bent getest en je 

geen klachten hebt
• Je meer dan een week geleden een boostervaccina-

tie hebt gehad en geen klachten hebt

Heb je nog vragen, bezoek dan de website van NOC*NSF: 
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschap-
pij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen

CORONARICHTLIJNEN VOOR EGS’20
(Redactie)
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EVVC 3 -
EGS’20 3 

2-0
(Peter Leegstraten)

3E VERLIEST IN BEGINFASE

Na een ruim kwartier stond EGS al tegen een 2-0 achter-
stand aan te kijken.

Tegen het einde van de eerste helft werd het wat stabie-
ler en in de in de tweede helft waren er zeker ook wat 
mogelijkheden om tegen te scoren. Het net werd helaas 
nog niet gevonden.

Volgende week beter

Foto: Het trainersduo Remco ten Hoopen en Harrie 
Oomen kon de 2-0 nederlaag niet voorkomen

13:00 ST Fiducia/Elsendorp JO13-1 EGS'20 JO13-3

comp

vertrek: 12:00 naar De Rips

vervoer: wordt door leiding geregeld

11:30 HVCH JO13-5JM EGS'20 JO13-4JM

comp

vertrek: 10:00 naar Heesch

vervoer: wordt door leiding geregeld

10:00 EGS'20 MO13-1 Margriet MO13-1

comp

scheidsrechter: Joeri Nuijen

10:15 Wilhelmina JO11-1 EGS'20 JO11-1JM

comp

vertrek: 09:15 naar ‘S-Hertogenbosch

vervoer: wordt door leiding geregeld

10:00 EGS'20 JO11-2JM Constantia MO11-1

comp

scheidsrechter: Ben van Eldijk

10:15 SBC JO10-1 EGS'20 JO10-1JM

comp

vertrek: 09:15 naar Son en Breugel

vervoer: wordt door leiding geregeld

10:00 DSV JO10-1JM EGS'20 JO10-2

comp

vertrek: 09:00 naar St Anthonis

vervoer: wordt door leiding geregeld

10:15 UDI'19/CSU JO10-3 EGS'20 JO10-3

comp

vertrek: 09:15 naar Uden

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

10:00 EGS'20 JO10-4JM Margriet JO10-2

comp

scheidsrechter: leider is spelleider

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

comp

scheidsrechter: leider is spelleider

09:30 Hapse Boys JO9-1JM EGS'20 JO9-2JM

comp

vertrek: 08:30 naar Haps

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 DAW Schaijk JO9-2 EGS'20 JO9-3

comp

vertrek: 08:00 naar Schaijk

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO8-1JM
ST Excellent/SVS/
Westerb. Boys 
JO8-1

comp

scheidsrechter: FairPlay

09:45 SIOL JO8-1 EGS'20 JO8-2JM

comp

vertrek: 08:45 naar Cuijk

vervoer: wordt door leiding geregeld
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09:00 EGS'20 JO8-3JM Vitesse 08 JO8-2JM

comp

scheidsrechter: FairPlay

09:00 UDI'19/CSU JO8-6 EGS'20 JO8-4

comp

vertrek: 08:00 naar Uden

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:10 EGS'20 JO7-1JM SJO/SSA Vesta'19 JO7-1

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

comp

deze wedstrijden worden bij EGS’20 gespeeld

scheidsrechters: FairPlay

10:00 EGS'20 JO7-2JM SV DWSH'18 JO7-2

10:10 Constantia JO7-2JM EGS'20 JO7-2JM

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

comp

vertrek: 09:00 naar Wanroij, hier wor-
den alle wedstrijden van EGS’20 JO7-2JM 
gespeeld

vervoer: wordt door leiding geregeld

zondag 6 februari

14:30 EGS'20 1 Germania 1

comp

12:00 Hapse Boys 2 EGS’20 2

comp

10:00 EGS'20 3 TOP 2

comp

scheidsrechter: André Derksen

12:15 EGS'20 4 Juliana Mill 3

comp

scheidsrechter: Ben van Eldijk

12:30 VIOS'38 2 EGS'20 5

comp

11:00 UDI'19/CSU 13 EGS'20 7

comp

10:00 DSV 5 EGS'20 8

comp

12:30 EGS'20 9 Prinses Irene 9

comp

scheidsrechter: Edwin van Kraaij

13:00 UDI'19/CSU 8 EGS'20 10

comp

12:15 EGS'20 11 Juliana Mill 4

comp

scheidsrechter: Wim Spanbroek

10:00 Ulysses 3 EGS'20 12

comp

12:00 Nooit Gedacht 6 EGS'20 13

comp

10:15 EGS'20 35+1 DESO 35+1

comp

scheidsrechter: Toon Verstraaten

10:00 Prinses Irene VR2 EGS'20 VR1

comp

zaterdag 12 februari

wedstrijdcoördinator: 
Paul van Halen tot 13:00 uur
Rian van de Ven vanaf 13:00 uur

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

comp

15:30 Juliana Mill JO19-2 EGS'20 JO19-2

comp

vertrek: 14:30 naar Mill

vervoer: wordt door leiding geregeld

14:00 ST SV United/BVV'27/
SVOC '01 JO17-1 EGS'20 JO17-1JM

comp

vertrek: 13:00 naar Wanssum

vervoer: Strankinga, Verhaaren, van Beu-
ningen, res: van der Bijl

14:30 SV DWSH'18 JO17-1JM EGS'20 JO17-2JM

comp

vertrek: 13:30 naar St Hubert

vervoer: Bulacescu, Bottenberg, Cruysen, 
res: van Dinther

13:00 EGS'20 MO17-1 SJO Vianen Voor-
uit HBV MO17-1

comp

13:00 EGS'20 JO15-1JM sv O.S.S. 1920 
JO15-1JM

comp

13:00 EGS'20 JO15-2JM SES JO15-2

comp

15:00 EGS'20 JO15-3JM ST Excellent/SVS/Wes-
terb. Boys JO15-2JM

comp

11:00 EGS'20 JO13-1JM JVC Cuijk JO13-2

comp

11:00 ST Hapse Boys/De 
Zwaluw JO13-1 EGS'20 JO13-2JM

comp

vertrek: 10:00 naar Haps

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

11:45 Boekel Sport JO13-
2JM EGS'20 JO13-3

comp

vertrek: 10:45 naar Boekel

vervoer: wordt door leiding geregeld

13:00 EGS'20 JO13-4JM DAW Schaijk JO13-
3JM

comp

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

comp

vertrek: 09:00 naar Vierlingsbeek

vervoer: wordt door leiding geregeld

10:30 Margriet JO11-1 EGS'20 JO11-1JM

comp

vertrek: 09:30 naar Oss

vervoer: wordt door leiding geregeld

11:00 EGS'20 JO11-2JM Olympia'18 JO11-3

comp

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

comp

scheidsrechter: leider is spelleider

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

comp

scheidsrechter: leider is spelleider

11:00 SIOL JO10-3JM EGS'20 JO10-3

comp

vertrek: 10:00 naar Cuijk

vervoer: van der Hoeven, Reinders, res: 
Schraven

08:30 OSS'20 JO10-3 EGS'20 JO10-4JM

comp

vertrek: 07:30 naar Oss

vervoer: wordt door leiding geregeld

08:30 Berghem Sport JO9-2 EGS'20 JO9-1JM

comp

vertrek: 07:30 naar Berghem

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO9-2JM SJO Vianen Voor-
uit HBV JO9-1

comp

scheidsrechter: leider is spelleider

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

comp

scheidsrechter: leider is spelleider

10:00 Gemert JO8-2 EGS'20 JO8-1JM

comp

vertrek: 09:00 naar Gemert

vervoer: wordt door leiding geregeld

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

comp

scheidsrechter: FairPlay

09:30 SJO Vianen Vooruit 
HBV JO8-1 EGS'20 JO8-3JM

comp

vertrek: 08:30 naar Beers

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO8-4 Prinses Irene JO8-3

comp

scheidsrechter: FairPlay

10:00 EGS'20 JO7-1JM Festilent JO7-1JM

10:10 Berghem Sport JO7-2 EGS'20 JO7-1JM

10:20 EGS'20 JO7-1JM SES JO7-1

comp

vertrek: 09:00 naar Langenboom, hier 
worden alle wedstrijden gespeeld

vervoer: wordt door leiding geregeld

08:30 EGS'20 JO7-2JM Gassel JO7-1

08:40 Venhorst JO7-1JM EGS'20 JO7-2JM
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We mogen weer. Na alle perikelen, stond afgelopen 
zaterdag de wedstrijd tegen Odiliapeel JO13-1 op het 
program. Al eerder had EGS JO13-2 tegen Odiliapeel ge-
speeld en ging toen met 5-2 de boot in. Nu stond er een 
iets ander EGS in het veld, door de vele afwezigen, mede 
door corona. Gelukkig kreeg JO13-2 hulp van Floris, Sil en 
Tim, jongens bedankt voor jullie hulp. Zo kon EGS toch 
haar wedstrijd spelen. 

Door de uitgekiende keuze van aanvoerder Lars, kreeg 
EGS de eerste helft de wind tegen. Het werd een helft 
met weinig kansen voor beide teams. Het was vooral 
hard werken. Toch kon EGS goed met de tegenwind om-
gaan, speelde de ballen laag over de grond en via de zij-
kanten. Via Koen, Lars of Sil werd de weg naar voren ge-
zocht. Lars lanceerde Taro (net terug van een vervelende 
liesblessure) richting vijandelijk doel. Prachtig passeer-
de hij de keeper en legde keurig de bal in het doel. Ware 
het niet dat Taro schijnbaar een paar millimeter buiten-
spel had gestaan. Niet snel na dit afgekeurde doelpunt 
schoot Odiliapeel wel raak en zo werd er met een 0-1 
achterstand de kleedkamer opgezocht.

Onder leiding van Tim bleef de achterhoede rustig en 
zo konden Quinten, Sid of Sam rustig opbouwen. Vooral 
Sam gedijde goed in deze baken van rust en speelde een 
puike wedstrijd. Het weer was niet rustig, de wind was 
nog eens aangetrokken. Daar had EGS heel veel voordeel 
van. EGS sloot Odiliapeel op bij het strafschopgebied. De 
gelijkmaker kon niet uitblijven. Het was Finn die de 1-1 
binnenschoot. En daarna ging het snel. Sil maakte er 
vervolgens  2-1 van via een mooie solo, uit een corner 
van Lars tikte Tim de 3-1 binnen. Bij een slechte uittrap 
van de keeper, tegen de wind in, was Sil er als de kippen 
bij om de 4-1 binnen te werken. 

WIND MEE OF TEGEN BEÏNVLOEDT SPEL JO13-2
EGS’20 JO13-2 - 

ODILIAPEEL/BG JO13-1  
5-1

(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

De koek was nog niet op, want wederom uit een corner 
van Lars werd het 5-1. Wie deze treffer maakte, geen 
idee. Was het Lars zelf (waar wij het ophouden) of was 
de keeper aan het prutsen? EGS had nog veel meer kun-
nen scoren. Joey die bijzonder goed inviel had zijn op-
treden moeten bekronen met een doelpunt. Ook Fedde 
had iets meer richting in zijn schoen mogen hebben, dan 
was er zeker nog een treffer gevallen. In de tweede helft 
was inmiddels Floris binnen de krijtlijnen verschenen. 
Ook hij liet zien dat hij een toegevoegde waarde was 
bij JO13-2. Voor keeper Baer was het in de tweede helft 
een saaie bedoeling en dat is altijd een gunstig teken 
voor de ploeg. Al met al een prima tweede helft met de 
wind mee.

Bij Merlijn, die afgelopen zaterdag jarig was (gefelici-
teerd!), ging de aanvang van het voetbalseizoen na de 
winterstop niet top. Met het springen op een trampoline 
ging er iets verkeerd en brak hij zijn kuitbeen. Aj, das 
pijnlijk. We wensen hem een spoedig herstel, zodat ie 
weer lekker kan voetballen bij EGS JO13-2. 

WINST VOOR NIEUW SAMENGESTELDE JO17-2
ST CONSTANTIA/MENOS JO17-2 

- 
EGS’20 JO17-2 

0-2
(Johnny Verwegen)

We mogen weer voetballen van de regering en zaterdag 
was meteen de eerste wedstrijd voor de competitie. Het 
was een uitwedstrijd tegen ST Constantia/Menos JO17-2 
in Wanroij. Hier zijn we in het najaar al een keer ge-
weest maar toen moesten we tegen de JO17-1 en die 
wedstrijd verloren we met 10-3. Ook onze selectie is nu 
anders. De JO19-3 is opgeheven en 5 spelers (Joep, Teun, 
Tariel, Tim en Bram) die nog de leeftijd hebben voor de 
JO17 zijn ons team komen versterken. Verder is Dylan 
vertrokken naar AWC, zodat we nu een grote selectie 
van maar liefst 18 spelers hebben. 

De toss werd verloren en Constantie koos ervoor om de 
eerste helft te voetballen met de wind in de rug. Het 
waaide vandaag heel hard en de wind had zeker invloed 
op het spel. Met de wind tegen kwamen we goed uit de 
startblokken, we gingen direct in de aanval en waren 
meteen gevaarlijk. We wisten ook vroeg te scoren via 
Sven, maar dit doelpunt werd afgekeurd wegens bui-

tenspel, wat volgens Sven discutabel was. Toen de wed-
strijd vorderde kreeg Constantia war meer grip op de 
wedstrijd mede geholpen door de wind. Zij kregen de bal 
wat gemakkelijker naar voren. Desondanks werden ze 
niet gevaarlijk, onze verdediging speelde sterk en wist 
in de opbouw steeds de vrije man te vinden. Met een 0-0 
stand gingen we de rust in.

De tweede helft met de wind in de rug hadden we vleu-
gels. Constantia had moeite om de bal naar voren te 
krijgen en stond steeds onder druk. Binnen no time 
stonden we met 2-0 voor de eerste werd gescoord door 
Sven na aangeven door Mitch vanaf de rechterkant. Het 
tweede doelpunt leek op het eerste alleen nu ging de 
voorzet van de naar binnenkomende Mitch er al met-
een in. Later in de wedstrijd ging bij ons de druk er wat 
af. Constantie kwam wat beter aan voetballen toe. We 
waren bezig met andere dingen dan voetballen. Met het 
gevolg dat Sven en zijn tegenstander even vijf minuten 
op de bank konden gaan zitten.

Uiteindelijk winnen we onze eerste wedstrijd met 0-2 
waarin we nog lief zijn geweest voor Constantia, we 
hadden we meer pijn kunnen doen. Desondanks een 
goede start voor deze nieuwe selectie.

Foto (archief): Leider Chris Smits met een aantal 
jongens van de JO13-2

08:50 EGS'20 JO7-2JM Juliana Mill JO7-1

comp

vertrek: 07:30 naar Gassel, hier worden 
alle wedstrijden gespeeld

vervoer: wordt door leiding geregeld

zondag 13 februari

12:00 Juliana Mill 2 EGS'20 2

comp

10:00 Volkel 4 EGS'20 4

comp

11:00 EGS'20 5 Constantia 3

comp

12:00 Prinses Irene 5 EGS'20 6

comp

14:00 EGS'20 7 Volkel 7

comp

13:15 EGS'20 8 Olympia'18 7

comp

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

comp

12:00 EGS'20 10 Volkel 5

comp

10:00 DSV 3 EGS'20 11

comp

10:00 EGS'20 12 O.K.S.V. 3

comp

14:00 EGS'20 13 HVCH 17

comp

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

comp

10:00 EGS'20 VR1 ST SBV/Ulysses VR1

comp

12:00 EGS'20 VR2 OSS'20 VR2

comp
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KLEIN VERLIES VOOR JO10-1

EGS’20 JO10-1 - 
WILHELMINA BOYS JO10-1

Foto: Freek Jansen (JO10-1)

Het is zaterdag 29 januari 2022, eindelijk is het zover, 
we mogen weer!! En wel met publiek, dit maakt het nog 
leuker om weer een wedstrijd te mogen spelen. Het hele 
team was weer compleet en had er ontzettend veel zin in. 

9.00 uur, de wedstrijd begon, DAW had er duidelijk ook 
zin in, ze scoorde dan ook al heel snel de eerste paar 
doelpunten. Het eerste kwartier kwam EGS op achter-
stand te staan van 0-4. Na een korte pauze en teamo-
verleg met trainer Theo en begeleider Ronny, ging EGS 
weer vol goede moed van start. Al snel maakte Thijs het 
eerste doelpunt en deze werd al snel opgevolgd door 
het tweede doelpunt van Ties, na mooi een samen-
spel. Vanaf dat moment volgde de doelpunten elkaar 
om de beurt op. De eerste helft eindige dan ook na 
doelpunten van Jip en Armando met een 4-4 gelijkspel. 

De tweede helft ging op de zelfde voet verder, er werd 
vervolgens door Jip (2x), Pim en Ties gescoord. 

HEERLIJKE WEDSTRIJD VOOR JO10-3

EGS’20 JO10-3 - 
DAW SCHAIJK JO10-4

(Evelien van Boekel)

Toch mochten al deze doelpunten niet leiden tot een 
overwinning. DAW kwam op het einde nog even sterk 
terug waardoor het spel eindigde met 8-10. 

Ondanks dat is er heerlijk gespeeld door iedereen. Op 
naar de volgende wedstrijd!

JO11-1 WINT MET 6-4

EGS’20 JO11-1 - 
OJC ROSMALEN JO11-1

Foto: Kayra Kalin (JO11-1)

JO9-2 SPEELT GELIJK, 3-3

EGS’20 JO9-2 - 
FESTILENT JO9-2

Foto: Raf van Elst (JO9-2)

JO8-3 VERLIEST VAN BUURMAN

EGS’20 JO8-3 - 
GASSEL JO8-1

Foto: Arash Ali (JO8-3)

Foto: Ties Vos en Jip van Erkelens juichen na een 
doelpunt van de JO10-3

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

Op vrijdag 4 maart zal de Ajax Kids Tour een voet-
baldag organiseren bij EGS’20. Aan dit evenement 
zijn geen kosten verbonden, maar je moet je wel in-
schrijven. Kom jij ook?

Onder begeleiding van echte trainers doe je een he-
leboel toffe voetbalspelletjes. Plezier staat voorop 
en daarom is mascotte Lucky natuurlijk ook van de 
partij. Hoe gaaf de Ajax Kids Tour precies is, kun je 
prima zien in dit filmpje.

Natuurlijk is het doorgaan van de Ajax Kids Tours on-
der voorbehoud van alle geldende coronamaatrege-
len tegen die tijd. Helaas kunnen ouders vooralsnog 
niet komen kijken.

Bij elke locatie hebben ze plek voor 240 kinderen. 
Het gaat om 120 leden van de voetbalclub die mee-
doen aan het ochtendprogramma van 09.30 tot 12.30 
uur.   
Wij hebben begrepen dat op het moment van pu-
blicatie van deze weekbrief er nog 40 plekken over 
zijn !!

Ook is er plek voor 120 leden van de Ajax Kids Club, 
die zich inschrijven voor het middagprogramma van 
13.45 tot 16.45 uur. 

AJAX KIDS TOUR BRENGT BEZOEK 
AAN EGS’20

(Redactie)


