
   Foto: Hoofdtrainer Remco ten Hoopen geeft aanwijzingen aan Hidde Leegstraten (1e)
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DERDE HELFT EGS’20

Wedstrijdsecretariaat

Uitslagen

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

DONDERDAG 10 MAART
Nijnsel 2 EGS’20 2 3-6
ZATERDAG 12 MAART
VCA JO11-1 EGS’20 JO11-2 5-2
EGS’20 JO11-1 Gemert JO11-1 3-11
Udi’19/CSU JO13-5 EGS’20 JO13-4 6-1
Odiliapeel/BG JO13-1 EGS’20 JO13-3 6-0
EGS’20 JO13-2 JVC Cuijk JO13-3 3-3
EGS’20 JO13-1 Berghem Sp.JO13-3 2-2
EGS’20 JO15-3 DSV JO15-2 8-2
EGS’20 JO15-1 Olympia’18 JO15-1 0-6

EGS’20 MO17-1 ST Juliana Mill/SES 
MO17-1 1-2

Boekel Sport JO17-3 EGS’20 JO17-2 1-2
EGS’20 JO17-1 Jonge Kracht JO17-1 1-4
Oss’20 JO19-4 EGS’20 JO19-2 3-7
JVC Cuijk JO19-1 EGS’20 JO19-1 1-3
ZONDAG 13 MAART
EGS’20 VR2 ST Siol/JVC Cuijk VR1 2-1
EGS’20 VR1 HVCH VR2 5-0
HVCH 35+ 1 EGS’20 35+ 1 2-0
EGS’20 13 Cito 8 3-1
EGS’20 12 Berghem Sport 7 2-4
EGS’20 10 DAW Schaijk 6 6-2
DAW Schaijk 8 EGS’20 9 1-6
EGS’20 8 VCA 4 5-0
EGS’20 7 DAW Schaijk 7 11-4
HVCH 8 EGS’20 6 AFG.
EGS’20 5 HBV 2 0-7
Nooit Gedacht 3 EGS’20 3 2-4
Constantia 2 EGS’20 2 1-0
Hapse Boys 1 EGS’20 1 0-4

Derde Helft EGS’20  24        *  Maandag  14 maart 2022   *  Seizoen 2021-2022

Doelen van het veld na de training
Zowel de natuurgrasvelden als de kunstgrasvelden die-
nen altijd goed bereikbaar te zijn voor de robotmaaiers 
en de “bezemtractor”.  Het is voor vrijwilligers veel werk 
om telkens de doelen naar de daarvoor bestemde par-
keervakken te slepen, dus graag jullie aandacht om na 
iedere training de doelen volledig van het veld te halen 
en in de daarvoor bestemde parkeervakken te plaatsen 
(dus zeker ook niet tegen de aarden wal ! ) 

EGS’20 app
Veel leden hebben de app al in gebruik maar de EGS´20 
app is te downloaden op je mobiele telefoon. Hiermee 
kun je direct het laatste nieuws, het programma en de 
uitslagen zien.  Het is ook mogelijk voor je eigen team 
een liveblog bij te houden. Bij uitwedstrijden van het 
1e wordt ook een liveblog bijgehouden waarbij je mel-
dingen kunt instellen zodat je weet wanneer er bijvoor-
beeld een doelpunt valt. 

Zoek in je Playstore naar `VoetbalAssist ClubApp`,  
download de app, vul EGS´20 in en onderzoek de moge-
lijkheden zelf !

Alcohol/muziek langs de velden
Het is op Sportpark De Kranenhof NIET toegestaan met 
alcohol langs de velden te staan. Alleen op de buiten-
terassen van het clubhuis is dit tijdens wedstrijden toe-
gestaan waarbij er in plastic bekers geschonken wordt. 

Bij alle wedstrijden mogen buiten het clubgebouw (kan-
tine e.d.) noch dranken worden verkocht, noch worden 
meegenomen, met uitzondering van koffie, thee en 
overige non-alcoholische dranken, mits deze zijn uitge-
schonken in kunststof of kartonnen bekers.

Dit zijn regels van de KNVB en daar dienen wij ons aan 
te houden om boetes te voorkomen. 

Ook “eigen” muziek buiten tijdens wedstrijden is NIET 
toegestaan omdat dit de sporters kan storen bij hun 
wedstrijden. Zodra de wedstrijden afgelopen zijn, zal de 
clubhuiscommissie de buitenmuziek op de diverse ter-
rassen aanzetten. 

Paasbingo 
Op vrijdag 8 april 2022 zal er een Paasbingo gehouden 
worden in het clubhuis van EGS´20. Aanvang is 20.00 
uur en de zaal is open vanaf 19.15 uur 

De kaarten zijn 15,- per set incl. koffie met iets lekkers. 
Voorverkoop kaarten is op dinsdag en donderdag vanaf 
8 maart t/m 24 maart  van 19.00 - 22.00 uur in de kantine 
van EGS’20.

Er zijn 12 spelrondes met leuke prijzen en de hoofdprijs 
is € 250,-.  Koop de kaarten op tijd want op is op. 

INFORMATIE VANUIT HET WEDSTRIJDSECRETARIAAT
(Redactie)
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HAPSE BOYS 1 - EGS’20 1 
0-4

(De Bikkelkampreporter)

GEMEENTEDERBY PROOI VOOR EGS’20

NOOIT GEDACHT 3 - EGS’20 3 
2-4

VOLLE WINST VOOR 3E

Foto (Peter Leegstraten): Bram van Zuijlen doet een 
doelpoging

Foto: Sander Bisseling (1e)

Vandaag, zondag de 13e, een mooie lentedag in maart, 
mochten onze boys naar de boys van Haps.
Juist de tegenstander waar we als Estria in de derde 
klasse de laatste nederlaag ooit leden op het
oude complex op de Kranenhof. Toen zag de wereld er 
anders uit, geen oorlog in Oekraïne bijvoorbeeld
maar toen stond Estria onderaan met 1 punt. Nu was 
het juist Hapse boys dat onderaan staat met 1 punt.
We zullen ze dan ook niet uitlachen, belachelijk maken 
of wat voor delegerend gedrag dan ook tentoon
spreiden omdat wij weten hoe moeilijk het is en hoe 
zwaar het is daar te staan. We reden op de fiets dan
ook met respect maar met de verwachting van 3 punten 
voor ons EGS naar Haps in de mooie 
Gemeente Land van Cuijk.

Het begon met een ietwat knullige 1 minuut stilte. Voor 
wie we exact 1 minuut respect betuigden was door
het gebrek aan een omroeper helaas niet duidelijk. Maar 
de minuut stilte op het veld en langs de reclameborden
was indrukwekkend. Helaas was de harde muziek, wat 
leek op carnaval, uit de kantine dat niet. Zo heeft een 
minuut stilte naar mijn mening weinig zinvol…..

Vanaf de aftrap was het de eerste 10 minuten waar Haps 
de defensie van EGS onder druk kreeg en het een paar 
keer probeerde met kansjes die men recht op de goed 
opgestelde Lars Paters schoot. Wesley en Giel, maar met 

name Rens hielen i]n deze fase EGS op de been. Maar na 
de 10 minuten ging de hapse aanvalsdrang liggen en 
begon EGS aan hun missie: het winnen van deze derby. 
De eerste goal kwam al snel. De voor ons verrassend op 
het middenveld geposteerde Thimo zette via Giel een 
aanval op. Via Jimmy, Thimo, Giel, Thimo, Sander kwam 
de bal voor de voeten van Hidde die voor een leeg doel 
de 0-1 mocht aantekenen. Een prachtige goal. 
De 0-2 was zo niet nog mooier. Sander stond met een 
volley aan het eind van de voorzet en promoveerde deze 
tot een goal waar we er graag meer van zien in een 
seizoen. Prachtige techniek, snoeihard en een verbou-
wereerde doelman. 

Programma

zaterdag 19 maart

wedstrijdcoördinator: 
Paul van Halen tot 13:00 uur
Anita van Zuijlen vanaf 13:00 uur

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

comp

scheidsrechter: Dhr H. Daamen

14:30 Maliskamp JO19-1 EGS'20 JO19-2

comp

vertrek: 13:30 naar Rosmalen

vervoer: wordt door leiding geregeld

13:00 EGS'20 JO17-1JM Woenselse B. JO17-1

comp

scheidsrechter: Remco ten Hoopen

15:00 EGS'20 JO17-2JM Blauw Geel'38 JO17-3

comp

scheidsrechter: Edwin van Kraaij

13:00 EGS'20 MO17-1 NLC'03 MO17-1

comp

scheidsrechter: Joeri Nuijen

13:30 Vitesse'08 JO15-1 EGS'20 JO15-1JM

vertrek: 12:30 naar Gennep

vervoer: vd Berk, v Beunigen, res: v Dijk

12:45 Berghem Sport JO15-3 EGS'20 JO15-2JM

comp

vertrek: 11:45 naar Berghem

vervoer: Spoorendonk, Wittenaar, van 
Zelm, Bandell, res: Berkhout

13:30 ST SVEB/Sporting S.T. 
JO15-2JM EGS'20 JO15-3JM

comp

vertrek: 12:30 naar Broekhuizenvorst

vervoer: Lunenburg, Megens, Smits, Som-
merdijk, res: Toenders

11:30 Avesteyn JO13-1JM EGS'20 JO13-1JM

comp

vertrek: 10:30 naar Heeswijk-Dinther

vervoer: wordt door leiding geregeld

13:00 Gassel JO13-1 EGS'20 JO13-2JM

comp

vertrek: 12:00 naar Gassel

vervoer: v Thiel, Fedde, v Dijk, res: v Elst

13:00 EGS'20 JO13-4JM Venhorst JO13-1JM

comp

scheidsrechter: Bernard van Eldijk

11:00 EGS'20 MO13-1 ASV'33 MO13-1

comp

scheidsrechter: Dylan Luza

11:00 ST Sporting/SVEB JO11-1 EGS'20 JO11-1JM

comp

vertrek: 10:00 naar Swogen

vervoer: wordt door leiding geregeld

11:30 EGS'20 JO11-2JM ST HRC'27/Storm-
vogels'28 JO11-1JM

comp

scheidsrechter: Edwin van Kraaij

Foto (Peter Leegstraten): Uit een corner volleert San-
der de bal binnen

De 0-3, nog voor rust was een prooi voor Roel, die de 
laatste weken toch al op schot is. Hapse Boys kon in 
deze fase niet veel inbrengen. een terechte ruststand in 
het voordeel ben onze jongens.

De tweede helft werd minder spectaculair. Hapse Boys 
probeerde het en kreeg nog een grote kans die land-
de op de rug van Tom Gerrits die een goede wedstrijd 
speelde. Denk dat de letters van DerbyStar nog in zijn 
rug staan gedrukt, maar hij voorkwam er wel de 1-3 mee. 

Een mooie aanval van EGS belandde bij Roel, die net 
Sander niet kon bereiken voor de 0-4. Daarna was het 
wel raak.Jochem van Tienen stond als invaller koud in 
het veld en hij promoveerde een mooie combinatie tot 
een goal. Wat een simpele intikker leek, was nog best 
lastig op het hobbelige matige veld van Haps, maar de 
goal stond wel.

Foto: Jochem van Tienen tikt de bal binnen na een 
mooie aanval 

Hier bleef het vandaag bij. Een goed EGS was vandaag de 
verdiende winnaar. Toch zal ook Haps nog punten gaan 
halen, want het team heeft echt wel kwaliteit. We hopen 
ook dat ze erin blijven want een gemeente derby op de 
FIETS is leuker dan een onbekende ploeg treffen na 40 
km over de A73…… 

Volgende week eindelijk weer is thuis! Excellent uit Op-
loo komt op bezoek. Komt allen naar de Kranenhof om 
onze Boys aan te moedigen! Tot volgende week
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DEGELIJKE OVERWINNING VR1

EGS’20 VR1 - HVCH VR2 
5-0

(Edwin van Kraaij)

De dames kende een eenvoudige zondag. Tegenstander 
HVCH uit Heesch kon niet veel inbrengen en met een 5-0 
winst kwamen ze er nog redelijk vanaf. Met Frédérique 
Gebbink als vervangende keepster voor de geblesseerde 
Jasmijn Adams zette de VR1 vanaf het begin van de wed-
strijd de druk op HVCH. 

Hoewel van tevoren afgesproken was om niet alle cor-
ners hoog te nemen omdat koppen niet het sterkste 
punt zou zijn, liet Ilona van Daatselaar meteen merken 
dat dit flquwekul is, want na 10 minuten kopte ze de 
door Lieneke van Kempen genomen hoge corner snoei-
hard in de kruising, 1-0. Lieneke (2x) en opnieuw Ilona 
zorgde hierna voor een 4-0 voorsprong bij de rust. 

Ook na rust kwam EGS’20 niet in de problemen. Ze haal-
den helaas wel het gas van het pedaal en gingen mee 
in het tempo van de tegenstander waardoor meer goals 
uitbleven.  Alleen lieneke wist nog te scoren en bracht 
de eindstand op 5-0, 

EGS’20 VR2 - ST SIOL/JVC 
CUIJK VR1 

2-1
(Edwin van Kraaij)

De VR2 moest aan de bak tegen ST Siol/JVC maar ook zij 
hielden de 3 punten in huis.  Nadat de Cuijkse dames 
eerst nog op een 0-1 voorsprong kwamen, was het na 
een half uur spelen Melissa Olson die met een knappe 
actie de gelijkmaker scoorde.

In de tweede helft golfde het spel op en neer met aan 2 
kanten goede kansen. EGS’20 kwam in de 60e minuut op 
voorsprong door de sterk spelende rechtsbuiten Renate 
van Zuijlen. Deze voorsprong werd niet meer uit handen 
gegeven en zo pakte de VR2 knap 3 punten. 

VR2 TOONT VEERKRACHT

Foto: Renske Lenders en ass.scheidsr. 
Bas van Leuveren

Foto:  Nienke Hulzink (VR2, in het wit)

WINST VOOR 10E
EGS’20 10 - 

DAW SCHAIJK 6 
6-2

Foto: John Derks (10e)

08:30 Berghem Sport JO10-2 EGS'20 JO10-1JM

comp

vertrek: 07:30 naar Berghem

vervoer: wordt door leiding geregeld

08:30 OJC ROSMALEN JO10-2 EGS'20 JO10-2

comp

vertrek: 07:30 naar Rosmalen

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO10-3 Berghem Sp. JO10-4

comp

scheidsrechter: leider is spelleider

10:15 EGS'20 JO10-4JM Prinses Irene JO10-3

comp

scheidsrechter: leider is spelleider

10:30 Prinses Irene JO9-1JM EGS'20 JO9-1JM

comp

vertrek: 09:30 naar Nistelrode

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO9-2JM ST Herpinia/OKSV 
JO9-1

comp

scheidsrechter: leider is spelleider

09:00 Vitesse 08 JO9-1JM EGS'20 JO9-3

comp

vertrek: 08:00 naar Gennep

vervoer: wordt door leiding geregeld

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

comp

scheidsrechter: FairPlay

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

comp

vertrek: 08:45 naar Cuijk

vervoer: wordt door leiding geregeld

08:45 HVCH JO8-4JM EGS'20 JO8-3JM

comp

vertrek: 07:45 naar Heesch

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO8-4 ST Herpinia/OKSV 
JO8-1JM

comp

scheidsrechter: FairPlay

11:00 ST VIOS'38/Toxandria 
JO7-1 EGS'20 JO7-1JM

11:10 EGS'20 JO7-1JM Hapse Boys JO7-2JM

11:20 Constantia JO7-3 EGS'20 JO7-1JM

comp

vertrek: 10:00 naar Haps, hier worden alle 
wedstrijden gespeeld

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:30 EGS'20 JO7-2JM SJO Vianen Voor-
uit HBV JO7-2

09:40 De Zwaluw JO7-2 EGS'20 JO7-2JM

09:50 EGS'20 JO7-2JM Gassel JO7-1

comp

vertrek: 08:30 naar Oefelt, hier worden 
alle wedstrijden gespeeld

vervoer: wordt door leiding geregeld

JO17-1 OEFENT TEGEN JONGE KRACHT

EGS’20 JO17-1 - 
JONGE KRACHT JO17-1

1-4

Foto: Danny Broekman (JO17-1)
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Voor de tweede keer dit seizoen speelde dit seizoen spe-
len we in Boekel. Maar nu niet tegen de JO17-2, waar we 
flink van verloren, maar tegen de JO17-3. In de kleedka-
mer waren we de spelers aan het tellen en kwamen tot 
de conclusie dat we een speler miste. Ciprian had zich 
een uur vergist in de vertrektijd en zo doende de wed-
strijd gemist.

Het was vandaag weer mooi weer en dan heeft toch wel 
invloed. In de warming up zijn wel al wat lomer en zo 
beginnen we dan ook de wedstrijd. We beginnen pas te 
lopen als de bal wordt gespeeld. We gaan niet voluit in 
de sprints, waardoor we net te laat komen. De eerste 
helft hadden we ook nog de wind tegen, dus we kwamen 
in de fase gewoon te kort. Pas de laatste vijf minuten 
gingen we voetballen. Het resultaat was dat we met een 
1-0 achterstand de rust in gingen.

De tweede helft kwam er meer spirit in en dan krijgen 
we ook weer kansen. Via een vrije trap van Mitch scoor-
de we de gelijkmaker. Door een gebrek aan verdedigers 
vandaag stond Mitch als linksback, dit deed hij overigens 
heel goed en met zijn crosspassen werden de aanvallers 
goed bereikt. Zo ontstond ook de 1-2, Mitch stuurde Joep 
de diepte in en hij zette ons op voorsprong. Deze had-
den we ook nog kunnen vergroten. Uit een hoekschop 
kopte Sven boven iedereen uit net naast. Op het laatst 
ging Boekel nog vol voor de gelijkmaker terwijl wij alles 
uit de kast haalde om de voorsprong te behouden. Hier 
ontstond een akkefietje waarbij Tim en een speler van 
Boekel van het veld werden gestuurd.

JO17-2 BUIGT ACHTERSTAND OM 
BOEKEL SPORT JO17-3 -

EGS’20 JO17-2 
1-2

(Johnny Verwegen)

MO17-1 VERLIEST NIPT 
EGS’20 MO17-1 - 

ST SES/JULIANA MILL MO17-1
 1-2

OLYMPIA’18 TE STERK VOOR JO15-1
EGS’20 JO15-1 -

 OLYMPIA’18 JO15-1 
0-6

Foto: Tijn Peppinck (JO15-1)

Foto: Silke van Kempen  (MO17-1)

zondag 20 maart

14:30 EGS'20 1 Excellent 1

comp

scheidsrechter: Dhr H. Krekels

12:00 EGS'20 2 DAW Schaijk 3

comp

scheidsrechter: Dick Cuijten

10:00 EGS'20 3 EVVC 3

comp

scheidsrechter: André Derksen

10:00 SES 2 EGS'20 4

comp

10:00 V.V. Achates 3 EGS'20 5

comp

10:00 FC Uden 6 EGS'20 7

comp

11:00 De Zwaluw 5 EGS'20 8

comp

12:00 FC Uden 4 EGS'20 10

comp

10:00 Festilent 6 EGS'20 11

comp

11:00 FC Schadewijk 3 EGS'20 12

comp

11:15 EGS'20 13 Prinses Irene 8

comp

scheidsrechter: Ben van Eldijk

10:00 EGS'20 35+1 SV Milsbeek 35+1

comp

scheidsrechter: Toon Verstraaten

12:00 EVVC VR2 EGS'20 VR1

comp

10:30 SJO/SSA VESTA'19 VR1 EGS'20 VR2

comp

zaterdag 26 maart

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

14:45 DAW Schaijk JO19-1 EGS'20 JO19-1

comp

vertrek: 13:45 naar Schaijk

vervoer: wordt door leiding geregeld

13:15 EGS'20 JO19-2 ST Herpinia/OKSV 
JO19-1JM

comp

13:00 EGS'20 JO17-1JM Juliana Mill JO17-1

comp

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

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

comp

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

comp

AGENDA
16-3 EHBO bijeenkomst   (uitgesteld)
18-3    Pubquiz jeugd
20-3 Spring Break   (uitgesteld)
26-3 Groot EGS’20 diner  (uitgesteld)
30-3  Overleg clubhuiscommissie
3-4 Silent Disco
8-4 Paasbingo
20-4 Overleg clubhuiscommissie
 Businesscafé sponsoren
22-4 Koningspelen basisscholen Grave
25-4 Overleg bestuur
12-5 Filmavond
 Overleg clubhuiscommissie
26-5 Familie/vriendentoernooi
29-5 Seizoensafsluiting senioren
22-6 Overleg clubhuiscommissie
2-7 Open 5x5 (jeugd)toernooi ???
9-7 Vrijwilligersavond

SCHRIJF JE IN VOOR 
HET FAMILIE/VRIENDENTOERNOOI

 OP 26 MEI A.S. (HEMELVAARTSDAG) 
VIA SECRETARIS@EGS20.NL

VOOR DETAILS ZIE WEEKBRIEF NR. 23
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Na eerder kennis te hebben gemaakt met het geweld uit 
Siebengewald (6-0 verlies) en ook onze wonden te heb-
ben moeten likken tegen Toxandria (0-5 verlies), voelen 
we sterk de noodzaak dit patroon te doorbreken en de 
uitdaging voor vandaag in de vorm van DSV volledig aan 
te gaan. De gasten uit Ledeacker zijn geen onbekende, 
want deze thuiswedstrijd hebben we eerder gezien en 
ondanks een evenwichtige strijd, uiteindelijk toch een 
2-4 moeten incasseren. Tijd voor revanche dus!

Het mooie weer zorgt ditmaal voor massaal toege-
stroomd publiek langs de lijn en dus extra reden om ook 
hen te trakteren op een mooie match. Terugpakkend 
op het euforische gevoel van de winreeks direct ná de 
winterstop starten we weer met een solide basis; Marly 
als doelwachter steevast tussen de palen. Zij wordt bij-
gestaan door het blok achterin, ditmaal bestaande uit 
Fajah, Gijs en Anouk. In de volgende linie staan Kevin 
en Thijs zij-aan-zij als buffer naar achteren en tevens 
controlerend op het middenveld. Lars vervult in deze 
‘driehoek’ de aanvallende factor en vormt de aansluiting 
met de aanvallers Aroen en Jaimy M. Om het midden-
veld volledig op te eisen staan Sven en Jaimy V. als resp. 
rechts-, en linkshalf opgesteld. De equipe is dan bijna 
volledig met een goedgevulde bank waar Kyan, Tess, Jip-
pe en Tessel (JO15-2) eerste rang de wedstrijd kunnen 
volgen. Devin ontbreekt vandaag helaas, evenals Niels 
die nog herstellende is van een langdurige blessure.
Wanneer ook Marly haar duimpje heeft gegeven aan de 
zeer vakkundige arbiter (Dylan Luza red.) kunnen we van 
start en doen de coaches alvast een schietgebedje op 
een mooie afloop…Immers naast de vele vrijwillige uren 
in de vorm van intensieve kwaliteitstrainingen, logis-
tieke voorbereidingen, de diverse onderlinge adviesge-
sprekken en niet te vergeten nodige peptalks, verhitte 
discussies, sussende woorden en communicatieverplich-
tingen naar buiten ligt het lot nu in handen van de 11 
toppers binnen de lijnen... De inkt is nog niet droog of 
de 1-0 staat al op de borden. In de 1e minuut weet Jaimy 
M. via een knappe solo de gehele verdediging van DSV 
het nakijken te geven en uiterst beheerst de bal vol 
overtuiging in de touwen te leggen. Dat dit geen toe-
val was bewijst Aroen een paar minuten later wanneer 
hij de 2-0 voor zijn rekening neemt. Gezegend met een 
nieuw montuur -zelfs zijn bril moest eraan geloven in de 
zwaarbevochten overwinning tegen Excellent- weet hij 
met scherpte en finesse de keeper van DSV te verrassen. 
Als het binnen tien minuten wederom Jaimy M. is die, 
met een snelheid waar zelfs Usain Bolt jaloers op is, op 
de doelman afstormt en de 3-0 laat optekenen galmt 
het gejuich en gejubel van het thuispubliek door tot in 
de weide omtrek. Er komen nog een aantal grote kan-
sen voorbij, maar deze worden knap gepareerd door de 
keeper (of paal) die zich geen moment hoeft te vervelen.

HET TIJ IS GEKEERD BIJ JO15-3

EGS’20 JO15-3 - DSV JO15-2 
8-2

(Jesse Smits)
Markt 5 ♦ 5361 GH Grave

 Cadeauwinkel
   & Fashion

                                  
 Tot zo!

                            Groetjes Team
 Klik

Nu lijkt de wedstrijd al in een vroeg stadium beslecht en 
op deze manier met twee vingers in de neus uitgespeeld 
te kunnen worden, maar zoals juíst het spreekwoorde-
lijke ‘naast de schoenen lopen’ en nonchalante houding 
in dit plaatje past laten we DSV tóch terugkomen in de 
wedstrijd. Uiteindelijk weten ze via een perfecte krul in 
de kruising (Marly’s vingertoppen konden het niet voor-
komen) de weg verder naar voren te vinden en na de no-
dige chaos in de eigen structuur zelfs de aansluitings-
treffer te forceren. 
Vers bloed en rust in het team zijn nodig en wanneer 
Kyan de gaten in de verdediging opvult, Tess als stoor-
zender het middenveld bezighoudt, Jippe voor extra 
venijn en Tessel juist voor overzicht en controle zorgt 
én op slag van rust met uiterste precisie de korte hoek 
weet te vinden, zelfs buiten bereik van de lange doel-
man (zou het een zoon van Courtois zijn?), kunnen we 
enigszins opgelucht de kleedkamer opzoeken en daar 
opnieuw de koppen bij elkaar steken. 

In de 2e helft is het Jippe die de hoofdrol speelt en steeds 
verraderlijk voor de keeper opduikt. Na zijn onuitwisba-
re hattrick loopt EGS’20 uit naar een stand van 7-2 en 
met nog twee prachtig geplaatste afstandsschoten van 
aanvoerder Kevin, die helaas op de lat uiteenspatten, 
lijkt de wedstrijd nu wél gespeeld en geniet het publiek 
zichtbaar van het goede samenspel en de voortdurende 
acties en aanvallen. DSV heeft al die tijd nooit opge-
geven en is blijven strijden, maar Marly weet met haar 
katachtige reflexen het doel in de 2e helft verder schoon 
te houden. Dan weet EGS’20 in de slotfase toch nog een 
konijn uit de hoge hoed te toveren want als Sven (op 
voor hem onbekend terrein) opeens oog in oog met de 
doelman staat aarzelt hij geen moment en schiet... Alle 
credits aan de DSV goalie, want ook deze weet hij te we-
ren. Maar Sven blijft alert en in de rebound is de keeper 
dan toch gezien. Eindstand 8-2!

Foto: Jaimy Verheijen (JO15-3)

13:00 EGS'20 JO13-2JM ST RESIA/EWC'46 
JO13-1

comp

12:30
ST Excellent/SVS/
Westerbeekse Boys 
JO13-2JM

EGS'20 JO13-3

comp

vertrek: 11:30 naar Oploo

vervoer: wordt door leiding geregeld

11:00 EGS'20 MO13-1 WEC MO13-1

comp

11:00 EGS'20 JO11-1JM ST Toxandria/
VIOS'38 JO11-1

comp

11:00 Olympia'18 JO11-4 EGS'20 JO11-2JM

comp

vertrek: 10:00 naar Boxmeer

vervoer: wordt door leiding geregeld

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

comp

scheidsrechter: leider is spelleider

09:00 EGS'20 JO10-2 Berghem Sp. JO10-7

comp

scheidsrechter: leider is spelleider

09:00 Prinses Irene JO10-2JM EGS'20 JO10-3

comp

vertrek: 08:00 naar Nistelrode

vervoer: Verouden, Erkelens, res: van Haren

10:15 Volkel JO10-1 EGS'20 JO10-4JM

comp

vertrek: 09:15 naar Volkel

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO9-1JM Vorstenbossche 
Boys JO9-1JM

comp

scheidsrechter: leider is spelleider

10:30 EVVC JO9-2 EGS'20 JO9-2JM

comp

vertrek: 09:30 naar Vinkel

vervoer: wordt door leiding geregeld

11:15 Constantia JO9-1 EGS'20 JO9-3

comp

vertrek: 10:15 naar Wanroij

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO8-1JM Schijndel JO8-1

comp

scheidsrechter: FairPlay

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

comp

scheidsrechter: FairPlay

10:15 Blauw Geel'38/JUM-
BO MO8-2 EGS'20 JO8-3JM

comp

vertrek: 09:15 naar Veghel

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:45 SJO/SSA VESTA'19 JO8-1 EGS'20 JO8-4

comp

SPANNENDE WEDSTRIJD JO13-1

EGS’20 JO13-1 - BERGHEM 
SPORT JO13-3 

2-2

Foto: Lieke Barten (JO13-1)

VOLOP STRIJD BIJ JO13-2

EGS’20 JO13-2 - 
JVC CUIJK JO13-3 

3-3

JOUW GEZONDHEID
 IS ONZE SPORT!

06 112660150486 471931 
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Foto:  Taro Scheepers (JO13-2)
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GEMERT MAATJE TE GROOT VOOR JO11-1

EGS’20 JO11-1 - GEMERT JO11-1 
3-11

Foto: Kaira Kalin (JO11-1)

JO10-1 SPEELT TEGEN DEN BOSCH

EGS’20 JO10-1 - SV BLC JO10-1

Foto: David Reffeltrath (JO10-1)

11-2 VERLIES VOOR JO10-2

EGS’20 JO10-2 - 
BOEKEL SPORT JO10-1

Foto: Hugo Jansen (JO10-2)

vertrek: 08:45 naar Ravenstein

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 Hapse Boys JO7-2JM EGS'20 JO7-1JM

09:10 EGS'20 JO7-1JM Olympia'18 JO7-4

09:20 Constantia JO7-3 EGS'20 JO7-1JM

comp

Deze wedstrijden worden bij EGS’20 gespeeld

scheidsrechter: FairPlay

08:30 EGS'20 JO7-2JM SV DWSH'18 JO7-1JM

08:40 SIOL JO7-5 EGS'20 JO7-2JM

08:50 EGS'20 JO7-2JM Olympia'18 JO7-3

comp

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

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO7-3 V.V. Achates JO7-1

09:10 Hapse Boys JO7-1JM EGS'20 JO7-3

09:20 EGS'20 JO7-3 SV Milsbeek JO7-1JM

comp

vertrek: 08:00 naar Ottersum, hier worden 
alle wedstrijden gespeeld

vervoer: wordt door leiding geregeld

zondag 27 maart

14:30 SV United 1 EGS'20 1

comp

11:00 Excellent 2 EGS'20 2

comp

12:00 Prinses Irene 3 EGS'20 3

comp

11:00 UDI'19/CSU 5 EGS'20 4

comp

11:00 EGS'20 5 Menos 1

comp

12:00 EGS'20 7 Nulandia 9

comp

13:00 Gassel 2 EGS'20 8

comp

12:15 OSS'20 7 EGS'20 9

comp

13:00 EGS'20 10 FC de Rakt 6

comp

10:00 EGS'20 11 Gassel 3

comp

09:00 EGS'20 12 HVCH 15

comp

12:30 Ruwaard 3 EGS'20 13

comp

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

comp

10:00 EGS'20 VR1 TOP VR1

comp

12:00 EGS'20 VR2 DAW Schaijk VR2

comp

8-4 WINST VOOR JO9-3

EGS’20 JO9-3 - ACHATES JO9-1 
8-4

Foto: Yme Friederichs (JO9-3)

2-8 VERLIES VOOR JO8-2

EGS’20 JO8-2 - 
VOLHARDING JO8-1

Foto:  Xavi van Lobberegt (JO8-2)

NIEUWE JO7-3 ERBIJ VOOR EGS’20

MINITOERNOOI
EGS’20 JO7-3

Foto:  Ruben Valk (JO7-3)

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


