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DERDE HELFT EGS’20

(Wedstrijdsecretariaat)

Uitslagen

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

DONDERDAG 22 SEPTEMBER
EGS´20 1 Gassel 1 6-2
ZATERDAG 24 SEPTEMBER

EGS’20 JO11-3 ST Toxandria/
Vios’38 JO11-2 1-14

EGS’20 JO11-2 DSV JO11-1 2-15
Den Dungen JO11-1 EGS’20 JO11-1 2-2
EGS’20 MO13-1 DSC MO13-2 14-0
Udi’19/CSU JO13-4 EGS’20 JO13-4 19-0
Prinses Irene JO13-2 EGS’20 JO13-3 1-3

EGS’20 JO13-2 ST Constantia/
Menos JO13-1 3-0

EGS’20 JO13-1 Prinses Irene JO13-1 4-1
EGS’20 JO15-4 DAW Schaijk JO15-2 2-3
EGS’20 JO15-3 Vesta’19 JO15-1 0-4
Oss’20 JO15-3 EGS’20 JO15-2 1-5

EGS’20 JO15-1 Vorstenbossche 
Boys JO15-1 2-2

EGS’20 JO17-2 HVCH JO17-4 0-2
Olympia’18 JO17-1 EGS’20 JO17-1 1-1
Udi’19/CSU JO19-2 EGS’20 JO19-2 6-0
EGS’20 JO19-1 Fc De Rakt JO19-1 0-7
ZONDAG 25 SEPTEMBER
EGS’20 VR1 SJVV VR1 0-3
EGS’20 35+ 1 Vesta’19 35+ 1 1-0
Gassel 3 EGS’20 12 4-0
WHV 4 EGS’20 11 0-0
Udi’19/CSU 11 EGS’20 10 0-10
EGS’20 9 Fc Uden 4 2-1
EGS’20 8 HVCH 11 0-4
Margriet 2 EGS’20 5 2-1
EGS’20 3 Hapse Boys 2 4-1
SSS’18 2 EGS’20 2 2-4
Vianen Vooruit 1 EGS’20 1 0-3
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INFORMATIE VANUIT HET WEDSTRIJDSECRETARIAAT
Interlands
Op woensdag 21 en vrijdag 23 september is 
tweemaal de interland Nederland O17 - Ierland 
O17 op ons sportpark gespeeld. EGS’20 heeft 
met de KNVB een overeenkomst voor het orga-
niseren van deze interlands gesloten en daar-
bij hoort een gedetailleerd draaiboek wat nogal 
het een en ander van onze vrijwilligers vraagt.  
Maar als er iets is waar onze vereniging zich 
al heeft bewezen is het SAMEN de schouders 
eronder zetten.  Het enthousiasme en de ener-
gie die hierbij aanwezig is, werd door de KNVB 
bijzonder gewaardeerd.  Een groot compliment 
dan ook aan de terreinbeheerders, de clubhuis-
commissie, de kantinemedewerkers, de ste-
wards, de gastheren/-vrouwen, de sponsorcom-
missie, de EHBO, de ballenjongens/-meisjes en 
vlaggedragers met begeleiding.  Ook dank aan 
de ca. 2000 bezoekers  die met hun support en 
gedrag ervoor gezorgd hebben dat alles netjes 
verlopen is. 

Zoals gezegd, de KNVB was zeer tevreden en 
voornemens om weer een keer terug te komen 
zodra er zich weer een interland aandient.  

EGS INSIDE
Vanaf komend weeken en in de loop van vol-
gende week zal de jaarlijkse uitgave van EGS 
INSIDE weer bij alle leden in de bus vallen. In 
dit glossy magazine staat weer veel informatie 
over onze vereniging. Zo zijn er interviews met 
diverse vrijwilligers, leden en sponsoren en ook 
de teamfoto’s kan je er vinden.  
Mocht je de EGS INSIDE niet ontvangen heb-
ben, laat het ons dan weten.  Wellicht staat je 
adres niet goed in het ledenbestand. Je kunt 
ook altijd een exemplaar ophalen achter de bar 
in de kantine. 

Thermoshirts
Deze zijn te koop voor €17,50 op dinsdag- en 
donderdagavond in het wedstrijdsecretariaat 
vanaf 19.00 uur en op afspraak bij Berna  
Kamoen (0615401186). 

Baaldagen
Tot 5 maart 2023 is het mogelijk een snipperdag 
of baaldag aan te vragen. De wedstrijd komt dan 
te vervallen en wordt automatisch naar een vrije 
zondag verplaatst. Het is alleen mogelijk voor ju-
nioren- en seniorenelftallen (dus niet voor pupil-
lenteams). Het is niet mogelijk bij bekerwedstrij-
den en je kunt het maar 1x per seizoen doen ! 

Het verzoek voor een baaldag moet uiterlijk 
dinsdag 12:00 uur voorafgaand aan de baaldag 
gedaan worden bij het wedstrijdsecretariaat. 

AGENDA
28-9 Bijeenkomst scheidsrechters
3-10   Overleg bestuur
11-10   Uitwisseling WF met VVV Venlo
19-10 Algemene Ledenvergadering
22-10 Halloween jeugdactiviteit
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VIANEN VOORUIT 1 - EGS’20 1 
0-3

MOOIE 9 PUNTEN VOOR SELECTIE
(EGS reporter)

De kop is eraf. De selectie elftallen hebben vandaag de 
eerste wedstrijden in de competitie er op zitten! En hoe, 
maar daarover zo meer.

De bikkelkamp reporter is niet meer. De schrijver van die 
stukjes heeft door zijn vele werk in het buitenland en de 
beperkte mogelijkheden in het nu, de pen aan mij over 
gedragen. Ik heb de uitdaging aangenomen en besloten 
dat ik in ieder geval dit seizoen de verslagen van het 
eerste elftal zal proberen te schrijven. Ook ik zal dit in 
de anonimiteit willen doen, omdat ik heb gemerkt dat 
het wel leeft. De vraagstukken die rondgaan over wie de 
bikkelkamp reporter nu eigenlijk wel of niet was. Je mag 
er trouwens van uit gaan dat deze verslagen wel eens 
door een vrouw geschreven kunnen zijn.....

Dan het weekend. Helaas niets kunnen zien van onder 
23 en het 2e, maar Remco was zeer te spreken over de 
onder 23. Het team toonde beleving en de pure wil om 
te winnen. Met een uitblinkende Moos vd Bijl.... 

SSS’18 2 - EGS’20 2 
2-4

EGS’20 3 - HAPSE BOYS 2 
4-1

Foto: Links Nawid Ghiali en rechts Gert-Wim van den 
Esker (1e)

Foto: Max Langenberg (3e)

Bij het 2e was Ramon ook een gelukkig trainer. Volgens 
Ramon toonde het team veerkracht na een 2-1 achter-
stand. Met rust had het team al voor moeten staan maar 
stond het achter, maar het trok het recht en won knap in 
Overloon met 4-2.

Foto: Moos van der Bijl (2e)

En dan het eerste. In een nazomer zonnetje mochten we 
ten van 90 minuten 3e klasse voetbal. EGS weet wel wat 
dat is, Vianen is de laatste jaren een goede 2e klasser 
geweest maar is vorig jaar helaas gedegradeerd. Het 
team had over het algemeen weer dezelfde namen staan 
als die van vorig jaar. Jurre Grotenhuis en Tom Gerrits 
waren geblesseerd en werden vervangen door Wesley 
Portier en Jarda Gerrits en dat was vorig jaar ookal zo. 
Alleen Wessel Kouwenberg was nu de spits, wat vorig 
seizoen nog Roel vd Bogaard was. Wessel moest al snel 
vervangen worden door Myron van Dijk. Waarschijnlijk 
door een griepje, dat was althans de conclusie bij ons 
langs de lijn, zo vlak bij de dag-out.

De eerste helft zagen we een beter EGS. Echter kreeg het 
team niet echt veel voetbal in de ploeg. Er ging veel mis 
en er werden verschillende keren zomaar ballen over de 
zijlijn geschoten. Ook was het erg zoeken naar de vrije 
speler die er niet vaak was. We kregen wel wat kleine 
kansjes via Hidde en Jimmy, die zelfs nog de paal raak-
te door een foute bal van de Vianen Keeper weer mooi 
over de keeper heen te plaatste maar helaas op de paal 
in de handen van dezelfde keeper. Vianen kreeg 1 grote 
kans maar in de 1vs1 stond Lars Paters op zijn post en 
pareerde knap.

De tweede helft was een stuk beter van EGS. Nu vonden 
we wel de vrije man en lukten de acties wel. De eerste 
goal liet niet lang op zich wachten. De weer ouderwets 
in vorm rondrennende Hidde Leegstraten vond met een 
vlammend schot de verre hoek en verschalkte hiermee 
de Vianen Keeper. 0-1

De 0-2 was een doelpunt van aanvoerder Sander Bes-
seling. Hij tikte een strakke goede voorzet van Jimmy 
binnen. Vianen dacht aan buitenspel maar dat was to-
taal niet mogelijk. Wij stonden halverwege de helft van 
Vianen en werden niet belemmerd door de schijnende 
zon, het was een zuiver doelpunt. De 0-3 kwam op naam 
van Gert Wim den `zeker. De nieuweling in de selectie 
stond op de goede plek om de bal achter de verbaasde 
keeper te schieten. Daarvoor hadden we al wat kansen 
op meerdere doelpunten gemist. De 2e helft waren wij 
gewoon beter dan Vianen. Toch gaan ze nog wel veel 
punten halen in Vianen, want ze hebben best wel een 
leuk ploegje.

Volgende week komt Handel op bezoek. Vorig jaar net 
boven ons geëindigd. Dus het belooft een spannend pot-
je te worden.

Programma

zaterdag 1 oktober

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

15:00 Prinses Irene JO19-1 EGS'20 JO19-1

beker

vertrek: 14:00 naar Nistelrode

vervoer: wordt door leiding geregeld

15:00 EGS'20 JO19-2 VESTA'19 JO19-1

beker

scheidsrechter: Paul Willems

13:00 EGS'20 JO17-1JM ST VIOS'38/
Toxandria JO17-1

beker

scheidsrechter: Edwin van Kraaij

14:00 DAW Schaijk JO17-3 EGS'20 JO17-2JM

beker

vertrek: 13:00 naar Schaijk

vervoer: Bottenberg, Kibet, Cruijsen, res: 
Kersten

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

beker

scheidsrechter: Myron van Dijk

13:30 EVVC JO15-1 EGS'20 JO15-3JM

beker

vertrek: 12:00 naar Vinkel

vervoer: wordt door leiding geregeld

13:00 FC Uden JO15-2JM EGS'20 JO15-4JM

beker

vertrek: 12:00 naar Uden

vervoer: Ghijssen, Bussing, Lunenburg, 
van Raaij, res: Toenders

12:00 DAW Schaijk JO13-1 EGS'20 JO13-1JM

beker

vertrek: 11:00 naar Schaijk

vervoer: Barten, Hooglander, Jansen, res: 
Janssen

10:30 JVC Cuijk JO13-2 EGS'20 JO13-2JM

beker

vertrek: 09:30 naar Cuijk

vervoer: Janssen, Keijzers, res: Khamal

12:30 EGS'20 JO13-3 BMC JO13-3

beker

scheidsrechter: Daan Stekelenburg

14:00 EGS'20 JO13-4JM DAW Schaijk JO13-3JM

beker

scheidsrechter: Menno Spaan

10:00 sv O.S.S. 1920 MO13-1 EGS '20 MO13-1

comp fase 1

vertrek: 09:00 naar Oss

vervoer: Bardoel, van Dijk, Gerrits, 
Keijzers, res: Leclercq

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

comp fase 1

scheidsrechter: Dylan Luza

11:00 FC Uden JO11-1 EGS'20 JO11-2JM

comp fase 1
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1-0 WINST VOOR 35+

EGS’20 35+ 1 - 
VESTA’19 35+ 1 

1-0

Foto:  Dave Portier (35+ 1)

JO19-1 KRIJGT OORWASSING
EGS’20 JO19-1 - 

FC DE RAKT JO19-1 
0-7T: (0486) 420 700www.hrmeetenregeltechniek.nl

Foto:  Max Bardoel (JO19-1)

JO17-1 ging zaterdag jl op bezoek bij de leeftijdsgeno-
ten van Olympia Boxmeer. Na een voorzichtig begin 
kwam EGS20 in de 5e minuut al in scoringspositie. Floris 
speelde zich knap vrij en ging alleen op de keeper af. 
Daar werd hij onreglementair onderuitgehaald maar de 
scheids durfde zo vroeg in de wedstrijd de tegenstan-
der geen kaart te geven. De toegekende vrije trap lever-
de niets op. In het vervolg had EGS het betere van het 
spel. Dat leverde 3 kansen op voor Jip maar het zat hem 
vandaag niet mee. Na een half uur toch de verdiende 
voorsprong. Max  krulde de bal prachtig langs de keeper. 
Max kreeg even later nog een kans maar via beide pa-

JO17-1 DOET ZICHZELF TEKORT
OLYMPIA’18 1 - EGS’20 JO17-1 

1-1
(Marcel van Haren)

len ketste de bal weer het veld in. Vlak voor rust floot 
de zeer partijdige scheidsrechter voor een penalty voor 
Boxmeer, dit leverde gelijk de 1-1 op wat ook de rust-
stand  was. 

Na rust ging de scheidsrechter gewoon verder met zijn 
dwalingen. De 2e helft was gelijk opgaand met aan bei-
de kanten kleine kansen. Vlak voor tijd kwam er meer 
dreiging vanuit EGS  en dat leverde een grote kans op 
voor Pim maar die schoot bal net over. Ook de de door-
gebroken Benjamin werd vastgehouden maar helaas le-
verde de toegekende vrije trap geen kans meer op. 

Eindstand 1-1. Hiermee kreeg vooral  EGS20 te weinig 
doordat ze in de 1e helft te veel kansen niet benutten.

SJVV TE STERK VOOR VR1
EGS’20 VR1 - SJVV VR1

 0-3

(Edwin van Kraaij
Na een goede bekerserie was de VR1 klaar voor de eerste 
competitiewedstrijd in de 4e klasse. In de bekerpoule 
was nog met 9-2 gewonnen van 4e klasser Hapse Boys, 
dus ook het vertrouwen dat we meekunnen in deze klas-
se was er.  SJVV uit Deurne was echter een sterke te-
genstander en met name zeer efficiënt in de afronding. 

EGS’20 probeerde met combinatievoetbal tot aanvallen 
te komen maar ze hadden moeite om onder de druk 
uit te voetballen en ook waren de meeste duels voor 
SJVV. De Deurnese dames waren met name gevaarlijk 
bij omschakelmomenten en bij stilstaande situaties. 
Zo werd er na 30 minuten uit een corner van dichtbij 
binnengeschoten, 0-1. De dames van EGS toonden veel 
inzet maar konden moeizaaam tot kansen komen.  Ook 
in de tweede helft bleef dat lastig.  Hoewel het balbezit 
aardig gelijk verdeeld was, kregen de Deurnese dames 
meer kansen en gaven ze minder kansen weg.  Dat deed 
EGS wel en met 2 counters kwam de 0-3 eindstand op 
het bord. 

Aan de ene kant een verdiende overwinning voor SJVV, 
maar aan de andere kant is EGS’20 zeker niet wegge-

trouwen dat de punten gaan komen.  

vertrek: 10:00 naar Uden

vervoer: wordt door leiding geregeld

10:00 SJO Vianen Vooruit 
HBV JO11-1 EGS'20 JO11-3JM

comp fase 1

vertrek: 09:00 naar Vianen

vervoer: wordt door leiding geregeld

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

comp fase 1

scheidsrechter: leider is spelleider

09:00 EGS'20 JO10-2 OSS'20 JO10-2

comp fase 1

scheidsrechter: leider is spelleider

09:00 EGS'20 JO10-3 SJO Vianen Voor-
uit HBV JO10-2

comp fase 1

scheidsrechter: leider is spelleider

09:00 EGS'20 JO9-2JM Olympia'18 JO9-1JM

comp fase 1

scheidsrechter: leider is spelleider

08:45 Juliana Mill JO9-2 EGS'20 JO9-3

comp fase 1

vertrek: 07:45 naar Mill

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 Achilles Reek JO9-1JM EGS'20 JO9-4JM

comp fase 1

vertrek: 08:00 naar Reek

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO8-2JM Nooit Gedacht JO8-1

comp fase 1

scheidsrechter: FairPlay

09:00 Vitesse'08 JO8-2 EGS'20 JO8-3

comp fase 1

vertrek: 08:00 naar Gennep

vervoer: wordt door leiding geregeld

10:00 SJO Vianen Vooruit 
HBV JO8-1 EGS'20 JO8-4JM

comp fase 1

vertrek: 09:00 naar Vianen

vervoer: wordt door leiding geregeld

zondag 2 oktober

14:30 EGS'20 1 Handel 1

comp

scheidsrechter: Dhr W. Timmers

12:00 EGS'20 2 Olympia'18 2

comp

scheidsrechter: Menno ter Horst

11:00 Blauw Geel'38 2 EGS'20 3

comp

11:15 EGS'20 4 V.V. Achates 3

comp

scheidsrechter: Joeri Nuijen

10:00 EGS'20 5 OSS'20 5

comp

scheidsrechter: Bernard van Eldijk

speeld en zijn er genoeg aanknopingspunten om te ver- Foto:  Silke van Kempen (VR1)
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GELIJKSPEL VOOR JO15-1
EGS’20 JO15-1 - 

VORSTENBOSSCHE BOYS JO15-1 
2-2

Foto:  Sem Rikken (JO15-1)

SPANNING BIJ JO15-4
EGS’20 JO15-4 - 

DAW SCHAIJK JO15-2 
2-3

Foto:  Anouk de Waal (JO15-4)

Na een week zonder trainen was HVCH JO17-4 de volgen-
de tegenstander. Maandag was de kermis in Wijchen in-
teressanter dan trainen en woensdag ging het trainen 
niet door wegens de interland van oranje O17. Maar voor 
de thuiswedstrijd stonden we weer te trappelen om de 
wei in te kunnen. De selectie was nagenoeg compleet 
en we waren weer blij dat onze keeper Noud weer mee 
kon doen.

HVCH had door de weeks ook flink verloren van Gassel 
en verwachte dan ook een gelijkwaardige strijd. Dit was 
dan ook het geval. In het begin was HVCH wel wat beter 
maar toen de wedstrijd vorderde kwamen we meer aan 
voetballen toe. Onze defensie stond goed en kwam niet 
veel in de problemen. Het spel vond voornamelijk plaats 

op het middenveld en beide teams kregen nauwelijks 
kansen. Tot halverwege de eerste helft, op snelheid wer-
den we geklopt door hun links buiten, de beste speler 
van hun team en deze scoorde de 0-1. 

Het begin van de tweede helft verliep bijna hetzelfde 
als de eerste helft. Voorin waren we wat onmachtig van-
daag. Halverwege de tweede helft gingen we wat meer 
risico nemen. De beste speler van HVCH werd gewisseld 
en nu kreeg Tijn veel meer ruimte om door te schuiven. 
De druk op het Heesche doel nam toe, maar het lukte 
niet om te scoren. De trainer van HVCH zag dit ook en 
bracht snel hun beste speler weer terug in de spits. Om-
dat wij nu meer naar voren stonden te voetballen lag er 
veel ruimte achter onze defensie. Een snelle uitbraak 
van HVCH moest gecorrigeerd worden met een sliding. 
Dit gong niet helemaal correct en zo kreeg HVCH een 
strafschop. Deze ging erin en zo kwam ook meteen de 
einduitslag van 0-2 op het scorebord.

GOEDE SPITS HVCH BESLISSEND BIJ JO17-2
EGS’20 JO17-2 - HVCH JO17-4 

0-2
(Johnny Verwegen)

De winst van JO15-2 van afgelopen zaterdag op OSS 15-3 
was niet alleen een cijfermatige overwinning, maar veel 
meer dan dat. Tuurlijk kun je aanvoeren dat deze tegen-
stander van iets minder allooi was dan degene die JO15-
2 tot nu toe heeft gehad, maar je moet het wel doen op 
het veld. EGS tankte vertrouwen en de afstemming op 
elkaar ging steeds beter. 

OSS had twee rappe en forse spitsen voorin lopen, waar 
iedere bal op afgevuurd werd. Tot zover OSS. EGS daar-
entegen probeerde vanuit achter op te bouwen en zo via 
het middenveld de aanval te bereiken. In het begin van 
de wedstrijd was EGS nog nerveus en wilde EGS mee-
gaan in de wedstrijdtactiek van de tegenstander. Tot op 
het moment dat Noud (een van de kleinste van het veld) 
aangaf, dat er naar elkaar gezocht moest worden om zo 
tot scoren te komen. Ik denk dat Noud een beetje moe 
werd van al die hoge, lange ballen. Door handig weg te 
draaien van zijn tegenstander, ontstond er veel ruimte 
op het middenveld. Zo kon Noud de bal naar de andere 
kant van het veld brengen, waar Jaimy stond. Jaimy liet 
met zijn snelheid, zijn hakken zien aan de tegenstan-
der en kon met een bekeken schuiver afronden. De ac-
tie van Noud en Jaimy kreeg navolging. Spitsspeelster 
Robin werd steeds meer in het spel betrokken en dat 
leverde veel mooie combinaties op met medespelers. 
Evenzo vele kansen ontstonden er. Daarvan werd er voor 
de rust nog eentje verzilverd door Minke. Ze was er als 
de pinken bij toen de keeper de bal even los liet. Ze tik-
te de bal, voordat de grijpgrage vingers van de keeper 
het leder weer kon pakken, in het doel. De keeper van 
OSS was voor EGS een behoorlijke sta in de weg. Prach-
tige reddingen van zijn zijde hebben zekere doelpunten 

voorkomen. En als je zelf verzuimt om het af te maken, 
dan pikt de tegenstander wel een doelpuntje mee. Door 
een persoonlijke fout, stond het plotsklaps 1-2, tevens 
ruststand.

Een paar kleine tactische opmerking van het trainers-
gilde werden in de rust meegegeven. Vooral door blijven 
voetballen en de kansen afmaken. Het was wederom 
Jaimy die op randje buitenspel door mocht. En die jon-
gen is dus niet meer te achterhalen voor de tegenstan-
der. Eén op één met de keeper legde hij de bal keurig in 
de hoek, 1-3. En toen brak het momentum aan van Levi. 
Hij speelde als opbouwende voorstopper. Deed dat de 
gehele wedstrijd uitstekend. EGS had een hoekschop. 
Levi was meegekomen om voor lengte te zorgen. De 
bal kwam vrij ongelukkig via, via bij een speler van OSS 
terecht, die met een lange haal de spits aan het werk 
zette. Maar die had niet op Levi gerekend. Vanaf het vij-
andelijk strafschopgebied nam Levi de brommer om zo 
het veld over te steken, om net op tijd een voet dwars 
te zetten bij het schot van die spits. De spits staat nu 
nog beduusd te kijken ergens in Oss. Wat een prachtige 
actie van Levi. Niet veel later bekroonde hij zijn zeer 
goede optreden met een doelpunt uit een vervelend af-
standsschot (zo één die net opstuitert voor de keeper), 
Het werd de 1-4. De rust aan de bal had EGS inmiddels 
al gevonden, zodat er volop driehoekjes op het veld 
ontstonden. Vanaf rechts met Moose/Julian, Guan en 
Jaimy, vanaf links met Cealan, Minke/Lars en Noud. De 
as krijgt nu steeds meer vorm met Sanne, Sylvan, Levi, 
Olivier en Robin/Jippe. Zeer mooie aanvallen kwamen 
op de mat. Maar scoren blijft toch een vak apart. Het 
was Lars die voor het slotakkoord tekende van de wed-
strijd. Hij was op de juiste plaats om de 1-5 in te tikken. 
Verheugd zocht het team de kleedkamer op. Een over-
winning op de tegenstander, maar vooral voor het team 
zelf, die na twee nederlagen het even moeilijk had.

JO15-2 WINT IN OSS
OSS’20 JO15-3-EGS’20 JO15-2 

1-5
(Joep van der Molen)

Markt 5 ♦ 5361 GH Grave

 Cadeauwinkel
   & Fashion

                                  
 Tot zo!

                            Groetjes Team
 Klik

10:00 UDI'19/CSU 7 EGS'20 6

comp

12:00 EGS'20 7 DSV 4

comp

scheidsrechter: Rob Adams

10:00 SSA/SJO VITA 4 EGS'20 8

comp

12:00 SES 3 EGS'20 9

comp

12:15 EGS'20 10 Prinses Irene 6

comp

scheidsrechter: Ben van Eldijk

10:00 EGS'20 11 EVVC 7

comp

scheidsrechter: Dylan Childress

10:15 EGS'20 12 SSA/SJO VITA 5

comp

scheidsrechter: André Derksen

12:00 Sparta'18 VR1 EGS'20 VR1

comp

12:00 EGS’20 VR2 ST Excellent/SVS VR1

vriendschappelijk

scheidsrechter: nnb

zaterdag 8 oktober

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

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

beker

15:00 EGS'20 JO19-2 Juliana Mill JO19-1

beker

15:00 EGS'20 JO17-1JM
ST SV United/
BVV'27/EWC'46/RE-
SIA JO17-1

beker

15:00 ST Constantia/Menos 
JO17-2 EGS'20 JO17-2JM

beker

vertrek: 14:00 naar Wanroij

vervoer: Kersten, van Dinther, Barten, res: 
Spoorendonk

13:00 EGS'20 JO15-1JM FC Uden JO15-1

beker

13:15 Juliana Mill JO15-2 EGS'20 JO15-2JM

beker

vertrek: 12:15 naar Mill

vervoer: wordt door leiding geregeld

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

beker

vertrek: 11:45 naar Berghem

vervoer: wordt door leiding geregeld

15:00 EGS'20 JO15-4JM Nulandia JO15-2

beker

13:00 EGS'20 JO13-1JM SIOL JO13-1

beker

13:00 EGS'20 JO13-2JM ST Astrantia/SV 
Milsbeek JO13-1

beker
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Zaterdag was het weer zover. Op het programma stond 
de clash tussen de 2 teams die nog niet hadden verlo-
ren op het programma. Bij winst sta je met 1 been al 
een ronde verder, bij verlies heb je niks meer in eigen 
hand. We wisten dus wat er gedaan moest worden. Met 
een voltallige selectie mochten we dit keer aantreden. 
Iedereen weer fit ( op de coach na dan) moest het van-
daag gaan gebeuren. Jurre afgelopen niet geheel fit be-
gon net als Boaz en Cas (speelde met de 15-1 mee) op 
het bankje. Kortom de opstelling zag er niet heel veel 
anders uit dan vorige week. 

Waar we vorige week het veld veel te groot hielden was 
de opdracht voor deze week dus heel duidelijk. We gin-
gen het speelveld kleiner maken. Dit deden we ook. Ech-
ter maakten we het veld zo klein dat we net zo goed op 
een kwart veld hadden kunnen voetballen. Kortom dit 
werd in extreme doorgetrokken en kwam het spel niet 
ten goede. Wat we er wel mee creëerden was dat ook de 
tegenstander op deze manier geen kansen kon creëren. 
Verdedigend stond het dicht, maar ook in de counter 
was het lastig. 

Toch waren er spaarzame momenten in de wedstrijd 
waar we toch gevaarlijk werden. Zo kwam Maddox 1 op 
1 met de keeper, maar schoot van een dermate grote 
afstand dat de keeper de bal eigenlijk voor het naast 
kijken had. Maar goed de eerste speldenprik was uitge-
deeld. Toch was het vandaag spits Teun die zijn eerste 
doelpunt van het seizoen mocht maken. Op aangeven 
van Don draaide Teun naar rechts en kon zo de bal in 
de lange hoek schieten. 1-0. Cas was kort daarna in-
gevallen. Na ongeveer 20 minuten spelen was het dan 
ook een mooie aanval via links die de 2-0 inleidde. Koen 
speelde via een een-tweetje met Senn die diepgaande 
Cas in. Cas kwam goed naar binnen en dacht geen mo-
ment na en schoot de bal wel niet zo akelig hard tegen 
de touwen. 2-0.  Prinses Irene had tot dan toe ook nog 
geen schot op goal geleverd. En nu was er eigenlijk ook 
niks aan de had. Er werd net iets te ruim verdedigd en 

een verdwaalde voorzet belandde achter keeper Bowen. 
Zonde en onnodig maar ja zo kwam er voor rust toch een 
aansluittingstreffer. Gelukkig bleven we scherp en in de 
blessuretijd van de 1e helft was het Teun die op rechts 
Milan zag aansluiten en Milan maakte alweer zijn 2e 
doelpunt van het seizoen. Rust. De sfeer werd op het 
veld wel grimmiger. Echter bleven grote kansen uit. Op-
bouwend kwamen we er vaak wat moeilijker uit, maar 
voor echt gevaar zorgde het eigenlijk nooit. De laatste 8 
minuten waren aangebroken en Coach Anton wilde nog 
voor een slotoffensief zorgen. Frits Treffers mocht zijn 
kwaliteiten als spits gaan etaleren. Met zijn snelheid 
maakt hij het iedereen moeilijk. Toch was het zijn fysiek 
die voor de bevrijdende 4-1 zorgde. Op het middenveld 
zag Jurre een mooie opening op rechts. De bal werd 
naar binnen gelegd en Frits had gelukkig wat tijd en 
body om de bal te controleren. Hij draaide om en schot 
vanaf de rand 16 meter snoeihard de bal in het dak van 
de goal. De nieuwe Haaland is geboren hoorde ik hem 
zelf zeggen. 

Volgende week staat DAW op het programma. Bij winst 
kan de 1e plek ons eigenlijk niet meer ontglippen. Kort-
om we weten wat we moeten doen. 1 team 1 taak! 

JO13-1 PAKT 3E ZEGE OP RIJ
EGS’20 JO13-1-

PRINSES IRENE JO13-1 
4-1
(Martijn Kempen)

Foto:  Voor Koen van Thiel en achter Sam van Raaij 
(JO13-1)

11:30 Volkel JO13-1 EGS'20 JO13-3

beker

vertrek: 10:30 naar Volkel

vervoer: Roeven, Rovers, Strankinga, res: 
Tlas

10:45 Juliana Mill JO13-2JM EGS'20 JO13-4JM

beker

vertrek: 09:45 naar Mill

vervoer: wordt door leiding geregeld

10:00 MOSA '14 MO13-1 EGS '20 MO13-1

comp fase 1

vertrek: 09:00 naar Ooijen

vervoer: Leclercq, Luijkx, Michiels, Pijnap-
pels, res: van Rooij

11:00 EGS'20 JO11-1JM SV BLC JO11-1

comp fase 1

11:00 EGS'20 JO11-2JM FC de Rakt JO11-1

comp fase 1

scheidsrechter: 

11:15 Constantia JO11-1JM EGS'20 JO11-3JM

comp fase 1

vertrek: 10:15 naar Wanroij

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 DAW Schaijk JO10-
1JM EGS'20 JO10-1JM

comp fase 1

vertrek: 08:00 naar Schaijk

vervoer: wordt door leiding geregeld

10:30 EVVC JO10-1 EGS'20 JO10-2

comp fase 1

vertrek: 09:30 naar Vinkel

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:30 Olympia'18 JO10-2JM EGS'20 JO10-3

comp fase 1

vertrek: 08:30 naar Boxmeer

vervoer: wordt door leiding geregeld

08:30 Margriet JO9-2 EGS'20 JO9-1JM

comp fase 1

vertrek: 07:30 naar Oss

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO9-3
ST De Zwaluw/
Hapse Boys JO9-
1JM

comp fase 1

scheidsrechter: leider is spelleider

09:00 EGS'20 JO9-4JM UDI'19/CSU JO9-5

comp fase 1

scheidsrechter: leider is spelleider

10:30 SV Venray JO8-1 EGS'20 JO8-1JM

comp fase 1

vertrek: 09:30 naar Venray

vervoer: wordt door leiding geregeld

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

comp fase 1

vertrek: 08:00 naar Nuland

vervoer: wordt door leiding geregeld
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WINST VOOR JO13-2
EGS’20 JO13-2 - 

ST CONSTANTIA /MENOS JO13-1
 3-0

Foto:  Jayden Selder (JO13-2)

GROOT VERSCHIL BIJ JO11-3
EGS’20 JO11-3 - ST TOXANDRIA/

VIOS’38 JO11-1 
1-14

Foto:  Nyck van den Dungen (JO11-3)

DUBBELE CIJFERS WINST VOOR MO13-1

EGS’20 MO13-1 - DSC MO13-2 
14-0

Foto:  Luna Michiels (MO13-1)

JO11-2 ZET STIJGENDE LIJN VOORT

EGS’20 JO11-2 - DSV JO11-1 
2-15

(Dimitri van der Hoeven)

Foto:  Jari Berkelmans (JO11-2)

DE GROTE CLUBACTIE IS BEGONNEN
(secretariaat)

De grote clubactie is op zaterdag 24-09 weer van start 
gegaan. .  
 
Alle jeugdteams t/m O13 zijn begonnen met het  
verkopen van loten. Elk lot kost €3,-, waarvan er €2,40 
naar de club gaat.  
 
De opbrengst hiervan zal gaan worden gebruikt voor 
o.a jeugdactiviteiten. Op het verkoopboekje staat alle 
benodigde informatie. Als koper van een lot maak je 
ook kans op leuke prijzen. 
 
De top 3 lotenverkopers zullen worden beloond met 
een leuke prijs vanuit de club. Wij hopen dat de  
kinderen enthousiast aan de slag gaan en dat u ons 
wilt steunen om zo een leuk bedrag voor de club  
binnen te halen.  

JO11-2 Zet stijgende lijn voort.

Afgelopen zaterdag mochten de jongens van J011-2 aan-
treden tegen de koploper van de competitie DSV Jo11-1. 
Geïnspireerd door het Nederlands elftal onder de 17  die 
afgelopen woensdag en vrijdag op ons park tegen Ier-
land mochten spelen gingen ook onze jongens vol ener-
gie en goede moed het veld in.

Het eerste kwartier was van een heel hoog niveau, het 
werd al snel duidelijk dat ze tegen jongens en meisjes 
voetbalden die al langer met elkaar speelden en ook 
meer wedstrijdritme hadden. Maar onze boys gingen 
er vol tegenaan, er werd heel goed naar elkaar over 
gespeeld. De verdedigers werkten keihard, de midden-
velders verstuurden mooie passes en de spitsen waren 
erop gebrand om te scoren.  Ondanks alle energie, inzet 
en het met vlagen schitterende tikkie tak voetbal bleek 
deze tegenstander toch een maatje te groot.

Maar we mogen trots zijn want ondanks een flink aantal 
treffers van de tegenstander wist de Jo 11-2 toch twee 
keer schitterend te scoren. 

Twee keer sloeg de bal als een kanonskogel achter de 
keeper in het net. En ook bij het penalty nemen bleek 
maar weer eens dat ons team voor geen enkel ander 
team in de competitie bang hoeft te zijn. Met enkele 
harde schoten en welgemikte treffers ronden de Jo11-2 
een hele mooie middag af. 

Aankomend weekend tegen Uden, dit team staat 1 plek-
je boven de Jo11-2. Kortom deze week lekker fanatiek 
trainen, vrijdagavond vroeg naar bed zodat we zaterdag 
de punten mee naar huis kunnen nemen.

09:00 EGS'20 JO8-3 Juliana Mill JO8-1

comp fase 1

scheidsrechter: FairPlay

09:00 EGS'20 JO8-4JM Gassel JO8-1

comp fase 1

scheidsrechter: FairPlay

zondag 9 oktober

14:30 Bruheze 1 EGS'20 1

11:30 Bruheze 2 EGS'20 2

10:00 EGS'20 3 Sparta'25 3

11:00 Juliana Mill 3 EGS'20 4

11:00 UDI'19/CSU 6 EGS'20 5

11:30 SCMH 2 EGS'20 6

12:00 EGS'20 7 Toxandria 3

10:00 EGS'20 8 NLC'03 5

11:00 Odiliapeel/BG 2 EGS'20 9

12:00 EGS'20 10 FC Uden 5

09:30 Nulandia 6 EGS'20 11

11:00 Cito 6 EGS'20 12

10:00 EGS'20 35+1 SSA/SJO VITA 35+1

10:00 EGS'20 VR1 Volharding VR1

12:00 EGS'20 VR2 DESO VR1

dinsdag 11 oktober

20:00 EGS'20 VR2 SJO/SSA VESTA'19 
VR1

comp

scheidsrechter: Ben van Eldijk

zaterdag 15 oktober

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

De indeling voor de JO19, JO17, JO15 en JO13 teams 
is nog niet bekend

11:00 EGS '20 MO13-1 Boxtel MO13-2

comp fase 1

10:30 Berghem Sport JO11-1 EGS'20 JO11-1JM

comp fase 1

vertrek: 09:30 naar Berghem

vervoer: wordt door leiding geregeld

11:00 SIOL JO11-1JM EGS'20 JO11-2JM

comp fase 1

vertrek: 10:00 naar Cuijk

vervoer: wordt door leiding geregeld

11:00 EGS'20 JO11-3JM SIOL JO11-2JM

comp fase 1

11:00 EGS'20 JO10-1JM UDI'19/CSU JO10-1

comp fase 1

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

comp fase 1

09:00 EGS'20 JO10-3 Gassel JO10-1

comp fase 1

09:00 EGS'20 JO9-1JM HVCH JO9-2

comp fase 1

09:00 EGS'20 JO9-2JM Constantia JO9-1

comp fase 1

10:00 SJO Vianen Vooruit 
HBV JO9-1 EGS'20 JO9-3



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
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DSV WINT VAN JO8-3

EGS’20 JO8-3 - DSV JO8-1

Het is de derde wedstrijd van het seizoen voor EGS’20 
JO8-4 en we spelen een thuiswedstrijd tegen ST Toxan-
dria / VIOS’38 JO8-1. We missen Finn (ziek) en Jasper 
(diploma zwemmen), en hebben 2 nieuwe spelers (Adem 
en Maher) die voor de eerste keer een wedstrijd spelen.
Er word hard gewerkt, goed gelopen, en er komen af en 
toe al mooie acties en combinaties, maar de tegenstan-
der is echt enkele maten te groot. 

J-Jay maakt na meerdere schoten op doel (Keeper had ze 
allemaal tegen gehouden) toch nog een mooi doelpunt 
waardoor de 0 verdwijnt. Eindstand 1-14. Trots op het 
team! 

JO8-1 VAN TOXANDRIA/VIOS MAATJE TE GROOT VOOR JO8-4 

EGS’20 JO8-4 - 
ST TOXANDRIA/VIOS’38 JO8-1

(Christian Adriaans)

Foto: J-Jay Swagten (JO8-4)
Foto: Danny van Wijngaarde (JO8-3)

6-5 WINST VOOR JO9-3

EGS’20 JO9-3 - 
SV MILSBEEK JO9-1

7-8 VERLIES VOOR JO9-4

EGS’20 JO9-4 - SIOL JO9-4

Foto: Tijmen van den Berk (JO9-3) Foto: Sep Keijzers (JO9-4)

comp fase 1

vertrek: 09:00 naar Vianen

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 Festilent JO9-2JM EGS'20 JO9-4JM

comp fase 1

vertrek: 08:00 naar Zeeland

vervoer: wordt door leiding geregeld

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

comp fase 1

09:00 EGS'20 JO8-2JM Berghem Sport 
JO8-3

comp fase 1

09:30 Olympia'18 JO8-2JM EGS'20 JO8-3

comp fase 1

vertrek: 08:30 naar Boxmeer

vervoer: wordt door leiding geregeld

10:00 SV DWSH'18 JO8-1 EGS'20 JO8-4JM

comp fase 1

vertrek: 09:00 naar St Hubert

vervoer: wordt door leiding geregeld

zondag 16 oktober

14:30 EGS'20 1 SV United 1

12:00 EGS'20 2 ASV'33 2

12:00 DSV 2 EGS'20 3

11:00 EGS'20 4 Vitesse'08 3

10:00 EGS'20 5 Festilent 5

12:00 EGS'20 6 Margriet 3

11:00 De Zwaluw 3 EGS'20 7

12:00 DAW Schaijk 6 EGS'20 8

12:00 EGS'20 9 Volkel 5

12:00 Berghem Sport 6 EGS'20 10

10:00 EGS'20 11 DAW Schaijk 9

10:00 EGS'20 12 Prinses Irene 8

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

11:00 MVC'19 VR1 EGS'20 VR1

12:00 Berghem Sport VR2 EGS'20 VR2


