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    Foto: Ivo Rossen (4e) speelde met 1-1 gelijk tegen Achates 3                        
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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.

ZATERDAG 1 OKTOBER
SJO Vianen Voor-
uit HBV JO11-1 EGS’20 JO11-3 10-0

Fc Uden JO11-1 EGS’20 JO11-2 11-3
EGS’20 JO11-1 HVCH JO11-1 1-2
Oss’20 MO13-1 EGS’20 MO13-1 1-9
EGS’20 JO13-4 DAW Schaijk JO13-3 1-4
EGS’20 JO13-3 BMC JO13-3 3-3
JVC Cuijk JO13-2 EGS’20 JO13-2 6-2
DAW Schaijk JO13-1 EGS’20 JO13-1 2-2
Fc Uden JO15-2 EGS’20 JO15-4 1-7
EVVC JO15-1 EGS’20 JO15-3 14-2
EGS’20 JO15-2 Cito JO15-1 4-4
DAW Schaijk JO17-3 EGS’20 JO17-2 3-3

EGS’20 JO17-1 ST Vios’38/
Toxandria JO17-1 1-2

Prinses Irene JO19-1 EGS’20 JO19-1 5-1
ZONDAG 2 OKTOBER
Sparta’18 VR1 EGS’20 VR1 3-0
EGS’20 12 Vita 5 3-7
EGS’20 11 EVVC 7 1-3
EGS’20 10 Prinses Irene 6 9-1
SES 3 EGS’20 9 3-1
Vita 4 EGS’20 8 3-6
EGS’20 7 DSV 4 1-1
EGS’20 4 Achates 3 1-1
Blauw Geel’38/
Jumbo 2 EGS’20 3 3-0

EGS’20 2 Olympia’18 2 4-1
EGS’20 1 Handel 1 1-2

Derde Helft EGS’20 8       *  Maandag  3 oktober  2022          * Seizoen 2022-2023

INFORMATIE VANUIT HET WEDSTRIJDSECRETARIAAT
Doelgebieden
Vanuit de commissie accommodatie en materialen doen 
wij het vriendelijke verzoek aan trainers en spelers om 
de doelgebieden op de natuurgrasvelden zoveel mogelijk 
te ontlasten.  Met name op deze plekken zijn de velden 
snel kaal en worden dan heel drassig en ongelijk.  Door 
de aanschaf van extra verplaatsbare grote doelen is het 
voor alle trainingsgroepen mogelijk om op verschillende 
stukken op het veld oefeningen neer te zetten. 

Interland
Save the date !  De KNVB heeft aangegeven dat (onder 
voorgehoud) sportpark De Kranenhof opnieuw het de-
cor van een Oranje Interland mag zijn.  Dit zou dan op 
maandag 14 november zijn als de wedstrijd Dames Jong 
Oranje - Jong België wordt gespeeld. 

Hou onze site en social media in de gaten over verdere 
details van deze wedstrijd van de Oranje Leeuwinnen 
<23. 

EGS INSIDE
Vanaf komend weeken en in de loop van volgende week 
zal de jaarlijkse uitgave van EGS INSIDE weer bij alle le-
den in de bus vallen. In dit glossy magazine staat weer 
veel informatie over onze vereniging. Zo zijn er inter-
views met diverse vrijwilligers, leden en sponsoren en 
ook de teamfoto’s kan je er vinden.  

Mocht je de EGS INSIDE niet ontvangen hebben, 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. 

De EGS INSIDE is ook digitaal te lezen op onze site. Ga 
naar https://www.egs20.nl/736/egs-inside/

Algemene Ledenvergadering
Op woensdag 21 oktober vindt de jaarvergadering plaats 
om 20:00 uur in het clubhuis. Alle leden zijn hiervoor 
uitgenodigd.  De stukken voor deze vergadering zullen 
binnenkort online geplaatst worden. Hieronder tref je de 
agenda aan. 

1.  Opening
2.  Vaststellen agenda
3.  Vaststellen verslag ALV 20-10-2021
4. Mededelingen vanuit het bestuur
5. Vaststellen jaarverslag 2021-2022  
6.  Vaststellen financiële jaarverslag 2021-2022
7.  Verslag kascontrole 2021-2022 en benoeming  
 kascontrolecommissie 2022-2023. 
8.  Bestuursverkiezing
 Er zijn geen bestuursleden aftredend
9.  Vaststellen contributie 2022-2023
10.  Vaststellen begroting 2022-2022 
11. Rondvraag
12.  Sluiting

AGENDA 
ALGEMENE LEDENVERGADERING

 WOENSDAG 19-10-2022 OM 20:00 UUR 
IN HET CLUBHUIS
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EGS’20 2 - OLYMPIA’18 2 
4-1

EGS’20 1 - HANDEL 1 
1-2
 

MATIG WEEKEND VOOR 1E EN 3E, WEL WINST VOOR 2E

Vandaag stond speelronde 2 op de rol. De onder 23 
mocht naar Blauw Geel 2 in Veghel. Het elftal van 
coach Harrie en Kees had vorige week gewonnen. Nu, 
met gastkeeper Dylan Luza, had men eigenlijk weinig 
in te brengen tegen dit geslepen team. Met momenten 
speelde het team wel aardig. Met name met Moos en 
Chris broekman lukte het aardig om tot kansen te ko-
men. Het elftal werkte keihard, er zat echt wel energie 
in, maar helaas was Blauw Gee vandaag te sterk. Dylan 
maakte een prima indruk bij zijn debuut bij de senio-
ren.

BLAUW GEEL’38/JUMBO 2 - 
EGS’20 3  

3-0

Foto (Peter Leegstraten):  Max Langenberg (3e en 1e)

Foto: Wesley Portier (1e)

Foto: Links Paul van Geffen en rechts de pupil van de 
week: J-Jay SwagtenFoto: Jelle van Haren (2e)

Het tweede heeft de EGS reporter niet veel van gezien. 
Maar het elftal van Ramon won eigenlijk weer vrij sim-
pel met 4-1 van het sterke Olympia Boxmeer. Echter, 
het tweede liet er geen gras over groeien en dicteerde 
de gehele wedstrijd. 

Het eerste elftal speelde vandaag een topper. Zowel 
EGS alswel Handel, met trainer Sander Janssen, die bij 
ons voetbalt, roepen beide in de top 3 te willen eindi-
gen, waarbij Handel de gedoodverfde favoriet is.

De eerste helft werd Handel een aantal keren enorm 
gevaarlijk met corner ballen en vrije trappen van de 
zijkanten. Echte voetbal kansen kregen ze niet, het was 
dan ook een corner die leidde tot de 0-1. Vlak daarna 
kreeg EGS zijn eerste kans die gepareerd werd door de 
doelman van Handel, achter stond Jarda klaar om de 
rebound binnen te schieten 1-1.

De tweede helft moesten onze jongens het doen zon-
der Thimo en Jurre. Beide met een blessure. Een ader-
lating zo bleek. De tweede helft had EGS eigenlijk niks 
meer in te brengen. Te veel spelers haalden het niveau 
niet wat ze normaal wel zouden kunnen halen. Handel 
kreeg een aantal mogelijkheden, zo niet kansen. Het 
was wachten op de 1-2, maar die viel niet. En toen kre-
gen wij die ene kans, de kans doe wij altijd krijgen. Na 
een zeer goede voorzet schoot Myron de bal diagonaal 
in. De keeper pareerde uitstekend en de rebound ging 
helaas net aan de buitenspel staande Sander voorbij. 
Dit had de gestolen 2-1 kunnen zijn... maar helaas. En 
dan, in de daaropvolgende tegenaanval maakte EGS 
een aantal foutjes die vervolgens leidde tot de 1-2...... 

Vlak voor tijd miste Sander een paar centimeters op 
een zeer goede voorzet van Nawid. Dit had de 2-2 
kunnen zijn. Helaas zat het ook hier niet mee. De 1-2 
nederlaag was erg terecht, maar Stiekem zat er toch 
meer in.... 

Helaas moest de EGS reporter snel verder na de wed-
strijd en miste daarmee het gezellig samen zijn in de 
kantine. Want dat was het weer wel: gezellig. Dank aan 
het barpersoneel. Het was weer allemaal goed ver-
zorgd. 

Zondag gaan we naar Bruheze. Nieuwe ronde nieuwe 
kansen. Komen jullie ook?

Programma

dinsdag 4 oktober

20:00 EGS'20 1 AWC 1

vriendschappelijk

scheidsrechter: Martijn Mulder

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

scheidsrechter: Dhr G. Derks

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

beker

scheidsrechter: Paul Willems

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

beker

scheidsrechter: Dick Cuijten

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

beker

vertrek: 14:00 naar Wanroij

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

12:00 EGS'20 JO15-1JM FC Uden JO15-1

beker

scheidsrechter: Joeri Nuijen

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

scheidsrechter: Ruud van Dongen

12:00 EGS'20 JO13-1JM SIOL JO13-1

beker

scheidsrechter: Edwin van Kraaij

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

beker

scheidsrechter: Randy Spierings

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
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VR1 WACHT NOG OP EERSTE OVERWINNING IN 4E KLASSE

SPARTA’18 VR1 - EGS’20 VR1 
3-0

(Edwin van Kraaij)

De dames speelde zondag tegen Sparta’18 VR1 in Seve-
num.  Na een reis van drie kwartier kwamen we ruim 
op tijd bij deze Limburgse club die drie dameselftallen 
heeft. 

Net als vorige week tegen SJVV VR1 was dit dameselftal 
ook een sterk team en vooral efficiënt in de afronding. 
In de eerste helft waren de meeste kansen voor Sparta 
en zij wisten ook 2x te scoren met identieke doelpunten.  
Twee maal bereikte een pass achter de verdediging een 
diepgaande Sparta-speelster die alleen voor keepster 
Gwen Gerrits niet faalde. Het leek alsof EGS’20 een be-
tje met de handrem erop speelde en net als vorige week 
nog moet wennen aan het niveau van de 4e klasse. Met 
een 2-0 achterstand werd de rust bereikt.  

In de tweede helft gooide de dames de schroom wat 
van zich af en met veel inzet werd Sparta onder druk 
gezet.  De passing en aannames waren vandaag gewoon 
even wat minder en het zat ook gewoonweg niet mee. 
Toch speelde de tweede helft zich voornamelijk op de 
helft van Sparta af.  De kansen, en die waren er echt 
wel een flink aantal, konden niet benut worden of zoda-
nig dat de keepster de bal eenvoudig kon tegenhouden. 
Eenmaal werd er nog wel gescoord maar dit doelpunt 
werd na eerst goedgekeurd te zijn, later alsnog door de 
scheidsrechter afgekeurd vanwege buitenspel. Dat kon 
er ook nog wel bij. De eindstand werd 3-0 omdat Sparta 
een van de weinige momenten in de tweede helft dat ze 
bij de goal waren nog scoorde.  De rebound van een vrije 
trap kwam terecht bij een Spartaan die binnenschoot. 

En zo wacht EGS’20 nog op het eerste punt en zelfs het 
eerste doelpunt in de 4e klasse. Misschien komende 
zondag als om 10:00 uur wordt afgetrapt tegen Volhar-
ding thuis op de Kranenhof. 

GELIJKSPEL VOOR 7E

EGS’20 7 - DSV 4 
1-1

Foto: Bas Verploegen (7e)Foto: Mike van Workum (7e)

DAW 17-3 was de tegenstander die vandaag op het pro-
gramma stond.

We starten goed met meteen een aantal leuke kansen 
voor onze voorhoede helaas werden die niet benut en 
bij een ingooi van DAW stonden we even niet goed in 
positie met als gevolg dat de 1-0 op het scorebord stond.
Daarna pakte wij weer het betere van het spel maar net 
voor rust was het toch weer DAW dat met een echte 
frommel goal 2-0 maakte.

Na rust starten we fel en met meer druk naar voren dat 
resulteerde in een doelpunt voor ons gemaakt door Dy-
lano. Doordat we steeds meer risico namen voor de ge-
lijkmaker was het extra balen dat de tegenstander 3-1 
maakte maar in plaats van opgeven werden de mauwen 
opgestroopt en werd er voor iedere meter gestreden, 
nadat thijs met een mooie vrijetrap de kruising had 
geraakt was het Adem die raak schoot maar het mooi-
ste doelpunt werd in de blessure tijd gemaakt door Sal 
waardoor de 3-3 toch als een overwinning voelde voor 
EGS’20 jo17-2.

GELIJKSPEL VOELT ALS OVERWINNING 
VOOR JO17-2

DAW SCHAIJK JO17-3 - 
EGS’20 JO17-2 

3-3
(Joost Opsteegh)

JO17-1 TREKT AAN KORTSTE EIND
EGS’20 JO17-1 - 

ST VIOS/TOXANDRIA JO17-1 
1-2

Foto: Stan van Beuningen (JO17-1)

10:00 MOSA '14 MO13-1 
(9-tal)

EGS '20 MO13-1 
(9-tal)

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

scheidsrechter: Daan van Stekelenburg

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

comp fase 1

scheidsrechter: Bernard van Eldijk

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 JO9-2 Udi'19 JO9-3

vriendschappelijk

scheidsrechter: leider is spelleider

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

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

comp fase 1

scheidsrechter: FairPlay
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Een op papier de makkelijkste tegenstander van deze 
bekerpoule, bleek voor EGS 15-2 een zware kluif. De 
tegenstander Cito 15-1 uit Oss beperkte zich tot lange 
ballen (soms gedragen door de wind) naar de zeer goe-
de, balvaardige en aalgladde spits. De verdedigers van 
EGS hadden geen grip op hem en zo kon die spits 3 van 
de 4 goals maken van Cito. Wat EGS tegenover het spel 
van Cito zette was bij vlagen aardig combinatiespel. Op-
bouwend vanuit achteren kwam EGS tot vele, vele, vele, 
vele, vele…….doelkansen. 

Zoals vaker geschreven, afmaken is een kunst apart. En 
zo liep EGS steeds achter de feiten aan. Was de achter-
stand weggewerkt en dacht iedereen aan: “Nu gaat EGS 
er overheen” viel prompt weer een tegendoelpunt. Het 
scoreverloop was voor de neutrale toeschouwer om te 
smullen, 0-1 achter, 1-1, 1-2 achter, 2-2, 2-3 achter, 3-3 en 
3-4 achter en in de laatste minuut 4-4. Degene die de 
wedstrijd hebben aanschouwd zullen met ongeloof naar 
het scorebord hebben gekeken. Niet alleen naar het sco-
rebord, maar ook naar de kansen van EGS. En dan weer 
kijkend naar het scorebord en dan weer afvragend: “Hoe 
is dit mogelijk”. Cijfers liegen niet. 
Concluderend kun je vaststellen dat EGS zeker steeds 
meer in staat is om goed combinatiespel op de mat te 
leggen, maar afronden, tjsa. Zelfs Myron van Dijk (za-
terdag scheidsrechter van dienst en spitsspeler van het 
eerste) zag dit slagveld en bood aan om een afwerk-
training voor zijn rekening te nemen. Prachtig initiatief! 
Julian en Jaimy troffen in de eerste helft wel doel.

Opvallende namen in deze wedstrijd waren Mosse, die 
verdedigend wel goed zijn mannetje stond. Lekker fel op 
de bal en proberen voor de man te komen. Opbouwend 
sterk. Mooi om te zien is, dat de jonge garde vaak het 
team bij de hand neemt. Op links staan Lars en Noud. 
Alle twee jonge telgen, die ook alle twee goed waren 
voor een doelpunt. Die van Lars was er een, na een 
pracht van aanval over diverse schijven. Jaimy trok de 
bal goed en strak voor en Lars ramde de bal in het dak 
van het doel. 

JO15-2 PAKT PUNT IN LAATSTE MINUUT

EGS’20 JO15-2 - CITO JO15-1
(Joep van der Molen)

Het doelpunt van Noud kwam in de laatste minuut tot 
stand. Het was het voetballend vermogen van Levi, die 
de bal wonderschoon voortrok even zo mooi nam Noud 
die bal uit de lucht om die in het doel te jassen. Opluch-
ting alom. 

Er had veel meer ingezeten dan een gelijkspel, als de 
kansen waren benut. In het voetballeven bestaat ‘als’ 
niet (in het echte leven trouwens ook niet), zodat EGS 
15-2 blij mocht zijn met een punt, tot stand gekomen in 
de laatste minuut.

Foto: Noud Keijzers (JO15-2)

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

comp fase 1

scheidsrechter: FairPlay

zondag 9 oktober

14:30 Bruheze 1 EGS'20 1

comp

scheidsrechter: Dhr. R. Steffanie

11:30 Bruheze 2 EGS'20 2

comp

10:00 EGS'20 3 Sparta'25 3

comp

scheidsrechter: Andre Derksen

11:00 Juliana Mill 3 EGS'20 4

comp

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

comp

11:30 SCMH 2 EGS'20 6

comp

10:15 EGS'20 8 NLC'03 5

comp

scheidsrechter: Joeri Nuijen

11:00 Odiliapeel/Braks Gro 
2 EGS'20 9

comp

12:15 EGS'20 10 FC Uden 5

comp

scheidsrechter: Dick Cuijten

09:30 Nulandia 6 EGS'20 11

comp

11:00 Cito 6 EGS'20 12

comp

10:15 EGS'20 35+1 SSA/SJO VITA 35+1

comp

scheidsrechter: Ben van Eldijk

10:00 EGS'20 VR1 Volharding VR1

comp

scheidsrechter: Toon Verstraaten

12:00 EGS'20 VR2 DESO VR1

comp

scheidsrechter: Daan van Stekelenburg

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

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

comp

scheidsrechter: Paul Willems

11:00 EGS '20 MO13-1 
(9-tal)

Boxtel MO13-2 
(9-tal)

comp fase 1
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JO13-3 DEELT PUNTEN MET BMC

EGS’20 JO13-3 - BMC JO13-3 
3-3
(ingezonden door)

Foto: Evo Hardenberg (JO13-3)

JO11-1 KOMT NET TEKORT TEGEN HVCH

EGS’20 JO11-1 - HVCH JO11-1 
1-2
(ingezonden door)

Foto: Milan Wijnen (JO11-1)

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

scheidsrechter: 

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

comp fase 1

scheidsrechter: leider is spelleider

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

comp fase 1

scheidsrechter: leider is spelleider

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

comp fase 1

scheidsrechter: leider is spelleider

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

comp fase 1

scheidsrechter: leider is spelleider

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

comp fase 1

scheidsrechter: leider is spelleider

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

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

scheidsrechter: FairPlay

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

comp fase 1

scheidsrechter: FairPlay

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

comp

12:00 EGS'20 2 ASV'33 2

comp

12:00 DSV 2 EGS'20 3

comp

11:00 EGS'20 4 Vitesse'08 3

comp

10:00 EGS'20 5 Festilent 5

comp

12:00 EGS'20 6 Margriet 3

comp

11:00 De Zwaluw 3 EGS'20 7

comp

12:00 DAW Schaijk 6 EGS'20 8

comp

12:00 EGS'20 9 Volkel 5

comp

12:00 Berghem Sport 6 EGS'20 10

comp

10:00 EGS'20 11 DAW Schaijk 9

comp

10:00 EGS'20 12 Prinses Irene 8

comp

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

comp

11:00 MVC'19 VR1 EGS'20 VR1

comp

12:00 Berghem Sport VR2 EGS'20 VR2

comp

dinsdag 18 oktober

19:30 EGS'20 4 Achilles Reek 2

comp

Vol goede moed en positief ingesteld vertrekken we 
deze zaterdag 1 oktober naar Uden om daar te gaan 
strijden tegen de plaatselijke FC. Helaas kan Jari er op 
het laatste moment vanwege ziekte niet bij zijn en ont-
breekt ook Thijs (de Hart). Betekent voor de anderen 
hard werken vandaag met maar een wissel. En dat in 
de wetenschap dat het nog steeds (conditioneel) een 
beetje wennen is te spelen op half veld tegen tot nu toe 
tegenstanders van hoog niveau. 

Onze jongens laten zich echter niet kennen: ze trek-
ken vol-enthousiast ten strijde. Vanaf de aftrap wordt 
er meteen door Armando, Luke en Ake druk gezet op 
de tegenstander en geprobeerd het ‘vijandelijke’ doel 
te bereiken. De aandachtspunten die uit de vorige wed-
strijden naar boven zijn gekomen hebben tijdens de trai-
ningen centraal gestaan. En de eerste resultaten begin-
nen langzaam zichtbaar te worden in de wedstrijd: de 
jongens vinden elkaar al beter in de ‘passing’, de ruim-
tes op het veld worden al meer benut en hierdoor resul-
teert het samenspel in het creëren van kansen. Op links 
weten Cas en Hugo elkaar goed te vinden; vanaf de zij-
lijn trekt Hugo naar binnen om de goed mee opgekomen 

JO11-2 PUT MOED UIT VERLOREN WEDSTRIJD

FC UDEN JO11-1 - EGS’20 JO11-2 
11-3

(Roger Jansen-Visser)

spitsen Timo of Luke te bereiken. Dat het nog niet altijd 
resultaat oplevert, mag de pret en het plezier in het spel 
niet drukken. Er wordt keihard voor elkaar ‘geknokt’ en 
gewerkt, in het 4e kwart hangt bij sommigen de tong 
bijna op de schoenen, maar ze blijven er voor gaan en de 
kopjes gaan niet hangen. In de verdediging wordt door 
Pim en Thijs heel wat werk verzet en worden heel wat 
(kilo)meters gemaakt. En komen de Udense aanvallers 
dan toch door, weet met intensief en frivool keeperswerk 
Jorne de bal regelmatig te keren. Chapeau voor de inzet 
van het team! 

Ondanks de uitslag 11-3 hebben we ons vandaag kranig 
geweerd, goed weerstand kunnen bieden in een goede 
wedstrijd met een sportieve en goed op elkaar inge-
speelde tegenstander. 

We putten moed uit -bij vlagen- ons mooie samenspel, 
het steeds meer elkaar actief coachen en het daardoor 
vinden van het doel van de tegenstander. Wat vandaag 
geleid heeft tot het maken van 3 doelpunten: Luke wist 
tweemaal het net te vinden en ook Pim wist na heel wat 
verdedigend werk in de 1e helft bij zijn invalbeurt in het 
laatste kwart meteen de bal in het net te schieten. Nog 
iets meer rust aan de bal en achter de deur goed dicht-
houden zal ook de score meer in evenwicht brengen! Op 
naar volgende week...



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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KLEIN VERLIES JO8-2

EGS’20 JO8-2 - 
NOOIT GEDACHT JO8-1

(ingezonden door)

Foto: Ruben de Valk (JO8-2)

JO9-2 VERLIEST RUIM

EGS’20 JO9-2 - 
OLYMPIA’18 JO9-1

Foto: Vince van Haren (JO9-2)

AGENDA
11-10   Uitwisseling WF met VVV Venlo
19-10 Algemene Ledenvergadering
22-10 Halloween jeugdactiviteit
14-11   Interland:  Dames Jong Oranje -   
 Jong België
16-11   Businesscafe
21-11   Overleg bestuur

OPNIEUW VERLIES VOOR JO10-2

EGS’20 JO10-2 - OSS’20 JO10-2JOUW GEZONDHEID
 IS ONZE SPORT!

06 112660150486 471931 

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

Fysiotherapie

De Hampoort

Foto: Siem Ockers (JO10-2)

zaterdag 22 oktober

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

13:00 SCE JO17-1 EGS'20 JO17-1

vriendschappelijk

vertrek: 12:00 naar Beuniging

vervoer: Roeffen, Rutten, Spaan, Strankin-
ga, res: Treffers

13:00 Nooit Gedacht JO15-2 EGS'20 JO15-4JM

comp

vertrek: 12:00 naar Geffen

vervoer: Toenders, Verheijen, de Waal, 
Weijers, res: van Zelm

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

comp

scheidsrechter: leider is spelleider

zondag 23 oktober

10:00 JVC Cuijk 2 EGS'20 4

comp

10:00 EGS'20 5 OSS'20 5

comp

scheidsrechter: Bernard van Eldijk

11:00 Odiliapeel/Braks Gro 
2 EGS'20 7

comp

12:00 EGS'20 9 Berghem Sport 5

comp

12:00 EGS'20 10 TOP 7

comp

10:30 Achilles Reek VR1 EGS'20 VR1

comp


