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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 8 OKTOBER
Constantia JO11-1 EGS’20 JO11-3 26-0
EGS’20 JO11-2 Fc De Rakt JO11-1 0-5
EGS’20 JO11-1 SV BLC JO11-1 2-7
MOSA’14 MO13-1 EGS’20 MO13-1 1-6
Juliana Mill JO13-2 EGS’20 JO13-4 10-0
Volkel JO13-1 EGS’20 JO13-3 1-6
EGS’20 JO13-2 SV Milsbeek JO13-1 5-2
EGS’20 JO13-1 Siol JO13-1 3-2
EGS’20 JO15-4 Nulandia JO15-2 0-2
Berghem Sport 
JO15-3 EGS’20 JO15-3 8-3

Juliana Mill JO15-2 EGS’20 JO15-2 2-1
EGS’20 JO15-1 Fc Uden JO15-1 6-1
EGS’20 JO17-2 DIOSA JO17-1 0-6
EGS’20 JO19-2 Juliana Mill JO19-1 1-14
EGS’20 JO19-1 Gemert JO19-2 1-5
ZONDAG 9 OKTOBER
EGS’20 VR2 DESO VR1 4-0
EGS’20 VR1 Volharding VR1 1-0
Cito 6 EGS’20 12 7-3
Nulandia 6 EGS’20 11 UITG
EGS’20 10 Fc Uden 5 2-1
Odiliapeel/BG 2 EGS’20 9 3-3
EGS’20 8 NLC’03 5 1-4
SCMH 2 EGS’20 6 0-2
Udi’19/CSU 6 EGS’20 5 4-1
Juliana Mill 3 EGS’20 4 1-6
EGS’20 3 Sparta’25 3 1-6
Bruheze 2 EGS’20 2 4-1
Bruheze 1 EGS’20 1 3-0

Derde Helft EGS’29  9       *  Maandag 10 oktober 2022          * Seizoen 2022-2023

INFORMATIE VANUIT HET WEDSTRIJDSECRETARIAAT

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

Rabobank Club Supportactie
Leden van de Rabobank hebben in het kader van de Club 
Supportactie op de jeugdafdeling van EGS’20 gestemd 
waardoor aan onze vereniging het mooie bedrag van 
€ 1000,19 is toegekend !

Wij willen alle leden van de Rabobank van harte bedan-
ken voor hun stem en zullen ervoor zorgen dat het be-
drag de juiste bestemming krijgt.  

Algemene Ledenvergadering
Op woensdag 19 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. 
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Spelregelbewijs
Nog steeds zijn er een aantal spelers die het spelregel-
bewijs niet gehaald hebben.  Bij een overtreding (spelen 
zonder spelregelbewijs) gaat de KNVB niet meteen over 
tot het opleggen van sancties, maar ze willen je er wel 
op wijzen dat na 7 keer meespelen zonder spelregelbe-
wijs aangifte bij de aanklager zal worden gedaan. Moge-
lijk volgt er dan een zware sanctie. De richtlijn hiervoor 
is: een boete variërend van €75 - €100 voor de vereniging 
en 1 wedstrijd uitsluiting voor de speler.

Sven van Boekel Niels Bongaards Bashar Darwish

Joeri van Doorn Tim Hendriks
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Vandaag speelronde drie op het programma. Voor onder 
23 de thuiswedstrijd tegen Sparta’25 voor 1 en 2 de uit-
wedstrijd bij Bruheze. Het werd een rampzalige zondag 
voor de selectie. 3 wedstrijden 0 punten 14 tegen en 2 
gescoord. Niet een te al te beste statistiek.

De EGS reporter was er alleen bij in Bruheze. Waar het 
tweede elftal om 11.30 aftrapte tegen het tweede. Vanaf 
de aftrap werd al snel duidelijk dat de Helmonders het 
gas erop hadden. Binnen no time stond het 4-0, slechts 
18 minuten hadden ze er voor nodig. EGS zette daar in 
de beginfase niks tegenover. De ploeg herstelde zich 
wel, creëerde een aantal mogelijkheden maar verder 
dan 1 doelpunt kwamen we niet meer. Zo een wedstrijd 
zit er altijd tussen. Kan gebeuren, volgende week ge-
woon weer door.

Het onder 23 team verloor met 1-6. Had meer kunnen 
zijn begreep ik maar goed, laten de boys het maar be-
schouwen als leermomentje...

Dan ons vlaggenschip. De ploeg miste een aantal spe-
lers maar zowel trainers als spelers wilden er vooraf 
geen probleem van maken. Dus met basisdebutanten 
GertWim in de spits, Thomas van Houdt en Chevvi Pol-
man begon de ploeg vol vertrouwen aan de klus tegen 
Bruheze. Het was ook hier duidelijk dat de Helmonders 
vanaf het begin er meteen op wilden klappen. Dat dit 
ook ging met intimidatie was erg jammer. Zo kreeg bij-
voorbeeld Myron een elleboog buiten het zichtveld van 
de scheidsrechter. Late we het zo zeggen: De nederlaag 
was totaal te danken aan het goede van Bruheze en het 
matige van EGS maar de scheidsrechter was niet altijd 
even fair als het gaat om overtredingen en andere vor-
men van “intimidatie”..... jammer, maar nogmaals, laten 
we ook kritisch kijken naar ons zelf.

We kregen het gewoon niet voor elkaar om de bal lang 
in ons bezit te houden. We waren slordig aan de bal, 
een soort van onrustig. Daardoor verloren we veel ballen 
die direct tot moeilijke situaties voor ons doel leidden. 
Ook kregen we het niet voor elkaar kansen te creëren, 
waar we normaal toch wel bekend om staan. Het was 
vandaag niet goed genoeg. Had niks te maken met de 
debutanten, maar door een soort van angst. De sfeer op 
de tribune zou je als intimiderend kunnen beschouwen, 
ik als reporter kon het wel waarderen. Men zong vooral 
de eigen ploeg toe. De sfeermakers deden niks verkeerd. 
Ruud van Dongen moest het ontgelden, Evenals
Myron van Dijk. Die kregen veel naar het hoofd, maar 
bleef binnen de perken. En ook de trainer werd dikke 
en Slutski (ex trainer Vitesse) genoemd, ik vind het wel 
humor, het had geen kwaad in de zin en als je zingt dat 
je eigen speler een waterhoofd heeft dan is ook wel
duidelijk dat het vooral grappig was.  

EGS’20 3 - SPARTA’25 3 
1-6

BRUHEZE 1 - EGS’20 1 
3-0
 

VERLOREN ZONDAG VOOR SELECTIE
(EGS reporter)

Foto (Peter Leegstraten):  Abel Derks (3e)

BRUHEZE 2 - EGS’20 2 
4-1

(Ramon Taihuttu)
Collectief falen heeft EGS 2 zijn eerste competitie ne-
derlaag geleden. Het team was geen schim van de voor-
gaande wedstrijden. Na 18 minuten was het al 4-0. Was 
ook de ruststand. 

De 2e helft was iets beter maar daar was ook alles mee 
gezegd. Resultaat was de 4-1. Afvallende bal werd goed 
binnen geschoten door Rick Beijer. Er waren nog wel wat 
mogelijkheden maar werden door eigen fouten te niet 
gedaan. Een wedstrijd, met name 1e helft, om snel te 
vergeten. 

Op naar de volgende wedstrijd en vol voor de winst gaan.

COLLECTIEF FALEN VAN 2E

Wij hielpen die sfeer in ieder geval mee goed te zijn door 
Bruheze vandaag niet al te veel weerstand te bieden. 

Het was in ieder geval een slechte zondag voor EGS. 
Maar het is er maar 1 van 22. Toch zullen we volgende 
week thuis tegen United weer uit ons oude vaatje moe-
ten tappen om te winnen. Ik weet zeker dat dit weer 
gaat lukken. De ploeg heeft bewezen met tegenslagen 
om te kunnen gaan en met ons thuisvoordeel en hopelijk 
veel publiek kan het vast weer de goede kant op gaan. 
We trappen zondag af om 14.30 uur, het tweede 12.00 
uur. Komt allen. 

Foto: Moos van der Bijl (1e)

Programma

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 (is verplaatste wedstrijd)

scheidsrechter: Paul Willems

13:00 EGS'20 JO17-1JM
ST SV United/
BVV'27/EWC'46/RE-
SIA JO17-1

comp

scheidsrechter: Bernard van Eldijk

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

comp

vertrek: 14:00 naar Wanroij

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

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

Boxtel MO13-2 
(9-tal)

comp fase 1

scheidsrechter: Thijs Spoorendonk

13:00 EGS’20 JO13-3 EGS’20 JO13-4

vriendschappelijk

scheidsrechter: regelt team zelf

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: Arthur Brussaard

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
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De dames moesten diep gaan voor de eerste drie punten 
in de 4e klasse maar ze waren wel dikverdiend. Want 
hoewel Volharding ook diverse goede kansen kreeg, wa-
ren de meeste kansen en ook het meeste balbezit voor 
EGS’20. Het duurde echter lang voordat de eerste treffer 
viel. Pas halverwege de tweede helft mocht Amber van 
Kraaij van ca. 25 meter afstand tot het doel een vrije 
trap nemen. Met precisie krulde de bal in de kruising, 
een werelddoelpunt!  Deze 1-0 werkte als een bevrijding 
en de winst werd niet meer weggegeven al moest daar 
hard voor gewerkt worden. 

A.s. zondag spelen we uit tegen MVC’19 in Maasbree. 
Ook zij werden afgelopen seizoen kampioen en promo-
veerden naar de 4e klasse.

ZWAARBEVOCHTEN EERSTE DRIE PUNTEN VOOR VR1
EGS’20 VR1 - 

VOLHARDING VR1 
1-0

(Edwin van Kraaij)

Vrijdagmiddag Escharen centrum. Opgeschoten belegen 
mannen staan te trappelen om de tocht naar het buiten-
land te maken. Geert moet helaas afzeggen dus iemand 
anders is nog niet jarig. De organisatie krijgt het clubje 
zowaar in Gent waar we zonder problemen de koningin 
Astridstraat in kunnen rijden. Mooi hotelletje.
 
Het centrum was een half uurtje lopen en een paar jaar 
geleden hoogstpersoonlijk door Ivan opgeknapt. Op zich 
aardig gelukt wat af te lezen was aan de vele toeristen. 
Mooi weer om onbeperkt spareribs te eten bij de klas-
sieker Amadues. Jugendstil gemengd met veul bourgon-
disch vleesgesmak. De Dulle Griet is een kroeg met een 
verhaal. Je zet in deze georganiseerde choas kroeg na-
melijk geen tafeltjes bij elkaar. Dat snapt iedereen want 
je bent namelijk wel in de Dulle Griet!? Of niet Arnoud? 
Tonnie kan zijn glaasje bestellen waarna je zo in je mand-
je kan. In ieder geval, zijn schoen. Geen glas (1.2 l) om in 
een keer op te kloeken, al denken onze vrienden uit de UK 
hier anders over. We hebben de foto’s nog. Gelukkig was 
Ferdi jarig dus het feest compleet. Zeker omdat John soci-
ale contacten op geheel eigen wijze onderhoud. Taalpro-
blemen bestaan alleen als je nuchter bent. Na tig drank-
jes volg je het tramspoor terug en kom je vanzelf weer 
bij vrouwe Astrid. Die eenvoud past goed bij de groep. 

Dag 2. Het ontbijt was prima, mede door een mooi ge-
bakken eitje van de exotische keukenprins. Om de leef-
tijd wat op te vijzelen werden Harry en Kees hartelijk 
ontvangen. Paul blij dat hij niet de oudste meer was. 
Om te beproeven of de intelligentie paste bij de leef-
tijd had Arnoud een cityquiz bedacht.  Bijzonder daar-
bij te vermelden dat iedereen boven de 100% scoorde.  
De groep dreigde even uit elkaar te vallen maar door 
koffie werd uiteindelijk toch een brug geslagen tussen 
de rivaliserende groepen. Daarna was het veel soeps 
mét een brrroodje. Even rust. 

Paul neemt de kapitein in de boot door een spontaan 
praatje over de stad.  Snel daarna komen de carnivoren 
onder ons (en dat zijn er nogal wat) aan hun trekken 
bij het grillige Pampas restaurant. De grootspraak over 
kartkunsten en vermeende stuurmanskunst zegeviert al 
voordat er een meter gereden is.. Op naar de wereld van 
Max. Met spanning en sensatie rijden we onze rondjes. 
Twee jonge veteranen konden de rondetijd zeer knap on-
der de 32 seconden houden. Ivan probeerde dwars door 
de vangrail de pas af te snijden en Stijn had niet hele-
maal begrepen welke kleur vlag voor welke situatie was. 
Maar ondanks dat waren beide onbetwiste winnaars. 
Phillipe wordt nog onreglementair de vangrail ingedrukt 
maar zijn protesten baten niet. De weg terug leidt weer 
tussen culturele gebouwen van het mooie Gent. Mooi 
door Middeleeuwse- en Industriële gebouwen. Maar ook 
door meisjes met goesting, die op hun beurt weer iets 

minder interesse hebben in ons gezelschap. De kroegen 
al te vol voor een elftal extra. Marcel en Paul houden 
het even voor gezien en kijken thuis hoe Maikel meneer 
Wright van het bord gooit. De rest viert nog een feestje 
in de stad. Ferdi is weer jarig! Gelukkig zoeken de feest-
vierders livevideo verbinding met alles en iedereen zo-
dat het bestaan der veteranen niet onopgemerkt blijft. 

De laatste ochtend vroeg op, om te zien hoe je echt 
hard moet rijden. Max wordt samen met ons we-
reldkampioen. Tijd voor een feestje dachten we zo. 
Eerst een laatste ontbijt voordat we elkaar mogen be-
schieten. Ed blijkt een tacticus en zoekt samenwerking. 
Tonny is snel door zijn voorraad kleurige ballen heen en 
Richard loert slinks op zijn kansen. Het is niet anders 
dan op de training. Fanatisme, lichte blessures, elkaar 
kapot schieten en dan lekker samen een drankje. En sup-
port vanuit het pittoreske dorpje aan de Maas van onze 
meester-apper Stephan. Zo is het leven van een veteraan. 
Organisatie bedankt. Top.

UITSTAPJE VETERANEN NAAR GENT
(Paul Rozestraten)

Foto (Paul Rozestraten): De veteranen op de boot in 
Gent

Foto: Merle van Oss (VR1)

VR2 WINT IN 1E WEDSTRIJD
EGS’20 VR2 - 

DESO VR1 
4-0

Foto: Anne de Hond (VR2)

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

scheidsrechter: Dhr Y. Talas

12:00 EGS'20 2 ASV'33 2

comp

scheidsrechter: Dhr S. Kandelaars

12:00 DSV 2 EGS'20 3

comp

11:15 EGS'20 4 Vitesse'08 3

comp

scheidsrechter: Wiliam van der Wijst

10:15 EGS'20 5 Festilent 5

comp

scheidsrechter: Ben van Eldijk
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E was afgelopen zaterdag een wedstrijd van EGS JO15-2 
tegen Juliana Mill 15-2, maar daar ging het na de wed-
strijd totaal niet over. Wat er na afloop van de wedstrijd 
gebeurde kan niet door de beugel. Een speler van EGS 
werd zo onheus bejegend, hier lusten de honden geen 
brood van. Over de letterlijke teksten ga ik hier niet uit-
weiden, maar neem aan dat wat gezegd is, echt ver over 
de grens ging. Discriminatie dus. Meteen werd hierop 
ingesprongen door de leiding van EGS. Allereerst werd 
gereclameerd bij de leiding van het elftal van Juliana 
Mill en bij de scheidsrechter van dienst. 

Van de tweekoppige leiding, nam één persoon het voor-
val mee de kleedkamer in en ging het bespreken, de an-
der vloog meteen in de verdediging. De leidsman had 
niets gehoord en wilde niets rapporteren en heeft met 
de staart tussen de benen bliksemsnel het sportpark 
verlaten. Na meer dan een kwartier wachten kwam van 
Juliana-kant nog geen geluid. Het enige geluid dat wel 
kwam was uit de kleedkamer van Juliana waar men vro-
lijk verder ging met discrimineren. 

DISCRIMINATIE HOORT NERGENS THUIS
JULIANA MILL JO15-2 - 

EGS’20 JO15-2 
2-1

(Joep van der Molen)

Hierop werd door de leiders van EGS nogmaals gewezen 
dat dit ontoelaatbaar is. Leiding van Juliana nergens te 
bekennen. Later op de gang werd, toen de leiders van 
EGS en de leiding van Juliana elkaar troffen, gevraagd 
hoe nu de status was en wat er aan gedaan werd. Hier 
kwamen niet verder, dan alleen verdediging. In onze 
overtuiging, ga je diep door het stof en roep je de des-
betreffende persoon ter verantwoording en laat je hem 
zijn excuses aan bieden aan de persoon de je zo hebt 
gegriefd. Niets van dat. Ergo er werd door de spelers 
van Juliana maar gegniffeld en gelachen, alsof we niet 
goed snik waren. Dan maar contact gezocht met een 
bestuurslid van Juliana Mill. Deze persoon moest opge-
trommeld worden en gezegd moet worden, hier kwamen 
voor het eerst de juiste woorden. Een woord van excuses 
namens de club en ook excuses gericht naar de getrof-
fen persoon.

Afspraken kunnen maken over de vervolgen weg en nu 
maar hopen dat de woorden worden nagekomen. Want 
discriminatie hoort nergens thuis.

Ons afscheid bij Juliana Mill zullen we niet snel verge-
ten. Door een deel van het elftal, dat rond hing bij de 
ingang, werden we uitgeschoten met de woorden “pang 
,pang, pang”. Volgens ons zit hier iets goed mis.

Zaterdag stond de laatste bekerwedstrijd tegen ST Con-
stantia/Menos JO17-2 op het programma. Maar op ver-
zoek van ST Constantia/Menos JO17-2 werd deze een 
week verplaatst. Er kon toch gevoetbald worden om-
dat SJO DIOSA/Niftrik uit Balgoy en Niftrik zich melde 
voor een vriendschappelijke wedstrijd. SJO DIOSA/Niftrik 
speelt in regio Oost van de KNVB en zijn al klaar met 
het bekerprogramma. Een tegenstander die hemels-
breed misschien wel het meest dichtbij is, maar die we 
in de competitie nooit zullen treffen. De spelers kennen 
elkaar van school, dan denk je dan is er voldoende mo-
tivatie om alles te geven om niet te verliezen. Dit viel 
een beetje tegen. Voor dat de wedstrijd begon meldde 
zich al enkele spelers met pijntjes en dat ze op de bank 
willen beginnen. In de wedstrijd leek het wel of er met 
een rem erop werd gevoetbald. De eerste helft was het 
hoofdzakelijk verdedigen. Voorin waren we te onmach-
tig om de bal vast te houden. Noud onze keeper viel ook 
nog uit met een blessure aan zijn hand, zodat Thijs, onze 
centrale man achterin, hem in het doel ging vervangen. 
We gingen met een 0-3 achter stand de rust in, maar dit 
hadden er wel meer kunnen zijn.

In de rust hadden we het even gehad over het instel-
lingsprobleem. Het was slap en dat zulke wedstrijden zo 
nutteloos zijn. Dit hielp wel voor de eerste 20 minuten in 
de tweede helft. Het ging wat beter, maar na weer een 
tegendoelpunt kakte het weer in. Uiteindelijk verloren 
we teleurstellend met 0-6. 

PIJNLIJK VERLIES JO17-2
EGS’20 JO17-2 - 

SJO DIOSA/NIFTRIK JO17-1 
0-6

(Johnny Verwegen)

JO15-4 VERLIEST VAN KOPLOPER
EGS’20 JO15-4 - 

NULANDIA JO15-2 
0-2

JO19-1 VERLIEST VAN GEMERT

EGS’20 JO19-1 - GEMERT JO19-2 
1-5

T: (0486) 420 700www.hrmeetenregeltechniek.nl

Foto: Gijs Lunenburg (JO15-4)

EENVOUDIGE WINST JO15-1
EGS’20 JO15-1 - 
FC UDEN JO15-1 

1-6

Foto: Milan Adams en Frits Treffers (JO15-1)

Foto: Fahed Mawazini (JO17-2)

FORSE NEDERLAAG JO19-2
EGS’20 JO19-2 -

 JULIANA MILL JO19-1 
1-14

Foto: Sem Brands (JO19-2)Foto: Amir Chazanisharahi (JO19-1)

12:15 EGS'20 6 Margriet 3

comp

scheidsrechter: Wim Spanbroek

12:00 DAW Schaijk 6 EGS'20 8

comp

12:15 EGS'20 9 Volkel 5

comp

scheidsrechter: Dylan Luza

12:00 Berghem Sport 6 EGS'20 10

comp

10:00 EGS'20 11 DAW Schaijk 9

comp

scheidsrechter: Toon Verstraaten

10:15 EGS'20 12 Prinses Irene 8

comp

scheidsrechter: Bernard van Eldijk

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
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Zaterdag speelde de JO!3-2 tegen de koploper uit onze 
poule. Zij hadden nog niet 1 wedstrijd verloren en zeiden 
vooraf al dat ze kampioen zouden worden vandaag. Dit 
maakte dat ons team toch wat onzeker aan de wedstrijd 
begon. Maar als snel bleek dat de teams toch wel aan 
elkaar gewaagd waren. In de 5e  minuut al, kwam uit 
een aanval van Amin en Mohammed de 1-0 gescoord 
door Mohammed. Het vertrouwen kwam een beetje te-
rug en Yaiden wist de bal mooi voor te geven op Amin 
maar deze ging helaas net naast. Niet lang daarna wist 
diezelfde Amin, vanaf onze helft door te breken. Hij 
werd getackeld maar bleef overeind en strompelde door, 
waardoor de voordeel regel werd toegepast. Hij zette de 
sprint in zijn eentje voort en wist zijn teenstander af 
te schudden en de keeper uit te spelen : 2-0.  Wat een 
knap goal en wat een vechtlust! En dit was in de 10e  
minuut. Daarna volgde een vervelend moment. Een bal 
wordt door ons ongelukkig verdedigd (richting achter-
lijn gespeeld )  waarbij de keeper de bal oppakte in het 
strafschop gebied. Hiervoor werd hands gegeven en een 
penalty. Helaas scoorde Milsbeek hieruit en werd het 
2-1. Achteraf bleek dat hiervoor geen penalty gegeven 
mocht worden maar het was nu eenmaal gebeurd. EGS 
liet zich hierdoor niet beïnvloeden en bleef voetballen 
als een team. Bram was achterin net een stofzuiger en 
wist de bal elke keer weg te werken, keek goed om zich 
heen, overzag de situatie en speelde hem goed weer 
naar voren. Ook Nick wist op het middenveld zijn man-
netje te staan door zich zomaar niet van de bal af te 
laten lopen en maakte een paar mooie acties. Net voor 
rust kwam er een mooie voorzet op Lars die zijn kans 
rook. Bij bleef ervoor gaan en sprintte met de bal aan 
de voet naar voren. Doordat hij druk bleef geven kon hij 
de bal van de keeper onderscheppen en het mooi 3-1 
maken! 

Vol vertrouwen kwam het team, na de rust, weer het 
veld op. Bram en Floris communiceerden goed met el-
kaar en zorgden dat de rust bewaard werd en het spel 
weer goed kon worden opgebouwd vanuit achterin. Ge-
lukkig was Hailey ook weer hersteld van haar blessure 

en zorgde zij achterin voor een goede verdediging. Floris 
hield een paar mooie ballen. Voor het goal werd goed 
verdedigd. Er werd veel overgespeeld en goed gekeken 
naar de ruimte. Hier was duidelijk op getraind. Er werd 
onderling goed gecoached. Nick wist met zijn snelle 
sprintjes de bal mooi binnen de lijnen te houden en af 
en toe een mooie pass naar voren te geven.

Net voor het strafschop gebied werd Amin nog eens ge-
tackeld. Dit leverde een vrije trap op. Yaiden mocht deze 
nemen en wist hem bijzonder knap, hoog in de hoek te 
krullen: 4-1! Helaas scoorde Milsbeek nog uit een corner 
de 4-2. Het team bleef voetballen en er werd zeker niet 
alleen ingezet op de  verdediging. Aan het einde van 
de wedstrijd kreeg EGS nog een corner waarbij via de 
kopbal van Amin de 5-2 werd gescoord. De blijdschap 
achteraf was natuurlijk groot. Ze hadden het dubbel en 
dwars verdiend.  Wat een prachtige wedstrijd , en wat 
een leuk team!

En alle lof voor de trainers die weten hoe ze de kinderen 
neer moeten zetten , waar ze aan moeten werken en 
hoe ze het maximale uit de kids kunnen halen door een 
positieve benadering! 

PRACHTIGE WEDSTRIJD MET WINST VOOR JO13-2
EGS’20 JO13-2 - 

SV MILSBEEK JO13-1 
5-2

(Manon Hol)

KNAPPE ZEGE JO13-1
EGS’20 JO13-1 -

 SIOL JO13-1 
3-2

Foto: Boven Verhoeven (JO13-1)

Foto: Amine Khamal (JO13-2)

maandag 17 oktober

20:00 EGS'20 JO19-1 Trekvogels JO19-1

vriendschappelijk

Scheidsrechter: nnb

dinsdag 18 oktober

19:30 EGS'20 4 Achilles Reek 2

comp

Scheidsrechter: Ben van Eldijk

woensdag 19 oktober

20:00 EGS'20 10 TOP 7

comp

Scheidsrechter: André Derksen

zaterdag 22 oktober

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

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

vriendschappelijk

scheidsrechter: nnb

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
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Voor de wedstrijd hebben we met een aantal ouders het 
veldje klaargezet zodat trainer/leider Roger zijn team, 
dat vandaag weer eens compleet was, optimaal kon 
voorbereiden op de wedstrijd. Dat had hij dan ook per-
fect gedaan, want het 1e kwart speelde EGS met veel en-
thousiasme en energie, en verdienden ze zeker een goal. 
Ondanks bij vlagen mooie combinaties bleef het toch 
0-0. In het heerlijk zonnige weer was het ook genieten 
bij de loyale supporters die er iedere wedstrijd weer bij 
zijn om de boys een hart onder de riem te steken.

In het 2e kwart kwamen er 3 verse krachten binnen de 
lijnen. Na extra druk naar voren kwam FC de Rakt toch 
op een 0-1 voorsprong, wat op dat moment nog tegen de 
verhoudingen in was. Toen vlak daarna ook de 0-2 binnen 
viel, zag je de koppies toch een beetje gaan hangen. Dit 
seizoen krijgt het team het vaak lastig als de eerste te-
gengoal eenmaal gevallen is, maar daar hoeven ze zich 

absoluut niet voor te schamen want ze spelen in deze 
competitie alleen maar tegen O11-1 teams. En de sfeer 
binnen het team blijft ten alle tijden goed, er wordt el-
kaar nooit iets verweten. Keeper Jorne schreeuwde zijn 
mannen na de tegentreffer dan ook weer gewoon naar 
voren en ze herpakten hun vechtlust om in ieder geval 
de schade tot de rust te beperken. Op een botsinkje tus-
sen 2 spelers na die even precies hetzelfde idee hadden 
lukte dat ook. Er werd goed naar voren verdedigd door 
Hugo, Cas, Jari, Armando, Timo, Pim, Thijs, Luke, Pim, 
Ake…. tja wie niet eigenlijk… geen idee, uw verslaggever 
van dienst kan de wissels zich niet meer precies voor de 
geest halen.

In het 3e kwart stond nu Ake in de goal en ging Jorne de 
spits in. Ondanks de snelle 0-3 had Ake enkele puike red-
dingen in huis, en kwam Jorne een paar keer heel goed 
door. Samen met Thijs waren er nog wat kleine kansjes 
maar het geluk ontbrak om de verdiende aansluitings-
treffer te kunnen maken. Het werd inmiddels ook wat 
frisser, de zon was even verdwenen, en bij een corner 
voor EGS waren er nog enkele (te) fanatieke supporter-
tjes het veld op gekomen die meteen adequaat van het 
veld verwijderd werden door de goed leidende scheids. 
Het spel golfde snel heen -en weer, maar helaas vielen 
aan het eind van het 3e kwart toch nog snel na elkaar 
de 0-4 en 0-5. 

In de rust voor het 4e kwart gaf Roger een laatste uit-
gebreide instructie aan de kids, die goed werd opgepakt 
want in het laatste kwart vielen geen tegendoelpunten 
meer. Er werden nog wel enkele ballen rakelings uit de 
goal getikt aan beide kanten, en enkele goede aanval-
len van EGS werden in de kiem gesmoord door overtre-
dingen waarop nog wel mooie vrije trappen volgden die 
helaas net naast gingen. Zo heeft het team in zowel het 
eerste als het laatste kwart knap de 0-0 gehouden en 
hadden ze zeker in het begin meer verdiend, maar er 
zit een duidelijk stijgende lijn in het team wat de trai-
ners Marijn en Roger knap voor elkaar hebben. Lekker zo 
door blijven voetballen jongens dan komen die punten 
vanzelf!

STIJGENDE LIJN BIJ JO11-2
EGS’20 JO11-2 - 

FC DE RAKT JO11-1 
0-5

(Joris de Hart)

Foto (Joris de Hart): Leider/trainer Roger pept zijn 
team nog een keer op.

ACTIELINK.NL
EEN INITIATIEF VAN CLUBPLAN NEDERLAND

JOUW NAAM OP EEN STOELTJE
in actie voor

Steun EGS ‘20 en sponsor een stoeltje op onze mooie  tribune, 

met jouw eigen naam erop!

Samen in actie
Staat jouw (bedrijfs)naam straks ook op onze stoeltjes?

Met deze Stoeltjesactie zorgen we ervoor dat EGS ‘20 er goed bij zit.

Doe je mee?

ACTIELINK.NL/EGS20

STOELTJESACTIE

75,- voor 3 jaar

Foto: Pim Reinders (JO11-2)

BLC TE STERK VOOR JO11-1
EGS’20 JO11-1 - 
SV BLC JO11-1 

2-7

Foto: Jip van Erkelens (JO11-1)

comp

12:00 EGS'20 9 Berghem Sport 5

comp

09:30 Nulandia 6 EGS'20 11

comp

10:30 Achilles Reek VR1 EGS'20 VR1

comp

zaterdag 29 oktober

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

vriendschappelijk

zondag 30 oktober

14:30 Stiphout Vooruit 1 EGS'20 1

comp

12:00 Stiphout Vooruit 2 EGS'20 2

comp

10:00 EGS'20 3 Prinses Irene 3

comp

10:30 Constantia 3 EGS'20 4

comp

10:00 SJO/SSA VESTA'19 4 EGS'20 5

comp

10:00 EVVC 4 EGS'20 6

comp

12:00 EGS'20 7 Vianen Vooruit 3

comp



Redactie: Rian van de Ven 
  Edwin van Kraaij

Foto’s:  Matt Gerrits
Kopij voor de weekbrief dient 

vóór maandag 17.00 uur 
aangeleverd te zijn via 
weekbrief@egs20.nl
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AGENDA
11-10   Uitwisseling WF met VVV Venlo
19-10 Algemene Ledenvergadering
22-10 Halloween jeugdactiviteit
2-11 Overleg Fair Playcommissie
14-11   Interland:  Dames Jong Oranje -   
 Jong België
16-11   Businesscafé
21-11   Overleg bestuur

Afgelopen zaterdag was het een mooie dag om te voet-
ballen. De jongens van EGS’20 J08-4 mochten aantreden 
tegen Gassel JO8-1. Vanaf de start van de wedstrijd werd 
er al meteen goed overgespeeld naar elkaar en bij bal-
verlies werd er hard gewerkt om de bal terug te verove-
ren. De teams waren aan elkaar gewaagd. De wedstrijd 
werd goed begeleid door de spelbegeleider Rutger. Uit-
eindelijk maakt J-Jay de openingstreffer, en snel daarna 
wist Loek een fraaie 2-0 binnen te schieten. 

Na de rust kreeg keeper Noë (die uitstekend stond te 
keepen) zijn wisselbeurt, en nam J-Jay de honneurs in 
de goal even waar. De tegenstander maakte daarna met 
een mooi shot de 2-1. Daarna bleef het lang gelijkwaar-
dig opgaan met mooie kansen voor Milan en Mylan en 
Adam, die helaas niet werden verzilverd met een doel-
punt. Dit lukte uiteindelijk J-Jay en Loek wel. Eindstand 
5-1.  Goed gespeeld!

JO8-4 WINT DERBY TEGEN GASSEL

EGS’20 JO8-4 - 
GASSEL JO8-1 5-1

(Christian Adriaans)

5-5 GELIJKSPEL VOOR JO8-3

EGS’20 JO8-3 - 
JULIANA MILL JO8-1

JO9-3 VERLIEST RUIM
EGS’20 JO9-3 - 

ST DE ZWALUW/HAPSE 
BOYS JO9-1

Foto: Julian Smulders (JO8-3)Foto: Charlie ten Kate (JO9-3)

Foto: Milan van Osch (JO8-4)

10:00 EGS'20 8 Prinses Irene 4

comp

12:00 Boekel Sport 9 EGS'20 9

comp

12:00 EGS'20 10 TOP 8

comp

10:00 FC Uden 6 EGS'20 11

comp

12:00 HVCH 16 EGS'20 12

comp

10:00 EGS'20 VR1 Gemert VR1

comp

12:30 TOP VR1 EGS'20 VR2

comp


