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                              Foto: De MO13-1 werd herfstkampioen
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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.

DINSDAG 11 OKTOBER
EGS’20 VR2 Vesta’19 VR1 1-1
ZATERDAG 15  OKTOBER
EGS’20 JO11-3 Siol JO11-2 0-18
Siol JO11-1 EGS’20 JO11-2 7-0
Berghem Sport 
JO11-1 EGS’20 JO11-1 6-2

EGS’20 MO13-1 Boxtel MO13-2 9-1
ST Constantia/
Menos JO17-2 EGS’20 JO17-2 1-6

EGS’20 JO17-1
ST SV United/
BVV’27/EWC’46/
Resia JO17-1

2-4

EGS’20 JO19-2 Vesta’19 JO19-1 2-3
ZONDAG 16 OKTOBER
Berghem Sport 
VR2 EGS’20 VR2 6-0

MVC’19 VR1 EGS’20 VR1 2-2
EGS’20 12 Prinses Irene 8 2-6
EGS’20 11 DAW Schaijk 9 0-10
EGS’20 9 Volkel 5 1-8
DAW Schaijk 6 EGS’20 8 6-3
EGS’20 6 Margriet 3 1-2
EGS’20 5 Festilent 5 5-2
EGS’20 4 Vitesse’08 3 4-2
DSV 2 EGS’20 3 0-1
EGS’20 2 ASV’33 2 UITG
EGS’20 1 SV United 1 1-1
MAANDAG 17 OKTOBER
EGS’20 JO19-1 Trekvogels JO19-1 3-4

Derde Helft EGS’20 10      *  Maandag 17 oktober  2022          * Seizoen 2022-2023

INFORMATIE VANUIT HET WEDSTRIJDSECRETARIAAT
Algemene Ledenvergadering
Aanstaande woensdag 19 oktober vindt de jaarvergade-
ring plaats om 20:00 uur in het clubhuis. Alle leden zijn 
hiervoor uitgenodigd.  De stukken voor deze vergadering 
zijn online te vinden op onze site:

https://www.egs20.nl/880/documenten-alv/. 

De stukken zullen in beperkte hoeveelheid (i.v.m. het mi-
lieu) ook uitgeprint worden. Het financiële jaarverslag is 
niet online te vinden maar zal alleen in een uitgeprint 
verslag te lezen zijn. Alle uitgeprinte verslagen liggen 
vanaf 19:00 uur klaar in het clubhuis. 
Hieronder tref je de agenda aan. 

AGENDA 
ALGEMENE LEDENVERGADERING

 A.S.  WOENSDAG 19-10-2022 
OM 20:00 UUR IN HET CLUBHUIS

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 2022-2023 
11. Rondvraag
12.  Sluiting

Interland
In het kader van het vriendschappelijke 8-landentoernooi 
zal op maandag 14 november om 19:00 uur de wedstrijd 
Jong Oranje Leeuwinnen - België O23 gespeeld worden. 
De entree zal net als bij de vorige (jeugd)interlands gratis 
zijn. Binnenkort kun je via de website van de KNVB een 
entreeticket bestellen zodat we in kunnen schatten hoe-
veel mensen er komen.  Kijk voor meer informatie op:
https://www.onsoranje.nl/teams/339323/programma/
wedstrijd/334101

Halloweenfeest
Op zondag 30 oktober organiseert een groep van de  
damesselectie een HAPPY HALLOWEEN feest. Zie  
hieronder de aankondiging. 
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EGS’20 1 - SV UNITED 1 
1-1
 

(ingezonden door)

WEEKEND ZONDER NEDERLAAG VOOR SELECTIE

Zondag 16 oktober 2022, speelronde 4 voor de selecties 
va EGS. Een met wisselende resultaten, maar ook 1 zon-
der nederlagen. 

Het tweede kon niet verliezen, want die zijn afgelast. 
Het is merkbaar dat Corona weer opkomt want ASV uit 
AarleRixtel kon vanwege COVID geen elftal op de been 
brengen. Dinsdag wel, dus het team speelt dinsdag 20 
uur thuis.

Het onder 23 team speelde in St.Anthonis tegen de 
plaatselijke DSV. De Snelle Voeters staan onderaan, 3 
keer verloren. Wij 1 keer gewonnen. De staf had een 
sterk onder 23 afgestuurd door de afgelasting van 2. Het 
was echter Jens, de doelman, die vandaag een hoofd-
rol had. Hij pareerde een aantal goede aanvallen, was 
een enorm sta in de weg. Mede door zijn sterke optre-
den wisten we we 1-0 te winnen. Misschien beetje on-
terecht, maar wel lekker!

DSV 2 - EGS’20 3  
0-1
(ingezonden door)

Foto (Peter Leegstraten): Sam Nelen heeft gescoord 
voor het 3e tegen DSV 2

In de middag ons vlaggenschip. Het trad aan tegen Uni-
ted uit Wanssum. De blauw witten hadden net als wij 
3 punten. Vandaag moesten we Lars missen met een 
blessure. De doelman had een dikke knie. Niet helemaal 
duidelijk wat er was maar hopelijk kan hij over 2 we-
ken weer spelen. Zijn vervanger was Joeri. De jongen 
doelman heeft zich ontwikkeld de laatste jaren en op 
de tribune waren we het er mee eens dat hij zijn kans 
vandaag wel verdiende. En hij deed het goed. Achterin 
speelde Chevvi wederom. Ditmaal als linksback. Ik moet 
zeggen dat hij vandaag een zeer goede indruk maakte. 
Weer een jongeling uit de onder 19 die aanhaakt bij 1. 

Opvallend was vandaag dat Sander in de punt van de 
aanval begon Ipv op het middenveld. Op
10 begin Paul vandaag. Met zijn corners en vrije trappen 
stichtte hij enorm veel gevaar. Helaas wisten we uit al 
deze mogelijkheden danwel kansen niet te scoren! 

Via Wessel kwamen me op 1-0, een prachtige goal met 
zijn gouden linker. Het zal voor hem ook wel een be-
vrijding zijn dat hij eindelijk weer het doel vond. Na de 
1-0 (4e minuut) kregen we via Chevvi en Wesley twee 
enorme kansen om de score te verhogen, echter beiden 
misten het doel, chevvi op een haartje, Wesley zijn bal 
belandde in de Maas……

Direct daarna werd het 1-1 door een inschattingsfout 
achterin. Joeri was vervolgens kansloos op de schuiver. 
We kregen de eerste helft nog wel wat mogelijkheden, 
vooral uit corners, maar de grootste was voor United, 
dat uit de counter net de bal naast schoot.

De tweede helft was het ongelofelijk dat het 1-1 bleef. 
United kopte een bal op de lat, maar EGS kreeg kansen 
via Rens, Wesley, Abel, Sander, Wessel en zo nog een 
paar! Dat de bal er niet invloog was een wonder. 

Uiteindelijk dus 1-1. Zuur want het was niet verdiend. Het 
is nu even afhaken, beetje naar beneden kijken, maar 
het komt vast goed. Zondag zijn er vrij, op 30 oktober 
gaan we naar Stiphout.

Foto: Abel Derks (1e)

2 VERLOREN PUNTEN IN MAASBREE 
VOOR VR1

MVC’19 VR1 - EGS’20 VR1

(Edwin van Kraaij)

Na drie kwartier in de auto gezeten te hebben komen we 
diep in Limburg uit in Maasbree waar we tegen MVC’19 
moesten spelen. Dit elftal had net als wij drie punten 
gehaald met een 1-0 overwinning tegen Volharding dus 
theoretisch leek het een gelijkwaardig duel te worden. 

Dit bleek niet zo te zijn. EGS’20 was sterker en kreeg 
heel veel kansen waarvan enkele 100% kansen wa-
ren.  Alleen in de eerste helft wist MVC nog wel 
eens bij het doel van Gwen Gerrits te komen maar in 
de tweede helft had Gwen bijna niets te doen.  Toch 
stond EGS’20 na een half uur spelen met 2-0 ach-
ter.  De eerste goal was een dubieuze strafschop en 
de tweede goal was een counter na balverlies op het 
middenveld. Kortom de dames waren een grotere te-
genstander van zichzelf dan de ploeg uit Maasbree. 
Nog voor rust wisten de dames door een schot van Lie-
neke van Kempen zichzelf terug in de wedstrijd te knok-
ken en de ruststand was dan ook 2-1.  

Met een bekertje thee werd vastgesteld dat verliezen 
tegen deze ploeg geen optie was want dan zouden we 
onszelf echt tekort doen.  In de tweede helft werd dan 
ook met veel strijd op zoek gegaan naar doelpunten.  
Maar de bal wilde er gewoonweg niet in. Slechts een 
schot vanaf de middellijn (...) van Vede van de Geijn stui-
terde over de keepster heen waardoor in ieder geval de 
2-2 op het scorebord kwam. Verder kwamen de dames 
niet, ondanks dat dat er echt wel ingezeten had met alle 
doelpogingen. 

En zo gingen de Maasbreese dames vrolijker van het 
veld af dan de dames van EGS’20.  Twee verloren punten 
maar wel vertrouwen gezien het spel en de mogelijkhe-
den om te kunnen winnen. 

A.s. zondag spelen we in de 2e ronde van de beker tegen 
Achilles Reek VR1. 

Programma

maandag 17 oktober

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

vriendschappelijk

scheidsrechter: Anton de Wit

dinsdag 18 oktober

20:00 EGS'20 2 ASV'33 2

comp

scheidsrechter: Rob Adams

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

18:15 EGS'20 MO13-1 EGS'20 JO13-4

vriendschappelijk

scheidsrechter: 

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: Paul Willems

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

12:00 EGS'20 JO13-1 Olympia'28 JO13-1

comp

scheidsrechter: 

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: André Derksen

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

comp

12:00 EGS'20 9 Berghem Sport 5

comp

scheidsrechter: Bernard van Eldijk

09:30 Nulandia 6 EGS'20 11

comp
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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

12E KOMT TEKORT 
EGS’20 12 - 

PRINSES IRENE 8 
2-6

Foto: Bram van Zuijlen (12e)

Foto: Lucas Janssen (11e)

11E VERLIEST MET DUBBELE CIJFERS
EGS’20 11 - DAW SCHAIJK 9 

0-10

RUIM VERLIES VOOR 9E
EGS’20 9 - VOLKEL 5 

1-8

Foto vrnl: Jannes Weerman, Nathan Vervaecke, Wout 
Linders, Levy Vd Vliet (9e)

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

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

12:30 TOP VR1 EGS'20 VR2

comp

zondag6 november

14:30 EGS'20 1 Venhorst 1

comp

12:00 EGS'20 2 SV de Braak 2

comp

11:00 UDI'19/CSU 2 EGS'20 3

comp

11:00 EGS'20 4 VCA 2

comp

10:00 EGS'20 5 Nulandia 5

comp

12:00 EGS'20 6 OSS'20 6

comp

12:00 HBV 3 EGS'20 7

comp

10:00 Herpinia 3 EGS'20 8

comp

12:00 EGS'20 9 Juliana Mill 4

comp

12:30 Herpinia 4 EGS'20 10

comp

De laatste wedstrijd van de bekercompetitie was uit te-
gen ST Constantia/Menos JO17-2. Als we zouden winnen 
stijgen we een plaatsje op de ranglijst naar de derde 
plaats. Bij een gelijkspel blijven we staan op plek 4 en 
als we met meer dan 2 doelpunten verschil zouden ver-
liezen zouden we zakken naar de vijfde plaats. Voor de 
wedstrijd hadden we 6 afmeldingen. Gelukkig konden 
Sem, Delano, Willem en Tijn van de JO15-1 ons team ver-
sterken zodat de wedstrijd toch door kon gaan. 

In het begin van de wedstrijd was het nog een beetje 
aftasten, maar als snel trokken we de wedstrijd naar 
ons toe. Achterin stond het goed en geven eigenlijk niks 
weg. Na een paar kansjes weten we uit een hoekschop 
te scoren. Door de bal in het doel te koppen maakt 
Efieson zijn eerste doelpunt. Vlak voor het einde van de 
eerste helft scoort Delano de 0-2. Vanaf links trekt hij 
naar binnen en met een boogbal met zijn rechterbeen 
trapt hij de bal over de keeper in de verre hoek. Een lek-
kere stand om de rust in te gaan. 

Na de rust scoren we al snel de 3-0. Sal scoort met een 
schot vanaf de 16 meter. Omdat we nu zo dominant 
zijn lijkt de wedstrijd al wel beslist. Even later krijgen 
we een hoekschop, via een been van een speler van ST 
Constantia/Menos gaat de bal in het doel. Aan de ande-
re kant weet daarna ook ST Constantia/Menos uit een 
hoekschop te scoren. Jammer dat we niet de 0 konden 
houden, want verder hebben ze geen kans gehad. Uit-
eindelijk scoren we nog twee keer via Sem en Delano. 
De wedstrijd eindigt in een 1-6 uitslag. Achteraf gezien 
een gemakkelijk gehaalde overwinning. 

EENVOUDIGE BEKEROVERWINNING 
JO17-2

ST CONSTANTIA/MENOS JO17-2 
- EGS’20 JO17-2 

1-6
(Johnny Verwegen)
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10:00 EGS'20 12 FC Schadewijk 5

comp

10:00 MOSA'14 35+1 EGS'20 35+1

comp

12:00 FCV-Venlo VR1 EGS'20 VR1

comp

12:00 EGS'20 VR2 FC de Rakt VR1

comp

De zon scheen in de ochtend, de jongens van de jo10-1 
hadden er weer zin in en gingen er met volle moed te-
genaan. Helaas moesten we Lisa missen en hadden we 
maar 1 wissel. Yme als keeper weer goed gefocust met 
een perfecte verdediging voor zich van Siem en Flint 
afgewisseld door Jahnoah. Floris die op het middenveld 
alles goed onder controle had en Noureddine en Nizar 
die samen voorin er tegenaan gingen. 

Floris maakte al gauw de 1-0 voorsprong met een per-
fecte goal. Udi wist snel een gelijkspel te maken en het 
was dus even spannend hoe de wedstrijd zou gaan lo-
pen, maar al gauw liet EGS zien dat ze veel sterker wa-
ren. Wat werd er goed samen gespeeld. Nizar maakte 
al gauw de 2 en 3-1, gevolgd door Noureddine die er 
4-1 van maakte. Ondertussen was de zon verdwenen en 
begon het flink te regenen, maar dat mocht hun inzet 
en pure focus niet deren. Nizar die zich als een echte 
Ronaldo op het veld gedroeg, maakte BIJNA 2 omhaal 
goals. 

JO10-1 IS HERFSTKAMPIOEN

EGS’20 JO10-1 - 
UDI’19/CSU JO10-1

(Anne Khamal)

De 5-1 schoot hij er met een mooie kopbal in de hoek in, 
gevolgd door Floris die er weer 2 inschoot. Het mooie 
was dat ze erg goed samen speelde. Siem die de tegen-
stander achterin constant te snel af was en de bal weer 
naar voor kon passen, Flint die elke bal afkapte van de 
tegenstanders en Jahnoah die als een echte kei harde 
verdediger op elke bal af ging. Yme wist veel moeilijke 
ballen tegen te houden als keeper en heeft zelfs nog 
een assist gegeven. Ook hield hij goed het overzicht en 
kon zijn teamspelers vanuit het doel goed coachen. 

Udi wist nog 2 doelpunten te maken waardoor de stand 
op 7-3 stond, maar EGS wilde het er niet bij laten en 
Noureddine en Nizar maakte beide nog een doelpunt 
waardoor ze eindige met een dikke welverdiende 9-3 
winst. 

Foto: Nizar Sadaldeen (JO10-1)

Foto: Jahnoah Bonimbie (JO10-1)



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
19-10 Algemene Ledenvergadering
22-10 Halloween jeugdactiviteit
30-10  Happy Halloween
2-11 Overleg Fair Playcommissie
14-11   Interland:  Dames Jong Oranje -   
 Jong België
16-11   Businesscafé
21-11   Overleg bestuur

JO10-2 VERLIEST MET DUBBELE CIJFERS

EGS’20 JO10-2- SIOL JO10-1JOUW GEZONDHEID
 IS ONZE SPORT!

06 112660150486 471931 

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

Fysiotherapie

De Hampoort

JO9-1 SPEELT GELIJK TEGEN HVCH

EGS’20 JO9-1 - HVCH JO9-2

JO9-2 WINT MET 8-2

EGS’20 JO9-2 - 
CONSTANTIA JO9-1

4E OVERWINNING VOOR JO8-1

EGS’20 JO8-1 - SIOL JO8-1
(ingezonden door)

Na 3 mooie overwinningen en 1 verliespartij was 
het tijd om de koppen bijelkaar te steken en goed 
hard te trainen voor de wedstrijd tegen SIOL. 

Direct na het fluitsignaal werd er vol druk gezet op 
de verdediging van de tegenpartij. Die hier niet goed 
mee om wist te gaan. Dat resulteerde al snel in veel 
knappe acties en mooie goals. Rayan scoorde er onder 
andere 1 uit een corner en 1 uit een vrije trap die bin-
nenkant paal in de goal belandde en Jace ronde een 
knappe solo af met een afstandschot hoog in het doel. 

In de 2e helft ging SIOL veel meer druk zetten en fanatieker 
spelen. En moest EGS meer gaan verdedigen. SIOL bracht 
de stand terug van 7-0 naar 7-4. Gelukkig kreeg EGS richting 
het einde van de wedstrijd weer de overhand en scoorde 
Rayan nog een fraaie goal uit een razendsnelle counter. 
Maar de allermooiste goal kwam door een snelle hervat-
ting en assist van onze keeper Maxx op spits Jop die zo 
alleen voor de keeper kwam te staan en de bal koelbloe-
dig afrondde. Eindstand 9-4 voor EGS!

Foto: Daan van Hintum (JO9-1)

Foto:  Met Daley Portier voorop en op de achtergrond 
de gezichten van Sam de Klein, Jop kesseleer en 
Rayan Slama (JO8-1)

Foto: Bas Schmitz (JO9-2)

Foto: Kyan Cuijpers en Siem Ockers (JO10-2)

Foto: Stijn Keijzers (JO9-1)

GROOT VERSCHIL BIJ JO11-3

EGS’20 JO11-3 - SIOL JO11-2 
0-18

Foto: Ties van Boekel (JO11-3)


