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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 29 OKTOBER
EGS’20 JO13-1 DAW Schaijk JO13-1 1-0
EGS’20 JO15-1 Oss’20 JO14-1 10-0
EGS’20 JO17-1 SES JO17-1 5-1
ZONDAG 30 OKTOBER
TOP VR1 EGS’20 VR2 5-0
EGS’20 VR1 Gemert VR1 2-7
HVCH 16 EGS’20 12 10-0
Fc Uden 6 EGS’20 11 5-0
EGS’20 10 TOP 8 17-2
Boekel Sport 9 EGS’20 9 1-4
EGS’20 8 Prinses Irene 4 2-3
EGS’20 7 Vianen Vooruit 3 3-4
EVVC 4 EGS’20 6 3-1
Vesta’19 4 EGS’20 5 4-2
Constantia 3 EGS’20 4 4-2
EGS’20 3 Prinses Irene 3 0-2
Stiphout Vooruit 2 EGS’20 2 1-1
Stiphout Vooruit 1 EGS’20 1 5-1

Derde Helft EGS’20 12       *  Maandag 31 oktober 2022           * Seizoen 2022-2023

Kleding ophalen
De kleding die bij de werkgroep kleding is besteld kan 
a.s. zaterdag vanaf 10:00 uur worden opgehaald in de 
wasruimte. 

Bestel je gratis entreebewijs voor de oefeninterland 
Jong Oranje Leeuwinnen - België O23
Op maandag 14 november wordt om 19:00 uur op Sport-
park De Kranenhof de oefeninterland Jong Oranje Leeu-
winnen - België O23 gespeeld. Jij kunt daar bij zijn !
Bestel hiervoor je gratis entreebewijs via onderstaande 
link.
www.onsoranje.nl/info/79363/tickets-jeugdinterland
Ga naar deze pagina, laat je gegevens achter en ontvang 
jouw ticket gratis in je mailbox. Wil je meerdere tickets 
ontvangen? Vul dan in hoeveel tickets je wilt ontvangen. 
Je krijgt elk ticket in een aparte mail toegezonden. 

De entree is gratis maar voor de organisatie is het be-
langrijk om te weten op hoeveel mensen ze mogen re-
kenen.

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 Ziva Mbonjani

INFORMATIE VANUIT HET (WEDSTRIJD)SECRETARIAAT

AGENDA
2-11 Overleg Fair Playcommissie
14-11   Interland:  Dames Jong Oranje -   
 Jong België
16-11   Businesscafé
21-11   Overleg bestuur
1-12 Sinterklaasfeest senioren

Sinterklaasavond senioren
donderdag 1 december

vanaf 21:30 uur
HIJ KOMT…..HIJ KOMT

OP DONDERDAGAVOND 1 DECEMBER NA TIENEN
ZAL DE SINT WEER VERSCHIJNEN IN DE EGS’20-KANTINE

ALLE VRIJWILLIGERS, SENIOREN EN O19-JUNIOREN
EN ANDERE VOLWASSENEN DIE BIJ DE CLUB HOREN

ZIJN VAN HARTE WELKOM OP DIT FEEST
WAAR HIJ MET ZIJN PIETEN PAKJES UITDEELT    
   EN GEDICHTEN VOORLEEST

MIS HET NIET!!!
SINT EN PIET
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EGS’20 3 - PRINSES IRENE 3 
0-2 

STIPHOUT VOORUIT 1 - EGS’20 1
 5-1

DE GIFBEKER MOET LEEG
(de EGS-reporter)

Foto: Ivo van Dongen (3e)

Foto: Joeri Spanjers (1e)

Afgelopen zondag stond er weer een drieluik op het pro-
gramma. De onder 23 speelde thuis tegen Prinses Irene 
uit Nistelrode. Helaas was ik niet zelf bij de wedstrijd 
aanwezig, maar via 2 spelers en een staflid vernomen 
dat de nederlaag van 0-2 wel terecht was. 

De beginfase was voor EGS’20, war Tom Gerrits naar 
lang blessureleed weer zijn eerste minuten maakte en 
Abel Derks ook weer zijn opwachting mocht maken. In 
de beginfase was het EGS dat een aantal keren dreigend 
voor het doel kwam van de Oranje Witten. Echter, het 
net was niet te vinden door onze boys. Na een minuut 
of 25 na Irene het over om via 0-1 voor en 0-2 na rust, de 
wedstrijd op slot te gooien. Het was met name doelman 
Sjoerd van Eldijk die met een paar prachtige reddingen 
er voor zorgde dat de score niet hoger werd. 

Bij het Tweede, die net als het eerste bij Stiphout Voor-
uit speelde, was het de eerste helft ook een doelman 
die zijn ploeg met 2 puike reddingen op de been hield. 
Jens Arts keepte echt een dijk van een eerste helft. 
Evenals de gebroeders Jelle en Tijn van Haren die ook op 
een zeer goede wedstrijd konden terug kijken. Moos vd 
Bijl, speelde vandaag ipv bij onder 23 mee bij het tweede 
en dat deed hij met verve. Ook een eer vole vermelding 
gaat er naar GertWim van den Esker. Die ook balvast 
was en zeer dreigend voor het doel. Het was echter een 
assist van GertWim op Moos die goed was maar nog 
mooier afgerond werd door Moos. De bal die hij van een 
meter afstand op de lat knalde zullen we derhalve maar 
niet meetellen....Het elftal van Coach Ramon was zeker 
de tweede helft veel beter dan Stiphout. Het team dat
nog geen punt verloor kon alleen maar counteren en 
naar adem happen. De scheidsrechter die volgens mijn 
horloge 6 minuten en 22 seconden te vroeg affloot was 
de redding voor  de Stiphoutenaren. Want ik ben er van 
overtuigd dat het team een doelpunt had kunnen ma-
ken.

Bij het eerste was het helaas een flinke domper. Tegen 
de tricolores, Stiphout speelt in dezelfde  tenues als Wil-
lem 2, moesten we het weer stellen met een groot aan-
tal afwezigen. Toch stond er nog wel een aardig elftal. 
Een aantal spelers op een verassende plek, zoals cap-
tain Sander, die het vandaag vanaf “6” mocht doen, met 
Teun nu op “3”. De eerste 15 minuten was overduidelijk
voor Stiphout. Die kwamen dan ook op een 1-0 voor-
sprong. De bal werd niet goed verwerkt door Wessel, 
waarna er een blinde lange bal volgde. Thimo stond niet 
helemaal goed waardoor de bal aankwam. De buiten-
speler speelde de bal voor en vanaf 18 ,meter werd de 
bal langs Joeri geschoten. 

Vanaf dat moment gooide EGS de schroom van zich af 
en begon het de wedstrijd  naar zich toe te trekken. Dit 
leidde tot de 1-1 van Chevvy Polman. De jongeling, die 
al weken mag spelen op diverse posities, vond met een 
prachtige halve omhaal het net na een bal op maat van 
Paul van Geffen. Daarna creerde EGS nog een 2 tal zeer 
goede mogelijkheden  maar ontbrak het aan geluk en 
zuiverheid. 4 minuten in blessuretijd, die niemand be-
greep, scoorde Stiphout uit het niets de 2-1, op dat mo-
ment onverdiend en tegen de verhoudingen in.

In de rust besloot het elftal buiten te blijven. Niet be-
grijpt waarom, of het moet de afstand van veld naar 
kleedkamers zijn. Als je moet piesen dan moet je niet 
wachten totdat je nodig moet want je gaat geheid met 
een natte broek naar huis. Het complex ziet er mooi uit, 
prachtig in de bossen,  mar over de ligging van hoofd-
veld en kantine hebben ze klaarblijkelijk niet goed nage-
dacht. Waar je bij ons lekker een biertje pakt, een lekker 
Hertog Jannetje, moest je hier een half uur lopen voor 
een lauw pilsje van de brouwer uit het naastgelegen Lie-
shout...... Jammer....

Of het nu was dat ze buiten bleven, of gewoon pech/
toeval, vlak na rust scoorden de Helmonders de 3-1. Een 
onnodige tegengoal, een moment van onoplettendheid 
achterin.... We hadden overigens net Wesley en Jarda 
vervangen, ook al met blessures, waar het matige kunst-
gras misschien we debet aan is (kunnen we niet bewij-
zen). Dit was misschien de oorzaak van desorganisatie of 
wat dan ook, waardoor het snel 3-1 werd. Het team van 
Coach Remco gaf echt niet op, het werkte, speelde met
hun hart, maar de scheidsrechter gooide het spel dicht. 
Hij gaf een penalty voor een overtreding van Stiphout! 
onbegrijpelijk, ongelofelijk en zo oneerlijk. Die gifbeker 
moet gewoon echt leeg.

Net daarvoor vergat hij ook al rood te geven voor een 
schoppende beweging naar Thimo zijn enkels. De 
scheidrechter riep nog hij probeerde de bal te spelen, 
maar de bal was een meter voor Thimo met de stiphout 
speler in zijn rug! Maar goed, wij naaien onze tegenstan-
ders geen geel of rood aan. Wat overigens niet geld voor 
onze tegenstanders. Een sympathieke goed voetballen-
de ploeg, met een paar super leuke voetballers (8-11-12 
bijv) maar een bank die om elk wisselwasje schreeuw 
alsof er een aanslag word gepleegd. Verschrikkelijk, zo 
onsympathiek en onsportief.... Om je te schamen!

Het werd eerst nog 5-1 door een knal van 25 meter over 
het kunstgras, waarna we nog 2 misschien 3 opgelegde 
kansen om zeep wisten te helpen. Met namen die van 
Chevvy en Nawid  moesten er wel in. We zitten nu even 
in een moeilijke fase. Maar ben er van overtuigd dat we 
eruit gaan komen.

A.s. zondag heeft het team alle support nodig. Komt al-
len naar de Kranenhof voor een potje tegen VENHORST. 
Ikzelf ben er helaas niet.... werken over de grenzen... 
Mannen succes, ik ga het Live volgen op een locatie ver 
hier vandaan.

Programma

zaterdag 5 november

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

15:00 EGS'20 JO19-1 Olympia'18 JO19-1

comp fase 2

scheidsrechter: Edwin van Kraaij

15:00 Den Dungen JO19-1 EGS'20 JO19-2

comp fase 2

vertrek: 14:00 naar Den Dungen

vervoer: Floor, Verstraaten, Jillessen, 
Brands, res: van der Steenhoven

15:00 EGS'20 JO17-1JM Avesteyn JO17-1

comp fase 2

scheidsrechter: Joeri Nuijen

14:30 ST Volharding/Sam-
beek JO17-3 EGS'20 JO17-2JM

comp fase 2

vertrek: 13:30 naar Vierlingsbeek

vervoer: Spoorendonk, van Boekel, Som-
merdijk, res: Timmers

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

comp fase 2

vertrek: 12:30 naar Gennep

vervoer: wordt door leiding geregeld

13:00 EGS'20 JO15-2JM SJO/SSA VESTA'19 
JO15-1JM

comp fase 2

scheidsrechter: Bernard van Eldijk

13:00 SSA/SJO VITA JO15-1 EGS'20 JO15-3JM

comp fase 2

vertrek: 12:00 naar Megen

vervoer: wordt door leiding geregeld

14:00 EGS'20 JO15-4JM ST Toxandria/
VIOS'38 JO15-2GJM

comp fase 2

scheidsrechter: Teun Jacobs

12:00 V.V. Achates JO13-1 EGS'20 JO13-1JM

comp fase 2

vertrek: 11:00 naar Ottersum

vervoer: Janssen, Kempen, Latta, res: 
Peppinck

13:00 EGS'20 JO13-2JM OJC ROSMALEN 
JO13-4

comp fase 2

scheidsrechter: Paul Willems

13:00 EGS'20 JO13-3 WHV JO13-1JM

comp fase 2

scheidsrechter: Casper Lomans

11:30 Prinses Irene JO13-
2JM EGS'20 JO13-4JM

comp fase 2

vertrek: 10:00 naar Nistelrode

vervoer: wordt door leiding geregeld

08:30 Den Dungen JO11-1 EGS'20 JO11-1JM

comp fase 2

vertrek: 07:30 naar Den Dungen

vervoer: wordt door leiding geregeld

STIPHOUT 2 - EGS’20 2 
1-1
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GEMERT TE STERK VOOR VR1
EGS’20 VR1 - GEMERT VR1 

2-7

(Edwin van Kraaij)
Slechts 11 dames zaten bij de wedstrijdbespreking op de 
zondagmorgen van de wedstrijd tegen Gemert. Gelukkig 
waren uiteindelijk Rowie Bongers en Renee van de Ven-
ne bereid om aan te sluiten nadat zij ‘s nachts van hun 
vakantie teruggekomen waren.  

In de warming-up gaf keepster Gwen Gerrits een bles-
sure te hebben en die blessure bleek dermate vervelend 
te zijn dat ze zelfs na 25 minuten uitviel.  Dat was direct 
na de eerste goal van Gemert die uit een corner voort-
kwam.  Gelukkig was Jasmijn Adams bereid om Gwen 
te vervangen. Zij zou gaan keepen bij VR2 maar waren 
nog niet vertrokken.  Gemert was in deze eerste helft 
duidelijk sterker en had meer kansen. EGS’20 moest het 
hebben van counters en een van deze counters leverde 
de gelijkmaker op via Lieneke van Kempen.  Toch lukte 
het niet om de stand zo te houden want nog voor rust 
maakte Gemert de 1-2 en 1-3.   

In de tweede helft bouwde Gemert de score uit naar 
een uiteindelijke 2-7 stand.  De tweede goal van EGS’20 
kwam ook van de voet van Lieneke. 

De drie punten verlies waren terecht als je kijkt naar de 
voetbalkwaliteiten van de Gemertse dames, maar toch 
is de uitslag geflatteerd en zelfs wat zuur want als je 
de 100% kansen, die de dames van EGS’20 hadden, bij 
elkaar optelt, had er zelfs winst in gezeten. Dat zou mis-
schien wel niet verdiend zijn geweest maar het geeft 
aan dat de dames niet weggespeeld worden.  Het pro-
bleem van de laatste weken blijft echter het afronden 
van de kansen en een beetje meer geluk mag ook wel...

Foto: Renee van de Venne

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

comp fase 2

scheidsrechter: Arthur Brussaard

11:00 EGS'20 JO11-3JM OSS'20 JO11-4

comp fase 2

scheidsrechter: Thijs Spoorendonk

11:00 EGS'20 JO10-1JM SJO Maasduinen 
JO10-1

comp fase 2

scheidsrechter: leider is spelleider

10:00 Volharding JO10-1JM EGS'20 JO10-2

comp fase 2

vertrek: 09:00 naar Vierlingsbeek

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO10-3 Berghem Sport 
JO10-6

comp

scheidsrechter: leider is spelleider

09:00 Bavos JO9-1 EGS'20 JO9-1JM

comp fase 2

vertrek: 08:00 naar Bakel

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:30 ST De Zwaluw/Hapse 
Boys JO9-1JM EGS'20 JO9-2JM

comp fase 2

vertrek: 08:30 naar Oefelt

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 Festilent,JO9-1JM EGS'20 JO9-3

comp fase 2

vertrek: 08:00 naar Zeeland

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO9-4JM DAW Schaijk JO9-
3JM

comp

scheidsrechter: leider is spelleider

09:00 EGS'20 JO8-1JM Vitesse'08 JO8-1

comp fase 2

scheidsrechter: FairPlay

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

comp fase 2

vertrek: 08:00 naar Middelaar

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 DSV JO8-1JM EGS'20 JO8-3

comp fase 2

vertrek: 08:00 naar St Antonis

vervoer: wordt door leiding geregeld

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

comp

scheidsrechter: FairPlay

zondag 6 november

14:30 EGS'20 1 Venhorst 1

comp

scheidsrechter: Dhr. J. Hodzelmans

12:00 EGS'20 2 SV de Braak 2

comp

scheidsrechter: Dhr. M. van Duijl

MONSTERSCORE BIJ 10E

EGS’20 10 - TOP 8 
17-2

Foto: Marco de Kruif (10e)

STIPHOUT 2 - EGS’20 2 
1-1
(Ramon Taihuttu)

Afgelopen zondag stond de belangrijke uitwedstrijd op 
het programma tegen Stiphout Vooruit. Op papier een 
goede tegenstander aangezien zij maar liefst 31 wed-
strijden op rij hadden gewonnen. 

EGS begon sterk aan de wedstrijd. Voetbalde vooral op 
helft tegenstander. Daarna werden we door vooral veel 
eigen fouten ver terug gedrongen en hadden we het 
aan een zeer sterk keepende Jens te danken dat we 0-0 
de rust in gingen. 

In de rust de boel weer op scherp gezet met het team. 
Begonnen heel sterk aan de 2e helft en hadden hier op 
voorsprong moeten komen. Het initiatief weer helemaal 
terug. Geheel tegen de verhouding in kwam Stiphout 
door een ver afstandsschot ( of was het een mislukte 
voorzet ) op 1-0. EGS toonde veerkracht en kwam uit-
eindelijk geheel terecht op 1-1. Goede voorzet vanaf de 
flank door Gert-Wim werd goed binnen geschoten door 
Moos. Vlak voor tijd kwamen we nog goed weg doordat 
een wilde trap naar voren hun spits 1 op 1 met de keeper 
zette. Maar dankzij Jens bleef het 1-1. 

Een resultaat waar we gezien de hele wedstrijd tevre-
den over kunnen zijn. Tegenstander was het hier ook 
mee eens maar bij velen toch de teleurstelling dat er 
aan hun zege reeks een einde was gekomen.

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

comp

11:15 EGS'20 4 VCA 2

comp

scheidsrechter: André Derksen

12:15 EGS'20 6 OSS'20 6

comp

scheidsrechter: Dick Cuijten

12:00 HBV 3 EGS'20 7

comp

10:00 Herpinia 3 EGS'20 8

comp

12:15 EGS'20 9 Juliana Mill 4

comp

scheidsrechter: Rob Adams

12:30 Herpinia 4 EGS'20 10

comp

10:00 EGS'20 11 Schijndel/DE WIT 11

comp

scheidsrechter: Dylan Childress

10:00 EGS'20 12 FC Schadewijk 5

comp

scheidsrechter: Dylan Luza

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

scheidsrechter: Toon Verstraaten

zaterdag 12 november

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

14:30 DSV JO19-1 EGS'20 JO19-1

comp fase 2

vertrek: 13:30 naar St Anthonis

vervoer: wordt door leiding geregeld

15:00 EGS'20 JO19-2 SBC JO19-2

comp fase 2

12:30 TOP JO17-2 EGS'20 JO17-1JM

comp fase 2

vertrek: 11:30 naar Oss

vervoer: Treffers, Verhaaren, Bouwman, 
van Beuningen, res: van der Bijl

15:00 EGS'20 JO17-2JM Boekel Sport 
JO17-3

comp fase 2

15:00 EGS'20 JO15-1JM BMC JO15-2

comp fase 2

13:15 Juliana Mill JO15-3 EGS'20 JO15-2JM

comp fase 2

vertrek: 12:15 naar Mill

vervoer: wordt door leiding geregeld

15:00 EGS'20 JO15-3JM DAW Schaijk JO15-2JM

comp fase 2

11:30 VOW JO15-1JM EGS'20 JO15-4JM

comp fase 2

vertrek: 10:30 naar Veghel

vervoer: van Zelm, Balk, Bihari, de Bock, 
res: Brands

13:00 EGS'20 JO13-1JM Olympia'18 JO13-1JM

comp fase 2

12:30 Margriet JO13-2 EGS'20 JO13-2JM

comp fase 2

vertrek: 11:30 naar Oss

vervoer: Khamal, van Kuppeveld, res: 
Luijkx

11:00 FC Uden JO13-2JM EGS'20 JO13-3

comp fase 2

vertrek: 10:00 naar Uden

vervoer: Tlas, Vloet, Hardenberg, res: Hu

13:00 EGS'20 JO13-4JM Berghem Sport 
JO13-4

comp fase 2

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

comp fase 2

vertrek: 09:00 naar Oijen

vervoer: Bardoel, van Dijk, Gerrits, Ke-
ijzers, Leclercq, res: Michiels

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

comp fase 2

10:15 DAW Schaijk JO11-
4JM EGS'20 JO11-2JM

comp fase 2

vertrek: 09:15 naar Schaijk

vervoer: wordt door leiding geregeld

11:00 EGS'20 JO11-3JM HVCH JO11-4JM

comp fase 2

09:00 SV Venray JO10-1 EGS'20 JO10-1JM

comp fase 2

vertrek: 08:00 naar Venray

vervoer: wordt door leiding geregeld

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

comp fase 2

scheidsrechter: 

10:00 FC Uden JO10-2JM EGS'20 JO10-3

comp fase 2

vertrek: 09:00 naar Uden

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO9-1JM
ST SVS/Excellent/
Westerbeekse 
Boys JO9-1JM

comp fase 2

scheidsrechter: leider is spelleiding

08:45 Juliana Mill JO9-1 EGS'20 JO9-3

comp fase 2

vertrek: 07:45 naar Mill

vervoer: wordt door leiding geregeld

10:30 Prinses Irene JO9-2 EGS'20 JO9-4JM

comp fase 2

vertrek: 09:30 naar Nistelrode

vervoer: wordt door leiding geregeld

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

comp fase 2

scheidsrechter: FairPlay

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

comp fase 2

vertrek: 08:00 naar Leunen

vervoer: wordt door leiding geregeld

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

comp fase 2

scheidsrechter: FairPlay

09:00 UDI'19/CSU JO8-5 EGS'20 JO8-4JM

comp fase 2

vertrek: 08:00 naar Uden

vervoer: wordt door leiding geregeld

zondag 13 november

14:30 EGS'20 1 Vitesse'08 1

comp

11:30 Mariahout 2 EGS'20 3

comp

11:00 De Zwaluw 2 EGS'20 4

comp

10:00 EGS'20 5 TOP 3

comp

12:00 EGS'20 7 SV DWSH'18 5

comp

scheidsrechter: 

12:00 EGS'20 10 Festilent 8

comp

10:00 EGS'20 11 Vorstenbossche 
Boys 5

comp

10:00 EGS'20 12 Nooit Gedacht 5

comp

10:00 EGS'20 35+1 Achilles Reek 35+1

comp

12:00 Boekel Sport VR1 EGS'20 VR1

comp

10:00 DAW Schaijk VR2 EGS'20 VR2

comp

dinsdag 15 november

19:30 Vitesse'08 4 EGS'20 4

comp

19:30 Festilent 7 EGS'20 7

comp

zaterdag 19 november

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

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

comp fase 2

15:30 Rhode/VSB JO19-2 EGS'20 JO19-2

comp fase 2

vertrek: 14:30 naar St Odenrode

vervoer: van der Steenhoven, Pol, van Ste-
kelenburg, van Boekel, res: de Leeuw
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13:00 EGS'20 JO17-1JM Volkel JO17-1

comp fase 2

scheidsrechter: 

13:30 ST SSS'18/V.V. Hol-
thees-Smakt JO17-2JM EGS'20 JO17-2JM

comp fase 2

vertrek: 14:30 naar Overloon

vervoer: Timmers, Burlacescu, Bilgic, res: 
van Soest

13:15 Nulandia JO15-1 EGS'20 JO15-1JM

comp fase 2

vertrek: 12:15 naar Nuland

vervoer: wordt door leiding geregeld

13:00 EGS'20 JO15-2JM Berghem Sport 
JO15-3

comp fase 2

13:15 Sparta'25 JO15-3 EGS'20 JO15-3JM

comp fase 2

vertrek: 12:15 naar Beek en Donk

vervoer: wordt door leiding geregeld

14:00 EGS'20 JO15-4JM Cito JO15-1

comp fase 2

12:00
ST SSS'18/V.V. Hol-
thees-Smakt JO13-
1JM

EGS'20 JO13-1JM

comp fase 2

vertrek: 11:00 naar Overloon

vervoer: Peppinck, van Raaij, van Thiel, 
res: Treffers

13:00 EGS'20 JO13-2JM Berghem Sport 
JO13-3

comp fase 2

13:00 EGS'20 JO13-3 NLC'03 JO13-1JM

comp fase 2

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

11:45 Schijndel JO13-3 EGS'20 JO13-4JM

comp fase 2

vertrek: 10:45 naar Schijndel

vervoer: wordt door leiding geregeld

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

comp fase 2

08:30 HVCH JO11-1 EGS'20 JO11-1JM

comp fase 2

vertrek: 07:30 naar Heesch

vervoer: wordt door leiding geregeld

11:00 EGS'20 JO11-2JM SJO/SSA VESTA'19 
JO11-1JM

comp fase 2

09:00 Prinses Irene JO11-
2JM EGS'20 JO11-3JM

comp fase 2

vertrek: 08:00 naar Nistelrode

vervoer: wordt door leiding geregeld



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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Vanaf 17 oktober tot en met 23 november 2022 kan ie-
dereen via www.scheidsrechtervanhetjaar.nl stem-
men op zijn of haar favoriete scheidsrechter. Je mag 
maximaal 1 keer per categorie een stem uitbrengen. Let 
op dat je eerst je stem afmaakt en bevestigt, voordat je 
een nieuwe stem uitbrengt in de andere categorie.

Uit elke provincie van Nederland wordt uiteindelijk een 
scheidsrechter geselecteerd met de meeste stemmen. 
We houden uiteindelijk per categorie een groep van 12 
genomineerden over (1 per provincie). Deze 12 worden 
beoordeeld door de vakjury waaruit een landelijke win-
naar wordt gekozen. ARAG stelt samen met de KNVB de 
richtlijnen op, waaraan de genomineerden getoetst wor-
den om in aanmerking te komen voor de award in hun 
categorie. De genomineerden zullen getoetst worden op 
verschillende onderdelen zoals o.a. spelregelkennis & 
inzicht, communicatie op het veld en bijvoorbeeld posi-
tie kiezen & aanvoelen wedstrijd.

Op 7 januari 2023 wordtj de Scheidsrechter van het Jaar 
Awards uitgereikt tijdens de ARAG Dag van de Fairplay 
op de KNVB-campus in Zeist.

Op de lijst staan 3 scheidsrechters van EGS’20. Door 
de scheidsrechterscommissie van EGS’20 is ook een 
scheidsrechter voorgedragen, nl. André Derksen. 

Ga naar www.scheidsrechter.nl en breng je stem uit op 
jouw favoriet ! 

Scheidsrechters zijn een onmisbare schakel in de dui-
zenden voetbalwedstrijden die er wekelijks in Nederland 
worden gespeeld. Elk weekend staan er ruim 30.000 
amateurscheidsrechters op de voetbalvelden en in de 
zaal. Zij zorgen ervoor dat wedstrijden eerlijk gespeeld 
worden door een juiste toepassing van de regels. En dat 
draagt bij aan het plezier en de kwaliteit van voetbal. 
Amateurscheidsrechters fluiten uit liefde voor de sport 
en doen dit op vrijwillige basis, maar krijgen daarvoor 
niet altijd de waardering.

Met de Scheidsrechter van het Jaar Awards vragen de 
KNVB en ARAG aandacht voor het beroep scheidsrech-
ter en geven zij de scheidsrechters het platform dat ze 
verdienen. De rol van de scheidsrechter op het veld is 
enorm belangrijk als het gaat om spelplezier, toepassing 
van de regels en voorkomen en oplossen van conflicten.

Er wordt in twee categorieën een award uitgereikt, na-
melijk:
• Verenigingsscheidsrechter
• KNVB-scheidsrechter
Er kon een scheidsrechter vanuit de club aangemeld 
worden maar ook door een vriend, familielid, kennis of 
door de scheidsrechter zelf. 

KNVB HOUDT “AMATEURSCHEIDSRECHTER VAN HET JAAR” - VERKIEZING

Foto: André Derksen

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

comp fase 2

scheidsrechter: leider is spelleider

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

comp fase 2

scheidsrechter: leider is spelleider

11:00 Vitesse'08 JO9-1 EGS'20 JO9-1JM

comp fase 2

vertrek: 10:00 naar Gennep

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:30 Olympia'18 JO9-1JM EGS'20 JO9-2JM

comp fase 2

vertrek: 08:30 naar Boxmeer

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO9-3 SES JO9-1JM

comp fase 2

scheidsrechter: leider is spelleider

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

comp fase 2

scheidsrechter: leider is spelleider

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

comp fase 2

vertrek: 09:30 naar Venray

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO8-2JM SV Venray JO8-3

comp fase 2

scheidsrechter: FairPlay

10:15 Venhorst JO8-1JM EGS'20 JO8-3

comp fase 2

vertrek: 09:15 naar Venhorst

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO8-4JM SIOL JO8-4JM

comp fase 2

scheidsrechter: FairPlay

zondag 20 november

14:30 Hapse Boys 1 EGS'20 1

comp

12:00 Juliana Mill 2 EGS'20 2

comp

10:15 EGS'20 5 Nulandia 5

comp

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

comp

11:00 De Zwaluw 3 EGS'20 7

comp

12:00 EGS'20 10 O.K.S.V. 3

comp

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

comp

12:00 EGS'20 VR2 Nooit Gedacht 
VR4

comp


