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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 5 NOVEMBER
EGS’20 JO11-3 Oss’20 JO11-4 1-14
EGS’20 JO11-2 SES JO11-1 1-9
Den Dungen JO11-1 EGS’20 JO11-1 3-3
Prinses Irene 
JO13-2 EGS’20 JO13-4 4-2

EGS’20 JO13-3 WHV JO13-1 0-1
EGS’20 JO13-2 OJC Rosmalen JO13-4 0-4
Achates JO13-1 EGS’20 JO13-1 1-9

EGS’20 JO15-4 ST Toxandria/
Vios’38 JO15-2 8-0

Vita JO15-1 EGS’20 JO15-3 5-0
EGS’20 JO15-2 Vesta’19 JO15-1 2-2
Vitesse’08 JO15-1 EGS’20 JO15-1 1-2
ST Volharding/
Sambeek JO17-3 EGS’20 JO17-2 0-4

Den Dungen 
JO19-1 EGS’20 JO19-2 8-2

EGS’20 JO19-1 Olympia’19 JO19-1 2-1
ZONDAG 7 NOVEMBER
EGS’20 VR2 Fc De Rakt VR1 1-3
FCV Venlo VR1 EGS’20 VR1 2-3
Mosa’14 35+ 1 EGS’20 35+ 1 0-4
EGS’20 12 Fc Schadewijk 5 1-3
EGS’20 11 Schijndel/De Wit 11 0-3
Herpinia 4 EGS’20 10 0-2
EGS’20 9 Juliana Mill 4 0-1
Herpinia 3 EGS’20 8 4-0
HBV 3 EGS’20 7 0-0
EGS’20 6 Oss’20 6 2-3
EGS’20 4 VCA 2 3-1
Udi’19/CSU 2 EGS’20 3 5-1
EGS’20 2 SV De Braak 2 3-1
EGS’20 1 Venhorst 1 1-0
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Kleding ophalen
De kleding die bij de werkgroep kleding is besteld kan 
a.s. dinsdag en/of donderdag 19:00-20:00 uur worden op-
gehaald 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.

Contributie 2022-2023
In de komende weken zal de contributie bij alle leden 
worden geïnd door CLUBCOLLECT. 

De contributiebetaling verloopt als volgt:
Alle leden krijgen via de mail of sms/whatsapp een 
bericht dat ze kunnen inloggen en dat daar de contributie
klaar staat. Ze kunnen daar de keuze maken of in een
keer betalen, in 2x of in 4x. Ook kan er voor gekozen 
worden om het automatisch te laten afschrijven.

We vragen jullie aandacht voor de overeenkomst die 
onze vereniging met ING heeft gesloten om gezinnen die 
problemen hebben met het betalen van deze contributie 
te ondersteunen. Als je problemen hebt bij de betaling 
van de contributie neem dan contact op met Arnoud 
Pol via penningmeester@egs20.nl.  Hier kun je ook met 
vragen terecht.  Het contributiereglement kun je vinden 
op https://www.egs20.nl/682/contributiereglement/

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

1

INFORMATIE VANUIT HET (WEDSTRIJD)SECRETARIAAT

AGENDA
14-11   Interland:  Dames Jong Oranje -   
 Jong België
16-11   Businesscafé
21-11   Overleg bestuur
1-12 Sinterklaasfeest senioren
16-12 Kerstbingo
1-1 Nieuwjaarsreceptie
11-1  Fair Playbijeenkomst jeugdleiders
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EGS’20 1 - VENHORST 1 
1-0 

(Remco ten Hoopen)

DE GIFBEKER IS LEEG!

De EGS reporter schreef vorige week dat de gifbeker he-
lemaal leeg moest. Gezien de wedstrijd van het eerste 
gisteren, lijkt het er op dat de gifbeker echt helemaal 
leeg is.

Over onder 23 kan ik vandaag niks zeggen, was als trai-
ner coach niet in staat om met de boys mee te gaan 
naar Uden. De eerste helft was goed geweest maar uit-
eindelijk bleek udi toch iets te sterk voor onze onder 23 
boys. 5-1.

EGS’20 2 - SV DE BRAAK 2 
1-3

(Ramon Taihuttu)

Foto: Jelle van Haren (1e)

Foto: Niels Claasen (2e)

UDI’19/CSU 2 - EGS’20 3 
5-1 

Foto: Bodi Jansen (3e)

Foto: Milan Kers (Pupil van de week)

Het tweede schrijft zelf een verlag Lansink vorige week, 
dus ook daar zal ik mij niet mee bemoeien.

Foto (Peter Leegstraten): Hidde Leegstraten (1e)

Programma

dinsdag 8 november

20:00 EGS'20 2 Fc De Zwaluw 1

vriendschappelijk

scheidsrechter: André Derksen

woensdag 9 november

19:45 EGS'20 JO15-1/JO16 JVC Cuijk JO15-1

vriendschappelijk

scheidsrechter: door leiding zelf geregeld

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

scheidsrechter: Paul Willems

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

scheidsrechter: Joeri Nuijen

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

comp fase 2

scheidsrechter: Edwin van Kraaij

12:30 Juliana Mill JO15-3 EGS'20 JO15-2JM

comp fase 2

vertrek: 11:30 naar Mill

vervoer: wordt door leiding geregeld

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

comp fase 2

scheidsrechter: Bernard van Eldijk

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

11:00 EGS'20 JO13-1JM Olympia'18 JO13-
1JM

comp fase 2

scheidsrechter: Rens van Dongen

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

Dan blijft het eerste elftal over. Langzaam aan beginnen 
er spelers weer fit te worden en kan ik als coach weer 
geleidelijk gaan beschikken over een voltallige fitte se-
lectie. Alleen Jurre blijft nog even in de lappenmand. Een 
schouder uit de kom is ook een erg vervelende blessure. 
Maar hopelijk kan ook hij richting de winter stop weer 
volledig aansluiten.

Niks ten nadele van Joeri Spanjers, de jongeling ontwik-
kelt zich geweldig maar de terug keer van Lars Paters 
wordt Tichelaar erg prettig ervaren.

De eerste helft was een hele matige wedstrijdzaken zo-
wel EGS als onze gasten uit Venhorst kregen het van-
daag niet voor elkaar om de bal meer dan 3 keer achter 
elkaar naar dezelfde kleur te spelen. Uit het niets scoor-
de EGS vervolgens de 1-0. Op een lange bal van Thimo 
Bongaards liep Sander Bisseling de diepte in. Hij werd 
achtervolgd door 2 roodhemden maar door miscommu-

nicatie tussen hen en hun keeper pikte Sander de bal op 
en kon hij de 1-0 binnentikken in een leeg doel. Venhorst 
kreeg 1 mogelijkheid uit een corner, EGS en 2 tal moge-
lijkheden uit een aanval via Chevvi Polman over links die 
net geen medespeler bereikte. Daarnaast kwam Myron 
een keer goed door over rechts maar helaas werd de bol 
net op tijd geblokt voordat of Sander of Wessel de bal 
binnen konden lopen. Verser was de eerste helft vooral 
erg slecht.

De tweede helft was niet veel beter. Normaal krijgen 
we het voetballend wel op de rit, maar vandaag wilde 
dat aspect niet lukken. We verloren constant de bal. Het 
was Lars Paters die met drie geweldige reddingen de 
NUL op het bord hield. In de tussentijd kreeg Myron een 
hele grote kans en met een beetje mazzel had Sander 
nog door gekund na een geweldige rush van 60 meter 
over de linkerflank. Ook Jimmy had een beetje pech dat 
hij de bal niet meekreeg nadat de keeper ver uit kwam. 
De bal stroopte op de voet van de keeper, anders was 
Jimmy er zeker van dat hij de 2-0 zou maken. Al met al 
was een gelijkspel terecht geweest. Maar dat wij win-
nen en daarmee 2 punten te veel krijgen deze wedstrijd 
maakt mij echt niks uit! 3 punten is 3 punten..... Wat ik 
de spelers niet kan verwijten is keihard werken, want 
dat hebben ze gedaan! Loon naar werken! Mooi man! 
En nu op naar Vitesse 08 thuis. Ik verwacht weer een 
mooie sfeeractie van Side20! Hou de traditie in ere zou 
ik zeggen. Tot zondag! 
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MET VEEL INZET LAAT VR1 HET KWARTJE DE GOEDE KANT OPVALLEN
FCV VENLO VR1 - 

EGS’20 VR1 
2-3

(Edwin van Kraaij)
Eindelijk zat het een keer mee in de 6e competitiewed-
strijd van de VR1. Met heel veel inzet werd het geluk 
afgedwongen tegen de VR1 van FCV Venlo in Venlo en 
werd de tweede winstpartij van het seizoen over de 
streep getrokken. 

Zonder keepsters Gwen Gerrits (blessure) en Jasmijn 
Adams (werk) moest een speelster op doel en dat werd 
Lieneke van Kempen in haar laatste wedstrijd tot aan 
de winterstop want zij gaat een paar weken op vakantie.   
Ook Maartje Gerrits is aan het genieten van een lan-
ge vakantie en zal de komende maanden niet aanwezig 
zijn. Het was dus even puzzelen maar met 6 meiden die 
vorig seizoen nog in de MO17 speelden, inclusief de ja-
rige Lotte Hermanussen die zondag 15 jaar werd,  werd 
het team gecompleteerd. 

Vanaf de eerste minuut werd al duidelijk dat het een fy-
sieke wedstrijd zou worden. Er werden veel flinke duels 
uitgevochten en beide teams kwamen niet aan voetbal-
len toe.  Nadat eerst de Venlose dames een doelpoging 
op de lat hadden zien belanden, was het EGS’20 die de 

score opende.  Een vrije trap van ca. 25 meter werd in de 
kruising gemikt door Amber van Kraaij, 0-1.  Dit was ook 
de ruststand.  

In de tweede helft werd de druk op het doel van EGS 
verhoogd en na een kwartier spelen werd het gelijk uit 
een penalty na een handsbal, 1-1.  EGS’20 ging weer op 
zoek naar de voorsprong en na 10 minuten werd het 1-2 
nadat aanvoerster Ilona van Daatselaar goed doorzette 
in de 16m en de bal onder de keeper kon schuiven. Lang 
duurde de feestvreugd niet, want in de eerstvolgende 
aanval van Venlo werd het weer gelijk, 2-2.

Een spannende fase volgde waarbij beide teams veel 
inzet toonden. En nadat in de afgelopen weken de bal 
maar niet goed wilde vallen, viel deze keer het kwartje 
de goede kant op.  Het was matchwinner Silke van Kem-
pen die haar inzet dusdanig van richting zag veranderen 
dat ze de bal met veel effect over de kleine keepster 
heen zag vallen, 2-3 ! 

De drie punten werden in de slotminuten met alle inzet 
en met succes verdedigd. Complimenten aan het team, 
dat met zoveel strijd en inzet samen dit resultaat heeft 
weten te bereiken!   

VR2 VERLIEST VAN DE RAKT
EGS’20 VR2 -

 FC DE RAKT VR1 
1-3

Foto: Kim Pijnenburg (VR2)

GELUKKIGE WINST VOOR JO19-1

EGS’20 JO19-1 - OLYMPIA’18-1 
2-1

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

Foto: Daan Mulders (JO19-1)

Na twee zaterdagen geen voetbal, starten zaterdag de 
competitie eindelijk en dan fase 2. We komen wederom 
uit in de 4de klasse en onze eerste wedstrijd was uit 
tegen ST Volharding/Sambeek JO17-3 in Sambeek. Een 
samenwerking die vooral werd aangemoedigd als Vol-
harding. Voor deze wedstrijd hadden we geen afmeldin-
gen. We zouden dus voor de eerste keer compleet zijn 
geweest als Ciprian zich niet verslapen had.

In ons team zitten weinig verdedigers, dus we moeten 
de back posities opvullen met spelers die daar liever niet 
willen spelen. Maar vandaag zagen we weer dat ze dat 
uitstekend kunnen. In het begin van de wedstrijd moes-
ten de teams elkaar een beetje aftasten. Maar al snel 
kregen ze de indruk dat ze hier lekker konden voetbal-

len. Na 10 minuten kregen we de eerste hele grote kans. 
Een voorzet van rechts kwam bij Loek die de bal met zijn 
linkervoet in het doel wilde plaatsen, deze bal werd te-
gengehouden met de hand, dus strafschop. Thijs Cruisen 
eiste de bal op en scoorde de 0-1. Deze voorsprong werd 
wat later uitgebreid door een doelpunt van Efieson en 
met een 0-2 voorsprong gingen we de rust in. Er werd 
prima gevoetbald en we zagen dat het vertrouwen flink 
toenam. De spelers durfde acties te maken, zelfs Noud 
onze keeper kapte even een speler van Volharding uit.

Na de rust scoorde de in topvorm zijnde Tijn Kersten de 
0-3 met een afstandsschot. De 0-4 werd gescoord uit een 
hoekschop van Loek door een mooie kopbal van Adem. 
Het was nu nog ruim 20 minuten te voetballen en nu 
begon Volharding wat beter te voetballen. Ze kregen nog 
een grote kans, maar deze ging op de lat. Verder was 
EGS’20 er ook op gebrand om de nul te houden en dit 
lukte ook zodat deze wedstrijd met goed spel werd ge-
wonnen met 0-4.

JO17-2 WINT MET GOED SPEL
ST VOLHARDING/SAMBEEK 

JO17-3 - EGS’20 JO17-2 
0-4

(Johnny Verwegen)

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

comp fase 2

scheidsrechter: Daan Liefrink

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

EGS '20 MO13-1 
(9-tal)

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

scheidsrechter: Daan Stekelenburg

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

scheidsrechter: Dylan Luza

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: leider is spelleider

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
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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

scheidsrechter: Dhr H. van Uden

11:30 Mariahout 2 EGS'20 3

comp

11:00 De Zwaluw 2 EGS'20 4

comp

10:15 EGS'20 5 TOP 3

comp

scheidsrechter: Ben van Eldijk

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

comp

scheidsrechter: André Derksen

12:15 EGS'20 10 Festilent 8

comp

scheidsrechter: Wim Spanbroek

10:00 EGS'20 11 Vorstenbossche 
Boys 5

comp

scheidsrechter: Nnb

10:00 EGS'20 12 Nooit Gedacht 5

comp

scheidsrechter: Bernard van Eldijk

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

comp

scheidsrechter: Toon Verstraaten

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

woensdag 16 november

19:45 EGS'20 JO17-1JM Avesteyn JO17-1

comp

scheidsrrechter: Joeri Nuijen

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

13:00 EGS'20 JO17-1JM Volkel JO17-1

comp fase 2

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

scheidsrechter: 

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

comp fase 2

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 (9-
tal)

Festilent MO13-1 
(9-tal)

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

EGS’20 EN ING SLAAN HANDEN INEEN ZODAT IEDER KIND KAN VOETBALLEN

Iedereen moet kunnen voetballen, ook als het finan-
cieel even tegenzit. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 
11 kinderen in Nederland opgroeit in armoede, waar-
door het voor ouders soms lastig is om de contributie 
en andere benodigdheden van een sportclub te be-
talen. Vaak zijn er genoeg regelingen om te kunnen 
voetballen, ook als er even geen geld is. Regelingen 
die soms onvoldoende bekend zijn bij ouders en ver-
enigingen. 

Voetbalclub EGS’20 en ING zorgen er samen met de 
KNVB, SchuldenlabNL, de VoorzieningenWijzer en de Ne-
derlandse Schuldhulproute voor dat meer kinderen kun-
nen voetballen. Vanaf dit seizoen beschikt EGS’20 over 
een financieel contactpersoon die gezinnen gaat helpen 
met het aanvragen van de juiste (lokale) regelingen te 
vinden zodat meer kinderen kunnen voetballen. 

Niemand mag, om welke reden dan ook, buitenspel 
komen te staan
Voorzitter Jan de Kruif:  “Ook op onze club merken we 
bij leden dat de contributie of voetbalkleding om wat 
voor reden dan ook soms niet betaald kan worden. Dat 
vinden we ontzettend jammer, want geldzorgen mogen 
niet de reden zijn waarom kinderen niet kunnen voet-
ballen. We zijn blij dat we met hulp van onze financieel 
contactpersoon daarbij kunnen helpen. Het is niet voor 
iedereen even gemakkelijk om de weg naar de regelin-
gen te vinden, maar ook kan het lastig zijn om erover 
te praten. Geweldig dat wij nu ook een financieel con-
tactpersoon hebben die gezinnen hierbij gaat helpen. Zo 

kunnen we samen met ING, KNVB en maatschappelijke 
partners zorgen dat kinderen kunnen voetballen, ook als 
er even niet genoeg geld is.”

Regelingen voor mensen met kleine beurs
Steffen van Iersel, sponsormanager ING: “Er zijn lande-
lijk en lokaal voldoende regelingen die mensen met een 
krappe beurs op weg kunnen helpen om bijvoorbeeld 
de contributie of kleding te betalen. Sommige gezinnen 
weten niet goed waar ze die hulp kunnen vinden. De 
financieel contactpersoon op de club kan hier gezinnen 
bij helpen. Dit kan een vrijwilliger zijn van de club of een 
ING-medewerker die de club en de ouders gaat helpen 
de weg te wijzen. Ons doel is dat er op zoveel mogelijk 
amateurclubs in Nederland een financieel contactper-
soon beschikbaar komt om gezinnen te helpen en het 
onderwerp geldzorgen binnen de club bespreekbaar te 
maken. Geweldig dat EGS’20 nu ook meedoet aan het 
programma Niemand buitenspel door geldzorgen.”

Voor meer informatie kijk op ing.nl/niemandbuitenspel.
De financiële contactpersoon van EGS’20 is 
Arnoud Pol, penningmeester
 
 penningmeester@egs20.nl

 06-52455489
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Na een paar weken niet gespeeld te hebben, had ieder-
een er weer zin in. Helaas was het team niet compleet, 
maar gelukkig kon Koen van Thiel ons uit de brand hel-
pen. 

De eerste minuten werd meteen duidelijk dat we een 
goede tegenstander hadden. Er was veel druk en bal-
bezit van Rosmalen. EGS kwam eigenlijk niet echt aan 
voetballen toe. Er moest vooral verdedigd worden. Bram 
en Len maakte een paar mooie verdedigende acties en 
konden de bal even naar voren krijgen maar die was snel 
weer terug op onze helft. Een ongelukkig teruggespeel-
de bal resulteerde bijna in een goal tegen. Maar de fout 
werd goed hersteld door onze keeper Floris en goed ver-
dedigingswerk.  

Ondanks de 3 pogingen van Rosmalen , ging de bal er 
niet in. Niet lang hierna volgde echter een corner waar-
bij de bal mooi hoog in de kruising werd geschoten ; 
0-1. De volgende Corner wist Floris goed te onderschep-
pen en meteen daarna volgde de counter met Lars en 

Merlijn maar het mocht niet baten. Er volgde hierna een 
mooie pass van Jayden langs de lijn op Lars welke veel 
meters maakte maar niet meer hieruit kon scoren. EGS 
kwam iets meer aan voetballen toe en zette een goe-
de aanval op. Er volgde een schot op de goal van Lars 
maar deze werd gehouden. Rosmalen was duidelijk “een 
maatje groter” en er was veel balbezit. Jessy verdedigde 
goed voor de goal en Floris wist een aantal ballen goed 
te houden maar kon niet voorkomen dat de 0-2 werd ge-
scoord uit een mooi hoog schot. Net voor rust werd er 
nog gescoord . Het eerste schot werd gehouden maar uit 
de “tweede bal” kon gescoord worden; 0-3.

In de kleedkamer werd een peptalk gehouden en een 
nieuwe verdeling op het veld gemaakt. Op het veld was 
dit ook te zien, er werd meer gevoetbald en er werd hard 
voor gewerkt. De emoties liepen soms wat hoog op en er 
werd een time out gegeven. We Kregen nog een vrij trap 
mee,  voor een gehinderde doorgebroken speler, maar 
hieruit kon niet gescoord worden. Floris deed zijn best 
in de goal en kon veel ballen tegenhouden. Op het einde 
kwam er  nog een mooie kans voor EGS maar helaas. 

De eindstand werd uiteindelijk 0-4. Jammer maar de 
tweede helft was er veel beter gevoetbald. Hopelijk vol-
gende week weer wel een goal voor EGS. 

JO13-2 KOMT NIET TOT SCOREN
EGS’20 JO13-2 - 

OJC ROSMALEN JO13-4 
0-4

(Manon Hol)

7-8 THRILLER BIJ JO10-3

EGS’20 JO10-3 - BERGHEM 
SPORT JO10-6

Foto: Senn Hoefnagel (JO10-3)

JO11-3 VERLIEST RUIMT VAN OSS

EGS’20 JO11-3 - OSS’20 JO11-4
1-14

Foto: Nyck van den Dungen (JO11-3)

RUIME WINST VOOR JO15-4
EGS’20 JO15-3 - 

ST TOXANDRIA/VIOS’38 JO15-2 
8-0

Foto: Jaimy Verheijen (JO15-4)Foto: Jaimy Megens (JO15-2)

JO15-2 EN VESTA DELEN PUNTEN

EGS’20 JO15-2 - 
VESTA’19 JO15-1 

2-2
Markt 5 ♦ 5361 GH Grave

 Cadeauwinkel
   & Fashion

                                  
 Tot zo!

                            Groetjes Team
 Klik

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



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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SES TE STERK VOOR JO8-4

EGS’20 JO8-4 - 
SES JO8-1

Foto: Lex Dorussen (voor) en Jasper Costermans 
(achter) van de JO8-4 

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

5-7 VERLIES VOOR JO8-1

EGS’20 JO8-1 - 
VITESSE’08 JO8-1

Foto: Ryan Slama (voor) en Robin van Zundert (ach-
ter) van de JO8-1

5-5 GELIJKSPEL JO9-4

EGS’20 JO9-4 - 
DAW SCHAIJK JO9-3

Foto: Lucas Kuster (JO9-4)


