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                        Foto: De Jong Oranjeleeuwinnen speelde op De Kranenhof tegen Jong België
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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 12 NOVEMBER
EGS’20 JO11-3 HVCH JO11-4 2-6
DAW Schaijk JO11-4 EGS’20 JO11-2 2-5
EGS’20 JO11-1 Nulandia JO11-1 3-6
MOSA’14 MO13-1 EGS’20 MO13-1 0-7
FC Uden JO13-2 EGS’20 JO13-3 UITG
Margriet JO13-2 EGS’20 JO13-2 3-1
EGS’20 JO13-1 Olympia’18 JO13-1 8-0
VOW JO15-1 EGS’20 JO15-4 7-2
EGS’20 JO15-3 DAW Schaijk JO15-2 1-8
Juliana Mill JO15-3 EGS’20 JO15-2 1-4
EGS’20 JO15-1 BMC JO15-2 4-0
EGS’20 JO17-2 Boekel Sport JO17-3 6-0
TOP JO17-2 EGS’20 JO17-1 5-2
EGS’20 JO19-2 SBC JO19-2 1-5
DSV JO19-1 EGS’20 JO19-1 0-3
ZONDAG 13 NOVEMBER
DAW Schaijk VR2 EGS’20 VR2 UITG
EGS’20 35+ 1 Achilles Reek 35+ 1 1-1
EGS’20 12 Nooit Gedacht 5 2-8

EGS’20 11 Vorstenbossche 
Boys 5 0-20

EGS’20 10 Festilent 8 3-2
EGS’20 7 SV DWSH’18 5 11-0
De Zwaluw 2 EGS’20 4 2-5
Mariahout 2 EGS’20 3 0-0
EGS’20 1 Vitesse’08 1 5-1
DINSDAG 15 NOVEMBER
Vitesse´08 4 EGS´20 4 1-2
Festilent 7 EGS´20 7 2-3

Derde Helft EGS’20 14        *  Dinsdag 15 november 2022         * Seizoen 2022-2023

INFORMATIE VANUIT HET WEDSTRIJDSECRETARIAAT
Dank aan alle vrijwilligers
Wederom zijn we met onze vereniging erin geslaagd 
een succesvolle interlandwedstrijd te organiseren. De 
organisatie werd overladen met complimenten door zo-
wel KNVB als door de Belgische Bond. Deze complimen-
ten willen we graag overbrengen aan de vrijwilligers die 
ervoor gezorgd hebben dat zowel de speelsters als de de 
ca. 550 bezoekers het naar de zin hadden. 

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

Foto: De Oranjeleeuwinnen wonnen met 6-0

Top werk! Stewards, ballenjongens/meisjes, vlaggedra-
gers, kantinecommissie en -personeel, speaker, Kicki en 
begeleidster, gastvrouwen, lotenverkoopsters, accom-
modatiecommissie en klusploeg en de werkgroep Inter-
land, bij deze worden de complimenten overgebracht. 
We hebben laten zien dat we samen als een geoliede 
machine in staat zijn een interland naar de maatstaven 
van de KNVB te organiseren. 

We kijken nu alweer uit naar de volgende interland die 
we mogen organiseren.. 
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Vandaag, de Sinterklaas intocht in ons mooie Grave. De 
discussies over zwarte pieten, roetveeg Pieten of andere 
soorten pieten gaan we hier niet voeren. Het was voor 
de EGS reporter een lastige keuze. Ga ik met mijn neef-
jes en nichtje mee naar de intocht, of pak ik toch een 
wedstrijdje mee van mijn EGS. Uiteindelijk toch voor het 
laatste gekozen en daar kreeg ik geen spijt van!

Vitesse dat is opgericht in 1908, is maar liefst 112 jaar 
ouder dan ons eigen EGS. Maar daar was op het veld 
weinig van te zien. Het elftal van de Gennepenaren is 
erg jong! Na de leegloop in de zomer moet de ploeg he-
lemaal worden opgebouwd. Toch zou het geen makkie 
hoeven worden want vorige week won men van Vianen 
Vooruit. Daarmee hadden ze 3 punten tegen over de 7 
van ons.

De begin opstelling begint weer redelijk in de richting 
van die van vorig seizoen te gaan. Met Jarda en Tom 
met Sander op het middenveld. Hierdoor schoof Teun 
verassend naar het centrum waar we Wesley hadden 
verwacht. Geil en Thimo op de back positie en Rens als 
vertrouwd gezicht in het centrum. Voorin is Jimmy her-
stelt van zijn enkelband blessure en complementeerden 
Wessel en Myron de voorhoede.

De wedstrijd had maar 1 gezicht. Vitesse dat keihard 
werkte en EGS dat dicteerde. Dit leidde in de openings-
fase tot een aantal mogelijkheden voor Sander 2x uit 
een corner, Jarda Jimmy en Myron. Echter in het laatste 
deel van de aanval wilde het nog niet lukken. Tot ieders 
verbazing scoorde Vitesse de 0-1 uit een snelle ingooi. 
De spits schoot op doel, raakte die bal verkeerd en Ipv 
een schot werd het een voorzet op de 17 jarige num-
mer 10 die de bal in het doel schoot! Naast mij een blij 
technisch commissie lid van Vitesse op de tribune die 
terecht uit zijn plaat ging. 0-1 Vitesse. Niet heel veel 
later mocht ik uit mijn plaat nadat Sander een ragfijne 
voorzet van Rens binnen wist te koppen! 1-1. De mooiste 
goal van de wedstrijd komt op naam van Wessel. Het 
was weliswaar Wessel die de trekker overhaalde, maar 
de combinatie tussen Myron, Giel, Tom, Myron, Giel en 
vervolgens weer Myron was werkelijk geweldig. Ook de 
pass van Myron was op maar waarna de goed positie ge-
kozen Wessel de 2-1 nog voor rust op de borden bracht.

EGS laat bij momenten weer zien waar het toe in staat 
is. Na weken van zoeken en ploeteren, met de daarbij 
mindere resultaten lijkt het nu weer de goede kant op 
te gaan. We maakten ons dan ook geen zorgen dat de 
2-1 na rust in gevaar zou lopen. En dat deed het ook niet.

EGS scoorde na 13 minuten de 3-1 door Wessel die 
een lange bal beter inschatte dan de verdediger en de 
keeper. De verdediger kopte terug terwijl de keeper naar 
voren kwam stormen. De bal werd over de keeper heen 
gekopt en Wessel tikte de bal net voor de lijn aan. Hier-
door werd het geen eigen doelpunt maar een goal voor 
Wessel.

Na wat wissels ging EGS opzoek naar meer. De ene na de 
andere kans werd om zeep geholpen. 
De 4-1 werd gescoord door Sander vanaf de penalty stip 
nadat het erop leek dat Gert Wim een schwalbe maakte. 
In de kantine was Gert helder en overtuigde een aantal 
mensen met beelden dat het geen schwalbe was. Mij 
kan het niet schelen, mijn hertog Jan smaakte me heer-
lijk, wel of geen Schwalbe. Het slotakkoord was voor 
jongeling Chevvi Polman die een goede aanval binnen 
liep. 5-1

Een zwaluw maakt nog geen zomer. Volgende week in 
Haps tegen de plaatselijke boys word het aanhaken of 
afhaken. De ambities zijn duidelijk! Ondanks het matige 
Vitesse verdient het team toch de credits. 5-1 staat maar 
hadden er ook 6-7-8-9 of 10 kunnen zijn. 

Hoe dan ook, volgende week op sportpark de Berkte in 
Haps moet het gebeuren! Komt allen naar Haps om onze 
jongens aan te moedigen. Aanvangstijd is 14.30. Ik ben 
er wel! Zin in. 

EGS’20 1 - VITESSE’08 1 
5-1
 
(de EGS Reporter)

1 ZWALUW MAAKT NOG GEEN ZOMER BIJ 1E

PUNT VOOR 3E IN MARIAHOUT

MARIAHOUT 2 - EGS’20 3 
0-0 

Foto (Peter Leegstraten):  Menno Leegstraten (3e)

Foto: Tom Gerrits (1e)

Foto (Peter Leegstraten):  Vreugde bij de 2-1 na een 
mooie aanval

Programma

woensdag 16 november

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

comp

scheidsrechter: nnb

Donderdag 17 november

20:00 Herpinia 2 EGS'20 6

comp

18:30 EGS'20 JO13-4JM Berghem Sport 
JO13-4

comp

scheidsrechter: nnb

zaterdag 19 november

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

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

scheidsrechter: Joeri Nuijen

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

scheidsrechter: Kevin Janssen

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

scheidsrechter: Jochem van Tienen

12:00 ST SSS'18/ 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

11:30 EGS'20 JO13-2JM Berghem Sport 
JO13-3

comp fase 2

scheidsrechter: Daan van Stekelenburg

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

comp fase 2

scheidsrechter: Bernard van Eldijk
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10E BLIJFT OP TITELKOERS
EGS’20 10 - FESTILENT 8 

3-2

Foto: Marco de Kruif (10e)

12E NOG ZONDER PUNTEN
EGS’20 12 - 

NOOIT GEDACHT 5 
2-8

Foto: Sjoerd Zwartkruis (12e)

PUNTJE VOOR 35+ TEGEN REEK
EGS’20 35+ 1 - 

ACHILLES REEK 35+ 1 
1-1

Foto: Geert Arts (li) en Martijn Leurs (re) van 35+ 1
Foto: Nick Spanjers (12e)

SBC TE STERK VOOR JO19-2

EGS’20 JO19-2 - SBC JO19-2 
1-5

Foto: Daan Pol (JO19-2)

RUIME WINST VOOR JO17-2

EGS’20 JO17-2 - 
BOEKEL SPORT JO17-3 

6-0

Foto: Efieson Kibet (JO17-2)

11:45 Schijndel/DE WIT 
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

scheidsrechter: Gert-Wim van den Esker

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

scheidsrechter: Thijs Spoorendonk

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

comp fase 2

vertrek: 08:00 naar Nistelrode

vervoer: wordt door leiding geregeld

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
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OPNIEUW WINST VOOR JO15-1

EGS’20 JO15-1 - BMC JO15-2 
4-0

Foto: Tim Barten (JO15-1)

Helaas geen verslag van de eerste wedstrijd in de com-
petitie van EGS 15-2. Door een bezoek aan het prachtige, 
culturele en statige Rome kon ik de wedstrijd niet mee-
maken. De wedstrijd eindigde in 2-2.

EGS JO15-2 ging afgelopen zaterdag wederom op bezoek 
naar Juliana Mill. De geschiedenis van vorige wedstrijd 
zorgde ervoor dat er een officiële KNVB-scheidsrechter 
het veld betrad en dat hoofdtrainer Remco ten Hopen 
als waarnemend persoon langs het veld stond. Achteraf 
gezien was het niet nodig, EGS werd met alle egards 
ontvangen. 

Op een werkelijk fantastische grasmat (biljartlaken van 
gras) mocht EGS nu aantreden tegen Juliana Mill JO15-3. 
Het blijft voor het trainersgilde van EGS zoeken naar de 
juiste en natuurlijk de beste opstelling van het team. 
Dit keer stond Olivier laatste man. Iet wat tegen zijn 
zin in, hij wil liever op het middenveld staan, deed hij 
zijn werk meer dan uitstekend. Zonder twijfel een van 
de betere spelers op het veld. De as werd verder gecom-
plementeerd door Mosse, Guan en (verrassing) Cealan in 
de spits. In de spits was Cealan een goed aanspeelpunt. 
Echter de grote kansen waren er nog niet in het eer-
ste kwartier. Met Minke/Robin op rechtshalf en Lars op 
linkshalf werd er steeds meer voetbal op de mat gelegd. 
Spelers van EGS konden elkaar steeds beter vinden en 
Juliana Mill kwam bijna niet meer over de middenlijn. 
Het openingsdoelpunt kon ook niet uitblijven. Het kwam 
van de voet van Lars. Hij haalde buiten het strafschop-
gebied verwoestend (ahum) uit. 

De bal rolde tergend langzaam naar het doel, maar ver-
raste tocht de keeper. Met mooie combinaties van uit de 
achterste linie, met Julian en Sylvan begon EGS steeds 
weer aan de aanval. De achterste linie stond veelal te-
gen de middenlijn geposteerd. Je snapt al dat het aardig 
druk was rondom het strafschopgebied van Juliana Mill. 
Via Jaimy (rechtsvoor) kwam een afgemeten voorzet op 
Levi (ingevallen voor Cealan). Levi stapte echter bewust 
over de bal heen, zodat Lars de bal het lege doel in kon 
schuiven. Met een droge knal maakte Levi er vlak voor 
rust er nog de 0-3.

Na de rust kwam EGS van een koude kermis thuis. Nog 
binnen een minuut stond het 1-3. Werd het dan toch nog 
spannend? Nee, want Jaimy lichte zijn hielen en knal-
de zuiver raak. 1-4. De combinaties vlogen over het veld 
en de kansen werden aan elkaar geregen, maar afma-
ken…..tja zoals vaker gezegd, doelpunt maken is een vak 
apart. Gezien de gehele wedstrijd had het ook zomaar 
2-12 kunnen staan. Paal en lat stonden ook nog eens in 
de weg, schoof Minke na goed storen de bal een mil-
limeter aan de verkeerde kant van de paal. Kon Noud 
net niet op tijd uithalen en ga zomaar door. Juliana Mill 
werd nog een keer dreigend, maar met een faire tackle 
verijdelde Julian de uitbraak. Zoals vaker stond Julian in 
de weg voor de tegenstander. Zijn onstuitbare energie 
spat ervan af. In die energie zat ook Guan. Vele meters 
heeft hij gelopen, hij bood zich steeds aan en was daar 
waar hij nodig was. 

De wedstrijd zat in the pocket. EGS ging met een goed 
gevoel het veld af. Alleen had je jezelf nog meer moeten 
belonen, het aantal doelpunten had vele malen meer 
kunnen zijn. Oefenen dus.

JO15-2 MOET OEFENEN OP KANSEN AFMAKEN
JULIANA MILL JO15-3 - 

EGS’20 JO15-2 
1-4

(Joep van der Molen)
Markt 5 ♦ 5361 GH Grave

 Cadeauwinkel
   & Fashion

                                  
 Tot zo!

                            Groetjes Team
 Klik

OVERTUIGENDE WINST JO13-1

EGS’20 JO13-1 - 
OLYMPIA’18 JO13-1 

8-0

JO11-1 VERLIEST VAN NULANDIA
EGS’20 JO11-1 - 

NULANDIA JO11-1 
3-6

Foto: Cas Peppinck (JO13-1) Foto: Maxx Rossen (JO11-1)

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

scheidsrechter: André Derksen

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

scheidsrechter: Dulan Luza

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

comp

scheidsrechter: Ben van Eldijk

12:00 EGS'20 VR2 Nooit Gedacht VR4

comp

scheidsrechter: Toon Verstraaten

woensdag 23 november

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

comp fase 2

scheidsrechter: nnb

zaterdag 26 november

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

15:00 EGS'20 JO19-1 V.V. Achates JO19-1

comp

15:00 OJC ROSMALEN JO19-2 EGS'20 JO19-2

comp

vertrek: 14:00 naar Rosmalen

vervoer: de Leeuw, Pieters, Bekkink, Nijs-
ten, res: Gubbels

14:45 DAW Schaijk JO17-1 EGS'20 JO17-1JM

comp

vertrek: 13:45 naar Schaijk

vervoer: van der Bijl, Broekman, van Haren, 
van Haaften, res: Hofstede

15:00 EGS'20 JO17-2JM ST VIOS'38/Toxan-
dria JO17-2

comp

13:00 EGS'20 JO15-1JM Avesteyn JO15-1

comp

15:00 EGS'20 JO15-3JM Schijndel/DE WIT 
JO15-3JM

comp

13:00 Prinses Irene JO15-
2JM EGS'20 JO15-4JM

comp

vertrek: 12:00 naar Nistelrode

vervoer: Brands, Ghijssen, Justice, Kersten, 
res: Lunenburg

11:00 EGS'20 JO13-1JM SV Milsbeek JO13-1

comp
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Op een koude maar zonnige zaterdagochtend trokken 
we met groot gevolg – van maar liefst 10 kinderen wa-
ren één of meerdere supporters meegereisd– richting 
Schaijk naar DAW, wat staat voor De Aanhouder Wint. 
Dat dit vandaag heel toepasselijk bleek te zijn, volgt la-
ter in dit verslag.

Aangekomen bij een bijna net zo mooi complex en ac-
commodatie als ons eigen EGS’20 zijn we gestart met 
een peptalk in de kleedkamer. Even terughalen wat we 
al goed doen; en samen bespreken wat onze ontwikkel- 
en groeipunten zijn. Met vandaag als ‘experiment’ een 
ietwat veranderde opstelling…

Op het (kunstgras)veld startten we met de vertrouwde 
warming-up; eerst de spieren loslopen en langzaam op-
warmen, even stretchen, en om het balgevoel wakker te 
maken schiet-(pass) en dribbeloefeningen. Daarna ging 
één groepje zelfstandig aan de slag met een rondo, de 
andere groep oefende een over- en aanspeelsituatie 
met schot op doel. Hier werd halverwege in gewisseld 
waarna onze jongens er klaar voor waren. Zoals het 
hoort nog even handje schudden met de tegenstander 
en elkaar een fijne én faire wedstrijd wensen.

Dat ze er klaar voor waren, bleek meteen na het 1e fluit-
signaal van de goed fluitende scheidsrechter. Er werd 
meteen druk gezet naar voren en al snel kwam via Pim 
en op assist van Hugo de bal bij Jari, die na een korte 
rush verwoestend uithaalde: 0-1. DAW was wakker ge-
schut en gewaarschuwd; het was onze jongens menens 
vandaag. Dat bleek wel, enkele minuten later was het 
wederom Jari die hard inschoot na dit keer een aanval 
die opgezet werd door Hugo. Via een mooie samenwer-
king met Thijs (van Haren) kwam de bal precies op maat 
voor Jari’s voet: 0-2. Om dit eerste kwart met voldoening 
af te sluiten, zowel voor het team als voor hemzelf, be-
sloot Jari er nog een 3e doelpunt tegen aan te ‘gooien’: 
een echte hattrick dus 0-3. 

Even op adem komen in de korte time-out. Na het goede 
verdedigende werk van Luke en Pim en de meters die 
zij daarbij afgelegd hadden, kregen deze jongens even 
rust: Armando en Timo kwamen er fris in. De tegenstan-
der had in de time-out ook een goede peptalk gehad, 
zij wisten nu meer druk te zetten, en in het 2e kwart 
groeiden zij in hun spel. Jorne op doel moest aan de 
bak. Hij stond zijn mannetje, maar uiteindelijk wist een 
speler van DAW tóch het net te vinden: 1-3. Door goede 
coaching naar elkaar en de aandacht even op het verde-
digen te richten werd de schade vooral door het harde 
werk achterin van Timo, Cas en Armando tot aan de rust 
hiertoe beperkt. 

Inmiddels begon bij onze jongens het besef door te 
dringen dat hier wel eens de eerste overwinning van 
dit team in dit seizoen er aan zat te komen. In de rust 
mocht deze voorzichtige euforie er zijn, met de nuch-
tere blik van de coach dat de huid nog niet verkocht 
mocht zijn voordat de beer definitief geschoten was. 
Met andere woorden -> blijf voetballend er voor gaan! 

Dit werd goed opgepikt. Nu met Luke als spits en Thijs 
(de Hart) op links. Op moment dat de bal in eigen ploeg 
kwam werd er weer met mooi en goed samenspel ge-
tracht de spitsen voorin te bereiken. Op links wist Cas 
Thijs (dH) goed te bereiken. Hij maakte regelmatig een 
rush naar voren en wist Hugo te bereiken. En waar Thijs 
(vH) in het eerste kwart een mooie assist gaf, wist deze 
nu zelf te scoren door de keeper goed uit te spelen: 1-4. 
De teams werden gelijkwaardiger aan elkaar, aan beide 
kanten ontstonden kansen. Beide keepers echter waren 
in goeden doen en wisten door af en toe kunst- en vlieg-
werk meer doelpunten te voorkomen. 

En dan hier de toepasselijkheid op ons team van De Aan-
houder Wint. Na flinke tegenstanders in de 2e klasse én 
een eveneens zware start vorige week in de 3e klasse 
hebben de jongens nooit de kopjes laten hangen en zijn 
blijven geloven. Met vandaag loon naar werken. In het 
4e kwart gingen ze -nu met Ake op doel- onverstoorbaar 
door. In het veld liet Ake al zien dat de aanvalspositie 
op links hem vandaag goed afging; ook in het doel weet 
hij zijn kwaliteiten te laten zien. Top dat hij deze ruim-
te biedt aan Jorne die zo ook met enige regelmaat aan 
voetbal toekomt! 

Er zijn vandaag meters gemaakt door Pim, Cas, Luke, 
Jari… ja iedereen van het team. Bij de zoveelste aanval, 
nu na een mooie pass van Hugo op Thijs (dH) kon deze 
de bal inschieten. En waar ons team uitblinkt in team-
work zag hij in dat Luke er nóg beter voorstond. Thijs 
pass-te dus door op Luke die zijn net uit Curaçao terug-
gekeerde aanwezige vader hiermee trakteerde met een 
doelpunt als cadeau! (1-5). DAW deelde in de laatste mi-
nuten nog een speldenprik terug uit: 2-5. Voor ons een 
teken om tot het einde goed scherp te blijven. 

We kijken terug op een mooie wedstrijd… Trots op de 
jongens! 
Op naar onze volgende wedstrijd thuis tegen Vesta’19.

VICTORIA DULCE SAPIT VOOR JO11-2
DAW SCHAIJK JO11-4 -

EGS’20 JO11-2 
2-5

(Roger Jansen-Visser)

Foto (Roger Jansen-Visser):  Jari’s poging er nog een 
4e in te schieten belandt helaas op de lat...

JO11-3 VERLIEST VAN HVCH

EGS’20 JO11-3 - HVCH JO11-4 
2-6

Foto: Luuk van de Venne (JO11-3)

10:45 MOSA'14 JO13-1 EGS'20 JO13-2JM

comp

vertrek: 09:45 naar Oijen

vervoer: Luijkx, Rijcken, res: Rots

13:00 EGS'20 JO13-3 UDI'19/CSU JO13-5

comp

12:30 DAW Schaijk JO13-
4JM EGS'20 JO13-4JM

comp

vertrek: 11:30 naar Schaijk

vervoer: wordt door leiding geregeld

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

sv O.S.S. 1920 
MO13-1 (9-tal)

comp

09:45 BMC JO11-1 EGS'20 JO11-1JM

comp

vertrek: 08:45 naar Berlicum

vervoer: wordt door leiding geregeld

11:00 EGS'20 JO11-2JM Margriet JO11-3

comp

11:00 EGS'20 JO11-3JM DAW Schaijk 
JO11-3

comp

09:00 Vitesse'08 JO10-2JM EGS'20 JO10-2

comp

vertrek: 08:00 naar Gennep

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 Volkel JO10-2JM EGS'20 JO10-3

comp

vertrek: 08:00 naar Volkel

vervoer: wordt door leiding geregeld

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

comp

scheidsrechter: leider is spelleider

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

comp

scheidsrechter: leider is spelleider

10:15 Gassel JO9-1 EGS'20 JO9-3

comp

vertrek: 09:15 naar Gassel

vervoer: wordt door leiding geregeld

10:00 SJO/VITA JO9-1 EGS'20 JO9-4JM

comp

vertrek: 09:00 naar Haren

vervoer: wordt door leiding geregeld

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

comp

scheidsrechter: FairPlay

09:30
ST Excellent/SVS/
Westerbeekse Boys 
JO8-1JM

EGS'20 JO8-2JM

comp

vertrek: 08:30 naar Oploo

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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AGENDA
16-11   Businesscafé
21-11   Overleg bestuur
1-12 Sinterklaasfeest senioren
16-12 Kerstbingo
1-1 Nieuwjaarsreceptie
11-1  Fair Playbijeenkomst jeugdleiders

DOELPUNTENFESTIJN BIJ JO10-2

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

06 112660150486 471931 

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

Fysiotherapie

De Hampoort

Foto: Iboe Jarju (JO10-2)

14-8 WINST VOOR JO8-1

EGS’20 JO8-1 - 
VOLHARDING JO8-1

Foto: Jop Kesseleer (voor) en Robin van Zundert (ach-
ter) van de JO8-1

Foto: Gijs Dinnissen (JO10-2)

BINGO
VRIJDAG 

16 december 2022

  Hoofdprijs  € 250,-

Aanvang: 20.00 uur (kantine open vanaf 19.15 uur)

Plaats:      Kantine EGS’20
Deelname:  € 15,- incl. een kopje ko e met iets lekkers

KERST

KOOP UW KAARTJE NU OP = OP
Verkrijgbaar in de kantine aan de bar vanaf 17 november

SPANNENDE WEDSTRIJD JO8-3

EGS’20 JO8-3 - 
VITESSE’08  JO8-2

Foto: Noah van Geffen (JO8-3)

09:45 SIOL JO8-2 EGS'20 JO8-3

comp

vertrek: 08:45 naar Cuijk

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO8-4JM DAW Schaijk JO8-3

comp

scheidsrechter: FairPlay

zondag 27 november

14:30 EGS'20 1 Constantia 1

comp

12:00 EGS'20 2 Constantia 2

comp

12:00 NLC'03 2 EGS'20 3

comp

12:30 EGS'20 4 SES 2

comp

10:00 EGS'20 5 HVCH 7

comp

12:00 Achilles Reek 2 EGS'20 6

comp

12:00 EGS'20 7 Gassel 2

comp

09:30 Berghem Sport 5 EGS'20 8

comp

12:00 UDI'19/CSU 10 EGS'20 9

comp

12:15 EGS'20 10 O.K.S.V. 3

comp

10:15 EGS'20 11 UDI'19/CSU 12

comp

10:00 EGS'20 12 DAW Schaijk 10

comp

10:00 Hapse Boys 35+1 EGS'20 35+1

comp

10:00 SV Venray VR1 EGS'20 VR1

comp

10:00 NLC'03 VR2 EGS'20 VR2

comp


