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DERDE HELFT EGS’20

(Wedstrijdsecretariaat)

Uitslagen

Van de leeftijdsgroepen JO7 t/m JO10 worden geen uit-
slagen en standen door de KNVB bijgehouden.

WOENSDAG 16 NOVEMBER
EGS’20 JO17-1 Avesteyn JO17-1 1-6
DONDERDAG 17 NOVEMBER
EGS’20 JO13-4 Berghem Sport JO13-4 0-7
ZATERDAG 19 NOVEMBER
Prinses Irene JO11-2 EGS’20 JO11-3 8-2
EGS’20 JO11-2 Vesta’19 JO11-1 6-6
HVCH JO11-1 EGS’20 JO11-1 12-2
EGS’20 MO13-1 Festilent MO13-1 13-0
Schijndel JO13-3 EGS’20 JO13-4 10-0
EGS’20 JO13-3 NLC’03 JO13-1 1-6
EGS’20 JO13-2 Berghem Sport JO13-3 3-1
ST SSS’18/vv Hol-
thees Smakt JO13-1 EGS’20 JO13-1 0-10

EGS’20 JO15-4 Cito JO15-1 2-0
Sparta’25 JO15-3 EGS’20 JO15-3 7-0
EGS’20 JO15-2 Berghem Sport JO15-3 4-3
Nulandia JO15-1 EGS’20 JO15-1 1-0
ST SSS’18/vv Hol-
thees Smakt JO17-2 EGS’20 JO17-2 0-2

EGS’20 JO17-1 Volkel JO17-1 3-0
Rhode/VSB JO19-2 EGS’20 JO19-2 4-1
ZONDAG 20 NOVEMBER
EGS’20 VR2 Nooit Gedacht VR4 0-3
EGS’20 35+ 1 Vita 35+ 1 0-1
EGS’20 10 OKSV 3 5-0
De Zwaluw 3 EGS’20 7 1-3
Udi’19/CSU 7 EGS’20 6 0-3
EGS’20 5 Nulandia 5 0-4
Juliana Mill 2 EGS’20 2 3-2
Hapse Boys 1 EGS’20 1 2-0
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INFORMATIE VANUIT HET WEDSTRIJDSECRETARIAAT
Fairplay bijeenkomst jeugdleiders
Op woensdag 11 januari 20:00 uur zal in het clubhuis 
een bijeenkomst voor alle jeugdleiders gehouden wor-
den die georganiseerd wordt door de Fair Playcommis-
sie. Thema zal “het omgaan met jeugd” zijn. 

SAVE THE DATE ! 

Businesscafé met Hans Kraay jr.
Op woensdag 16 november jl. waren alle business-spon-
soren door de commissie sponsorzaken uitgenodigd voor 
een bijeenkomst in het clubhuis. Na een welkomstwoord 
van Arthur Brussaard kreeg de voorzitter van de tech-
nische commissie de gelegenheid uitleg te geven over 
het technisch beleid van EGS’20. Daarna werd de speci-
ale gast geintroduceerd, Hans Kraay jr.  Samen met Aad 
namen zij diverse anekdotes uit het (voetbal)leven van 
Hans door en zoals Hans bekend staat, zaten daar di-
verse grappige verhalen bij. Hans blikte ook even terug 
op de samenwerking die hij met hoofdtrainer Remco ten 
Hoopen had bij bij JVC Cuijk.  De avond werd afgeslo-
ten met een wijnproeverij van wijnhandel Van Helden uit 
Grave.  Diverse wijnen werden voorgeschoteld en de aan-
wezigen lieten deze prima smaken. 

Een zeer geslaagde avond waarvan u de foto’s gemaakt 
door Carla Walk kunt terugzien op de fotogalerij op 
onze website. 

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 (Carla Walk):  Aad Kamps en Hans Kraay jr.

AGENDA
1-12 Sinterklaasfeest senioren
16-12 Kerstbingo
1-1 Nieuwjaarsreceptie
11-1  Fair Playbijeenkomst jeugdleiders
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HAPSE BOYS 1 - EGS’20 1 
2-0
 

(EGS reporter)

EGS’20 VERDIENDE MEER TEGEN HAPS

Na 2 overwinningen op rij stond vandaag Haps op het 
menu. Na het voorgerecht in de vorm van Venhorst, het 
hoofdgerecht Vitesse thuis (hebben we toch een hele 
korte maar mooie geschiedenis mee) mocht vandaag 
het toetje Hapse Boys er naar aan gaan geloven. Het is 
en blijft toch een derby, al zal het door de troosteloze 
sfeer in Haps nooit echt lijken op een derby. Slechts een 
10 tal supporters van de Hapse Boys langs het veld, een 
veel groter aantal van EGS, maar niet zoveel als nor-
maal.... was het een sfeerloze derby. Heeft natuurlijk 
ook te maken met het koude weer in de ochtend, de 
vele regen in de middag.....
Het veld lag er goed bij, dat is in Haps ook wel is an-
ders geweest. Hopelijk kunnen ze het ook zo houden, 
al zal het door die zelfde vele regen van gisteren en de 
wedstrijd wel een aanslag zijn geweest voor het groene 
laken.....
De wedstrijd zelf had voor EGS 3 punten moeten op-
leveren. De eerste helft was wat betreft voetbal van 2 
kanten gelijkwaardig. Echter EGS creëerde veel meer 
kansen dan onze tegenstander. De eerste mogelijkheid 
was voor Haps uit een corner, waar de bal in de kluts 
door Giel werd weggewerkt. De linksback uit Escharen 
steekt zo wie zo in steeds betere vorm. Hij bespeelde de 
beste speler van Haps uitstekend. De snelle grote sterke 
buitenspeler kwam er zelden langs bij onze kleine tijger. 
Ook EGS kreeg een corner, waar Sander net met het 
hoofd niet bij kwam. Waardoor hij de bal net over kopte. 
Daarna was het weer de buitenspeler van Haps die met 
een vlammend schot net naast schoot. 
Hieropvolgend was het EGS tijd. De eerste grote kans 
was voor Chevvi. De rechtsback, die de zieke Thimo ver-
ving, was de laatste schakel in een prachtige aanval over 
meerdere schijven. In plaats van dat hij zelf schoot of de 
bal terug legde deed hij iets wat er tussen in zat. Hier-
door ging de bal voor langs. De volgende EGS kans was 
voor Sander. Die kwam 2 meter schuin voor het doel. De 
keeper dook voor een blok en een andere speler gleed 
met een sliding er voorlangs waardoor de bal van San-
der geblokt werd. Als het was gelukt om te chippen was 
het zeker een doelpunt geweest. De volgende kans was 
voor Jimmy. Die na een combinatie en persoonlijke actie 
voor de keeper kwam. Helaas had zijn schot te weinig 
kracht en richting waardoor deze net naast hobbelde. 
Myron kreeg ook een kans, ook iets schuin van het doel 
maar hij schoot de bal net over het Hapse doel. Ook 
Wessel had met een goede actie een schot kans maar 
smoorde tussen een paar groen zwarte sokken. 
Met rust had EGS dan ook ruim moeten leiden. Helaas 
was ook Rens ziek en moest in de rust het veld verlaten. 
De grote sterke laatste man is een belangrijke schakel 
in de defensie. Hij zorgt voor rust en vertrouwen. Van-
daag weliswaar enorm slordig in zijn passing, wat nor-

ONNODIG VERLIES 2E IN MILL

JULIANA MILL 2 - EGS’20 2 
3-2

(Ramon Taihuttu)
EGS 2 heeft in de uitwedstrijd bij laagvlieger Juliana Mill 
2 een zure nederlaag geleden in de strijd om het zeker 
stellen van een plaats in de kampioenspoule 2e helft 
van het seizoen. 

EGS begon heel erg slordig aan de wedstrijd. Te veel fou-
ten hadden de overhand. Een onterecht gegeven vrije 
trap net buiten de 16 ( bal werd duidelijk gespeeld maar 
scheidsrechter oordeelde anders ) werd laag ingescho-
ten. Bal werd echter door de muur van richting veranderd 
waardoor Jens kansloos was. 1-0. Niet veel later zorgde 
een ongelukkige uitglijder voor balverlies op eigen helft. 
Dat leidde tot een afstandschot. Werd echter van rich-
ting veranderd waardoor de 2-0 een feit was. Uiteindelijk 
kwam EGS wat beter in het spel. Ruimtes over de flanken 
werden beter benut. Een steekpass van Marijn op Roel 
leverde een grote kans op. Roel omspeelde de keeper 

maal een kwaliteit is, maar staat toch zijn mannetje en 
boezemt respect in. 

De tweede helft was iets meer voor Haps. Zeker nadat 
Sander in een duel hard werd geraakt moest ook de cap-
tain met een blessure van het veld af. Het erge hier aan 
was nog wel dat de arbiter niet floot voor de overtreding 
en dat Haps uit deze aanval de 1-0 maakte. Chevvi die 
een geweldige wedsrijd speelde, stapte iets te gretig 
in waardoor zijn man vrij kwam. Deze kreeg de bal en 
schoot hem diagonaal van het doel goed binnen. 1-0
Zonder Sander door. Roel was inmiddels in het veld ge-
komen en het was Roel die de 1-1 op de schoen had. Hij 
faalde echter oog in oog met de doelman. Vlak daar-
na had EGS volgens de harten van de zwarten (vandaag 
grijs) een penalty moeten hebben omdat Roel werd ge-
vloerd. Al denk ik dat het geen penalty was, had hem 
toch graag op de stip gezien....
Nadat we met alle risico gingen spelen kwam Haps vlak 
voor tijd op 2-0. Een verdwaald mislukt schot kwam per 
ongeluk bij Haps topscorer terecht die de bal wat kon 
“flikken” en deze dermate van richting kon veranderen 
dat deze pardoes achter Lars plofte! 2-0
EGS was beter, EGS had hier moeten winnen maar om te 
winnen moet je kansen maken. Tegen United (1-1) en nu 
weer missen we veel te veel kansen. Maar er komt een 
dag dat die gaan vallen. Zoals de trainer zei:”we creëren 
nog immer een hoop kansen, er gaan dagen komen dat 
we die WEL gaan maken” 
Daar hou ik me dan maar aan vast. Het spel is niet 
slecht, de spelers werken daarbij erg hard, dus tesamen 
gaan deze twee factoren zeker leiden tot resultaten. We 
hebben een te goed team voor waar we staan. Volgen-
de week Constantia. Hopelijk kunnen we deze wedsrijd 
thuis wel winnen en zo de periode 2 goed beginnen. We 
gaan het zien. Eerst deze verwerken, want van dit Haps 
verliezen doet wel pijn. Maar het is zoals het is. De kop-
pen van staf en spelers weer bij elkaar krijgen en met 
de support van ons dan aanstaande zondag maar gas 
geven! Tot zondag

maar schoot echter naast. Vlak voor rust werd het 2-1. 
Gert-Wim strafte een fout van hun keeper goed af en 
kon daardoor van dichtbij binnen schieten. 

2e helft begon wederom met een mindere fase. Na het 
weer goed opgepakt te hebben werd een veel te gemak-
kelijke penalty gegeven waardoor het 3-1 werd. In jacht 
op de aansluiting ging Laurens goed diep over links en 
werd. Zijn voorzet leverde de 3-2 op door Hessel. Daar-
na was het veelal eenrichtingsverkeer  naar het Julia-
na doel waarin het aan scherpte en geluk ontbrak. Ook 
hadden we een penalty moeten krijgen. Maar het mocht 
uiteindelijk niet baten. Jammere van de wedstrijd was 
de rol van de scheidsrechter. Was vooral de wedstrijd 
aan het beïnvloeden i.p.v. leiden. Geen excuus gezien 
de hoeveelheid eigen fouten we hebben gemaakt. Maar 
tegen sommige beslissingen is niet te voetballen. 

Al met al een fikse tegenslag, ook gezien de andere uit-
slagen. Nu volle focus op de thuiswedstrijd van aanko-
mende zondag tegen Constantia 2.

Foto: Teun Jacobs (1e)

Programma

woensdag 23 november

20:00 EGS'20 JO19-1 VESTA'19 JO19-1

comp fase 2

scheidsrechter: André Derksen

donderdag 24 november

20:00 Herpinia 2 EGS'20 6

comp

19:00 FC Uden JO13-2JM EGS'20 JO13-3

comp fase 2

vertrek: 18:00 naar Uden

vervoer: wordt door leiding geregeld

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

scheidsrechter: Edwin van Kraaij

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

scheidsrechter: Kevin Janssen

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

comp

scheidsrechter: Dick Cuijten

15:00 EGS'20 JO15-3JM Schijndel JO15-3JM

comp

scheidsrechter: Bernard van Eldijk

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

scheidsrechter: Dave Portier

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

scheidsrechter: Chris Broekman

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

comp

vertrek: 11:30 naar Schaijk

vervoer: wordt door leiding geregeld



GEEN WINST VOOR VR2
EGS’20 VR2 - 

NOOIT GEDACHT VR4 
0-3

Foto: Jonna Rijcken (VR2)

10E BEKERT RONDE VERDER

EGS’20 10 - OKSV 3 
5-0

Foto: Mike Lourensen (li) en Tom Arts (re) van 10e

Dit weekend speelde we de uitwedstrijd tegen ST SSS’18/
V.V. Holthees-Smakt JO17-2 in Overloon. Dit team staat 
onderaan en heeft al twee keer dik verloren. Voor de 
wedstrijd werd al met de gedachte gelopen dat we hun 
wel even op zullen rollen, dus onderschatting ligt op de 
loer. Tijdens de wedstijd bleek dat ze een uitstekende 
keeper hebben. Deze werd een grote sta in de weg. We 
hadden gehoopt om vroeg te scoren en zo de wedstrijd 
te beslissen, zodat we volop konden wisselen met onze 
grote reservebank van 5 spelers. Maar we speelden te 
slordig, we hielden het veld niet breed, dus we kregen 
te weinig ruimte om het doel te vinden. De eerste helft 
lukte het dan ook niet om te scoren. Als we de bal hard 
op doel schoten dan vloog hij er hoog overheen en als 
de bal werd geplaatst dan was de bal een prooi voor 
de keeper. Aan de andere kant kwamen we twee keer 
goed weg, toen ST SSS’18/V.V. Holthees-Smakt JO17-2 in 
de counter nog grotere kansen kregen dan wij. 

De tweede helft hadden we wat meer geluk. We scoorde 
al vroeg de 0-1 via een hoekschop. Loek nam de bal, maar 
de ruimte om te nemen is in Overloon zo beperkt dat je 
geen fatsoenlijke aanloop kan nemen. De bal kreeg niet 
de hoogte die hij had gehoopt, maar de curve was vol-
doende en de bal hobbelde zo langs de verdedigers van 
Overloon ineens in het doel. Onze toeschouwers zaten 
nog allemaal nog in de kantine bij de warme kachel en 
hebben dit doelpunt gemist. Omdat in het vervolg van 
de wedstrijd ST SSS’18/V.V. Holthees-Smakt JO17-2 niet 
meer gevaarlijk werd en wij wel het vertrouwen hadden 
dat die 0-1 wel over de streep zouden trekken dachten 
zij dat het een typische 0-0 wedstrijd zou worden. Op 
het einde van de wedstrijd helemaal beslist toen Adem 
de 0-2 scoorde en dat de toeschouwers in de gaten kre-
gen dat we al voor stonden. Maar voor degene die het 
eerste doelpunt hebben gemist, er zijn er nog beelden 
van.

JO17-2 WINT IN OVERLOON 
ST SSS’18/VV HOLTHEES SMAKT 

JO17-2  - EGS’20 JO17-2
0-2

(Johnny Verwegen)

EERSTE WINST VOOR JO17-1

EGS’20 JO17-1 - 
VOLKEL JO17-1 

3-0

Foto: Benjamin van der Bijl (JO17-1)

Foto vlnr: Stijn Hofstede, Finn Verhaaren en Sven 
Nanning  (JO17-1)

11:00 EGS '20 MO13-1 sv O.S.S. 1920 MO13-1

comp

scheidsrechter: Laurens Rijsdam

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

scheidsrechter: Daan Stekelenburg

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

comp

scheidsrechter: Dylan Luza

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

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

scheidsrechter: Dhr G. Rongen
3
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Allereerst werd er door heel het team medeleven ge-
toond aan Robin, haar opa was afgelopen week overle-
den. Knap van Robin dat ze er toch was. Op het hoofd-
veld werd er aangetreden tegen Berghem Sport (BS) 
15-3. Een ploeg die in de eerste twee wedstrijden van 
de competitie al driftig op los had gescoord en dus bo-
venaan stond. Langzamerhand komt er meer vorm in 
het elftal. Voor het eerst werd er met dezelfde elf ge-
start als de wedstrijd ervoor. In een uitgebreide peptalk 
voor de wedstrijd in de kleedkamer werd voor ieder-
een duidelijk wat er van hen verwacht werd. En EGS’20 
startte furieus. Met achterin Sanne op doel (ze had in 
de eerste helft een katachtige reflex op een schot van 
een aanvaller van BS), laatste linie met Olivier, Mosse, 
Sylvan en Julian. Midden met Lars, Guan, Levi en Min-
ke. En voorin het spitsenduo Noud en Jaimy. Wat zich 
op het veld ontspon was een dijk van een wedstrijd. 
Geduldige opbouw van achter uit, met dan weer kort 
tikwerk over het middenveld, dan wel de lange bal op 
Jaimy of Noud. Veel afwisseling in het spel. Daarnaast 
een zeer goede dosis inzet en zo zie je voor je ogen 
een fantastische start ontstaan van de wedstrijd. Waar 
het EGS’20 in vorige wedstrijden ontbrak aan efficiën-
tie voor het doel, liet EGS’20 nu een heel ander gezicht 
zien. Tweemaal een goede voorzet van Jaimy en twee-
maal was Noud goed naar binnengekropen. Noud kon zo 
tweemaal afdrukken. Levi, die pendelde tussen aanval 
en middenveld maakte na een slimme steekpass van 
Minke, de 3-0. Vlak voor rust moest EGS’20 een tegen-
treffer incasseren in een van de spaarzame gevaarlijke 
momenten voor EGS’20 doel. Dat geeft weer hoe zeer de 
eerste helft in handen was van EGS’20. Dominant aan-
wezig zijn, de bal willen hebben en vechtend voor ieder 
meter, voor je tegenstander durven uit te komen, goed 
vrij lopen, goed samenspel en iedereen bij het spelletje 
betrekken, allemaal elementen die terug waren te zien 
op het veld. En vooral beleving, elkaar coachen. Het hart 
van de trainers ging sneller kloppen.

De tweede helft had BS aangegrepen om de boel een 
beetje om te zetten. De tweede helft kwam daardoor 
veel meer in evenwicht. BS werd steeds sterker en 
kwam zelfs op 3-2. Bij sommige spelers ging het kaars-
je steeds minder branden, maar er werd hartstochtelijk 
door gevoetbald. Met Guan als strijder voorop. Hoeveel 
balveroveringen hij over heel het veld heeft verricht, 
is niet meer bij te houden. Grote klasse. Hij zet ande-
re spelers in hun kracht. Zaterdag had Sylvan het ook 
op zijn heupen. Hij speelde zeer degelijk achterin, nam 
initiatief en was betrokken bij de goede opbouw van 
het elftal. Het scoreverloop liep gelukkig positief voor 
EGS’20.  Na de 3-2 kwam EGS’20 goed weg. Sanne tikte 
de bal via de lat en de paal uit het doel. Na wederom 
een supersnelle uitbraak van Jaimy, die al eerder op de 
paal had geschoten, stelde Jaimy Noud in stelling om 
de derde treffer te maken. 4-2. BS maakte in de laatste 
minuut nog de 4-3. Bij sommige spelers was het kaarsje 
bijna opgebrand. Gelukkig was daar het eindsignaal en 
ging EGS’20 zeer tevreden, na een fantastische voetbal-
pot, naar de kleedkamer.

Drie spelers gingen snel naar het een ander veld om 
daar EGS’20 15-4 te helpen. Tekenend voor de spirit in 
het elftal. Top!

JO15-2 SPEELT EEN FANTASTISCHE POT
EGS’20 JO15-2 - 

BERGHEM SPORT JO15-3 
4-3  

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

 Cadeauwinkel
   & Fashion

                                  
 Tot zo!

                            Groetjes Team
 Klik

KNAPPE WINST VOOR JO15-4

EGS’20 JO15-4 - CITO JO15-1 
2-0

Foto: Anouk de Waal (voor) en Jaimy Verheijen  
(achter) van JO15-4

DUBBELE CIJFERS WINST BIJ MO13-1
EGS’20 MO13-1 - 

FESTILENT MO13-1 
13-0

Foto: MO13-1

Foto: Guan Sturmans (JO15-2)

12:00 EGS'20 2 Constantia 2

comp

scheidsrechter: Dick Cuijten

12:00 NLC'03 2 EGS'20 3

comp

12:30 EGS'20 4 SES 2

comp

scheidsrechter: Rob Adams

10:00 EGS'20 5 HVCH 7

comp

scheidsrechter: John Derks

12:00 Achilles Reek 2 EGS'20 6

comp

12:00 EGS'20 7 Gassel 2

comp

scheidsrechter: André Derksen

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

scheidsrechter: Dylan Luza

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

comp

scheidsrechter: Ben van Eldijk

10:00 EGS'20 12 DAW Schaijk 10

comp

scheidsrechter: Bernard van Eldijk

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

comp

10:00 NLC'03 VR2 EGS'20 VR2

comp

zaterdag 3 december

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

14:30 Juliana Mill JO19-1 EGS'20 JO19-1

comp fase 2

vertrek: 13:30 naar Mill

vervoer: wordt door leiding geregeld

15:00 EGS'20 JO19-2 Wilhelmina JO19-1

comp fase 2

13:00 EGS'20 JO17-1JM Prinses Irene JO17-1

comp fase 2

14:30 SJO Maasduinen JO17-2 EGS'20 JO17-2JM

comp fase 2

vertrek: 13:30 naar Afferden LB

vervoer: van Soest, Bottenberg, Kibet, res: 
Cruijsen

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

comp fase 2

13:30 SES JO15-1 EGS'20 JO15-2JM

comp fase 2

vertrek: 12:30 naar Langenboom

vervoer: wordt door leiding geregeld
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JO10-1 WINT VAN ZSV

EGS’20 JO10-1 - ZSV JO10-1
(Anne Freijters-Khamal)

Waarbij de eerste wedstrijd nog met veel moeite ging 
en uiteindelijk gelijkstand, de tweede met 1 punt ver-
schil winst werd behaald, waren ze nu bij de derde wed-
strijd in de hoofdklasse nu echt vele malen beter dan 
hun tegenstanders. Het overspelen, de acties en het 
druk zetten word met de week beter. Een echt team die 
samen zo een mooi spel neer zet. Ook vandaag gingen 
ze er weer in de kou vol tegenaan. Noureddine die al 
snel 2 doelpunten maakte, waarna we er 2 tegen kregen, 
maar Nizar gelijk weer wist er 4-2 van te maken. Floris 
op het middenveld die zoveel sterker was als zijn man-
netje en hem veel te snel af was maakte er 5-2 van. De 
verdediging van Siem en Jahnoah vormden samen een 
muur waar ze bijna niet door heen kwamen, maar ook 
de acties die achterin werden gemaakt en de ballen die 
ze naar voren schoten waren echt van topniveau. Lisa 
maakte haar mannetje zo moe en bleef maar doorgaan 
en heeft een paar schoten op doel gehad ( die helaas 
werden tegengehouden door de keeper ) maar het wa-
ren hele mooie acties om te zien. Flint had een hele goe-
de tegenstander, maar bleef constant volhouden en was 
hem veel te snel af en wist steeds balbezit te houden.
Egs vond 5-2 niet genoeg en na een geweldige actie van 
Nizar op Noureddine kon Noureddine er 6-2 van maken.
Nizar wilde nog een doelpuntje pakken en maakte er 7-2 
van en onze Floris maakte het spel af met 8-2. 

Een geweldig spel om te zien, met vandaag extra ap-
plaus voor keeper Yme, die een paar ballen eruit wist te 
halen waar we allemaal van stonden te kijken en zelfs 
nog assists heeft gegeven. Een mooie wedstrijd, met 
een mooi samenspel. Een team om trots op te zijn.

Foto: Floris Hartmann (JO10-1)

Zaterdagochtend 19 november....  Het zonnetje wil niet 
doorkomen deze ochtend en de gevoelstemperatuur is 
-2. Ondanks de kou staat de JO11-2 te trappelen van on-
geduld. De trouwe aanhang staat dik ingepakt langs de 
kant. 

Ze hebben er zin in de jongens. De winst van vorige 
week smaakt zeker naar meer. Het is deze keer weer 
een pittige tegenstander, SJO/SSA Vesta ‘19, ze staan op 
dit moment 1e in de competitielijst. Maar ze zijn er klaar 
voor onze jongens. In de kleedkamer nog even de beste 
tactiek doorgenomen en daarna lekker warmgedraaid 
bij de warming up gaan ze van start.

De JO11-2 laat zich al gelijk van zijn goede kant zien. Er 
wordt gestreden voor de bal en de eerste punten vallen! 
Er is weer een mooie samenwerking en de spelers we-
ten elkaar onderling steeds beter te vinden. Naast de 
doeltreffers is er ook wat pech, bal tegen de paal, net 
naast, jammer maar het bewijst maar wel mooi dat ze 
door de tegenpartij heen zijn gebroken en de kansen 
goed benutten.

Het spel vindt dan ook veelal plaats op de helft van de 
tegenpartij. Met nog wat mooie doelpunten op het eind 
wordt de eindstand uiteindelijk 6-6. Met een grote glim-
lach verlaat de JO11-2 het veld. Zo dat hebben we mooi 
gedaan met z’n allen!

JO11-2 SPEELT TOPWEDSTRIJD
EGS’20 JO11-2 - 
VESTA’19 JO11-1 

6-6
(Joyce Walden)

Foto: Hugo Janssen (JO11-2)

11:30 Nooit Gedacht JO15-2 EGS'20 JO15-3JM

comp fase 2

vertrek: 10:30 naar Geffen

vervoer: wordt door leidin geregeld

14:00 EGS'20 JO15-4JM ST Hapse Boys/De 
Zwaluw JO15-2

scheidsrechter: 

11:30 DSV JO13-1 EGS'20 JO13-1JM

comp fase 2

vertrek: 10:30 naar St Anthonis

vervoer: Treffers, Verhaaren(Lotte), Ver-
haaren(Milan), res: Verhoeven

13:00 EGS'20 JO13-2JM Maliskamp JO13-1

comp fase 2

11:00 DAW Schaijk JO13-3JM EGS'20 JO13-3

comp fase 2

vertrek: 10:00 naar Schaijk

vervoer: Hu, Lamers, Mulders, res: Nus-
dorfer

13:00 EGS'20 JO13-4JM Nooit Gedacht JO13-2

comp fase 2

11:15 ST RKVV Keldonk/
Boerdonk MO13-1 EGS '20 MO13-1

comp fase 2

vertrek: 10:15 naar Erp

vervoer: Michiels, Luijkx, Pijnappels, van 
Rooij, van Steen, res: Toenders

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

comp fase 2

10:45 Juliana Mill JO11-1JM EGS'20 JO11-2JM

comp fase 2

vertrek: 09:45 naar Mill

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 UDI'19/CSU JO11-5 EGS'20 JO11-3JM

comp fase 2

vertrek: 08:00 naar Uden

vervoer: wordt door leiding geregeld 

11:00 EGS'20 JO10-1JM MVC'19 JO10-1

comp fase 2

scheidsrechter: leiding is spelleiding

09:00 EGS'20 JO10-2 Sambeek JO10-1JM

comp fase 2

scheidsrechter: leiding is spelleiding

09:00 EGS'20 JO10-3 Boekel Sport JO10-3JM

comp fase 2

scheidsrechter: leiding is spelleiding

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

comp fase 2

vertrek: 08:00 naar Helmond

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:45 SIOL JO9-2JM EGS'20 JO9-2JM

comp fase 2

vertrek: 08:45 naar Cuijk

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO9-3 SIOL JO9-4

comp fase 2

scheidsrechter: leiding is spelleiding

SES TE STERK VOOR JO9-3

EGS’20 JO9-3 - SES JO9-1

Foto: Charlie ten Kate (voor) en Fleur Berkelmans 
(achter) van JO9-3



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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2-2 GELIJKSPEL BIJ JO8-4 

EGS’20 JO8-4 - 
SIOL JO8-4

JO8-2 SPEELT 3-3 GELIJK

EGS’20 JO8-2 - 
SV VENRAY JO8-3

Foto: Tomas van den Berk (JO8-2) Foto: Loek Jans (voor) en Lex Dorussen (achter) van 
JO8-4

09:00 EGS'20 JO9-4JM Berghem Sport JO9-5

comp fase 2

scheidsrechter: leiding is spelleiding

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

comp fase 2

scheidsrechter: FairPlay

09:00 JVC Cuijk JO8-1JM EGS'20 JO8-2JM

comp fase 2

vertrek: 08:00 naar Cuijk

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO8-3 Olympia'18 JO8-3

comp fase 2

scheidsrechter: FairPlay

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

comp fase 2

vertrek: 08:00 naar Zeeland

vervoer: wordt door leiding geregeld

zondag 4 december

14:00 Ysselsteyn 1 EGS'20 1

comp

11:00 Mifano 2 EGS'20 2

comp

10:00 EGS'20 3 DAW Schaijk 3

comp

12:00 Olympia'18 4 EGS'20 4

comp

10:00 DAW Schaijk 5 EGS'20 5

comp

12:00 EGS'20 6 Volkel 4

comp

10:00 Hapse Boys 3 EGS'20 7

comp

10:00 EGS'20 8 SJO/SSA VESTA'19 5

comp

12:00 EGS'20 9 Gemert 13

comp

10:00 Blauw Geel'38 12 EGS'20 10

comp

10:00 Prinses Irene 7 EGS'20 11

comp

12:00 Herpinia 5 EGS'20 12

comp

10:00 EGS'20 35+1 SV Milsbeek 35+1

comp

10:00 EGS'20 VR1 Sambeek VR1

comp

12:00 EGS'20 VR2 Nulandia VR2

comp

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


