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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.

ZATERDAG 3 DECEMBER
Udi’19/CSU JO11-5 EGS’20 JO11-3 9-2
Juliana Mill JO11-1 EGS’20 JO11-2 1-5
EGS’20 JO11-1 Emplina JO11-1 4-5
EGS’20 JO13-4 Nooit Gedacht JO13-2 4-3
DAW Schaijk JO13-3 EGS’20 JO13-3 1-7
EGS’20 JO13-2 Mailiskamp JO13-1 0-4
DSV JO13-1 EGS’20 JO13-1 0-3

EGS’20 JO15-4 ST Hapse Boys/De 
Zwaluw JO15-2 0-0

Nooit Gedacht 
JO15-2 EGS’20 JO15-3 6-3

SES JO15-1 EGS’20 JO15-2 4-2
EGS’20 JO15-1 Maliskamp JO15-2 1-1
SJO Maasduinen 
JO17-2 EGS’20 JO17-2 2-3

EGS’20 JO17-1 Prinses Irene JO17-1 2-0
Juliana Mill JO19-1 EGS’20 JO19-1 4-4
ZONDAG 4 DECEMBER
EGS’20 VR2 Nulandia VR2 1-0
EGS’20 VR1 Sambeek VR1 2-4
EGS’20 35+ 1 SV Milsbeek 35+ 1 0-1
Prinses Irene 7 EGS’20 11 6-0
Blauw Geel’38/
Jumbo 12 EGS’20 10 2-5

EGS’20 9 Gemert 13 3-6
EGS’20 8 Vesta’19 5 8-0
Hapse Boys 3 EGS’20 7 4-1
EGS’20 6 Volkel 4 3-3
DAW Schaijk 5 EGS’20 5 4-0
Olympia’18 4 EGS’20 4 2-3
EGS’20 3 DAW Schaijk 3 1-4
Mifano 2 EGS’20 2 2-5
Ysselsteyn 1 EGS’20 1 1-2
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INFORMATIE VANUIT HET WEDSTRIJDSECRETARIAAT
Onze velden
(Arthur Brussaard)
De eerste helft van het seizoen zit er bijna weer op. Dit 
seizoen hebben we voor het eerst van alle velden ge-
bruik kunnen maken, dus nu ook met veld 3.  Belangrijk 
omdat we daarmee een gelijkere verdeling/belasting 
van de natuurgrasvelden konden realiseren.  We zien dit 
ook terug in de kwaliteit van de velden. Zeker gezien het 
feit dat de ondergrond nog niet optimaal is nadat we 
het 2 jaar geleden volledig opnieuw opgebouwd hebben. 
De structuur en voeding van de ondergrond zal pas na 4 
a 5 jaar weer optimaal zijn als we het juiste onderhoud 
er aan geven. Tot die tijd zal het gras kwetsbaar zijn qua 
wortelgroei en stevigheid. 

Daarom kijken we kritisch naar de bespeelbaarheid van 
de natuurgrasvelden op wedstrijd- en trainingsdagen. 
Een eenmaal beschadigd veld krijgen we niet zomaar 
herstelt. (en zeker niet met de huidige lage temperatu-
ren waar gras niet meer bij groeit)  Na veel regen snapt 
iedereen dat een nat/modderig veld snel beschadigd 
raakt.  Echter in deze (en aankomende) periode zullen 
we zien dat natte velden niet opdrogen door de lage 
temperaturen.  Dit betekent dat de kans op schade nog 
steeds erg hoog is (ondanks dat er geen regen gevallen 
is!). Dus voorzichtigheid is daarom geboden. 

We hopen op jullie begrip als we de velden beschermen 
en daarmee bv trainingen moeten afgelasten. We doen 
er alles aan om jullie zo lang mogelijk én goede velden 
aan te kunnen blijven bieden.  We hebben complimen-
ten gekregen van de KNVB veld experts over onze velden 
dus we doen iets goeds met elkaar. 

Laten we er met z’n allen aan bijdragen dat we ook in de 
2e helft van het seizoen er optimaal gebruik van kunnen 
maken. 

Contributie 2022-2023
Aan de oproep voor de inning van de contributie via 
ClubCollect hebben vele leden al gehoord geven wat 
ertoe geleid heeft dat veel leden de contributie hebben 
betaald. 

Toch hebben er nog 226 leden niet ingelogd om hun 
contributie te bekijken en dus doen wij vanaf hier een 
oproep aan deze leden om in te loggen en te kiezen op 
welke manier zij de contributie willen betalen. Dit kan 
in termijnen en in overleg met de penningmeester kun 
je ook een beroep doen op extra financiële ondersteu-
ning bij het betalen van de contributie. 

Neem bij vragen contact op met Arnoud Pol via:
penningmeester@egs20.nl

Sinterklaasavond senioren
(wedstrijdsecretariaat)
Op donderdagavond 1 december na tienen
Verscheen de Sint in de Egs’20-kantine
Vele vrijwilligers, senioren en O19-junioren
En andere volwassenen die bij EGS’20 en HC Grave horen
                         waren aanwezig en hadden veel plezier
mede ook door het nuttigen van wat wijn en bier
De Sint las gedichten voor en had een paar pakjes   
  meegenomen
voor enkele personen die naar voren mochten komen
De foto’s laten zien dat het heel gezellig was met elkaar
En Sint beloofde dat hij terug zou komen volgend jaar. 

Foto’s van Peter Leegstraten vind je op onze website:
https://www.egs20.nl/841/fotogalerij/

Foto (Peter Leegstraten):  Het was gezellig druk in de 
kantine op de sinterklaasavond van de senioren
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YSSELSTEYN 1 - EGS’20 1
1-2

                         (EGS reporter)

3 PUNTEN RIJKER, 4 SPELERS ARMER IN YSSELSTEYN

Een koude winterzondag. 4 December staat op de ka-
lender en speelronde 10 in de derde klasse D. Vandaag 
mochten onze Zwerte Jungskes naarvYsselstijn om te 
spelen tegen de plaatselijke trots, de RKSV Ysselstijn. 
Bij de EGS reporter nog  immer beetje onduidelijk of het 
nu Ysselsteijn, Ysselstijn of Ysselstyn is.... Of dat er nog 
andere opties zijn. Maakt ook niet uit. 

Het was dus koud. Met onze snoet in de wind aan de  
overzijde van de dug-outs, onder de bomen die de mees-
te bladeren al kwijt waren. Mochten ze deze zoeken dan 
kunnen ze deze vinden op het hoofdveld! Ze hadden een 
paar bladlijnen  weg geschraapt. Hadden ze niet meteen 
alles kunnen weg halen?

Maar goed, de wedstrijd. Aanvoerder Sander moest he-
laas vlak voor de warming-up afhaken met een rugbles-
sure. Wanneer en waar dit precies gebeurd is was voor 
ons trouwe supporters een vraag, maar vervelend was 
het natuurlijk wel. Hierdoor schoof Chevvi van rechts-
back naar “tien”en mocht Thimo starten. Thimo had net 
in de ochtend bijhet tweede al 90 minuten gespeeld. 
Dus zeker na een blessure maar vooral zijn griep/long 
problemen was dit een enorme gok. Toch moest het zo 
gebeuren, wetende dat Giel al moest starten met ook 
wat problemen aan de rug. 

2E ZET GOEDE STAP IN RICHTING 
BEHALEN KAMPIOENSPOULE

MIFANO 2 - EGS’20 2 
2-5
(ingezonden door)

EGS 2 heeft een goede stap gezet in het behalen van de 
kampioenspoule. Koploper Mifano, met op dat moment 
8 gespeeld en gewonnen en maar 3 tegendoelpunten, 
werd met 2-5 aan de kant gezet. 

Na 3 minuten was al de 1e grote mogelijkheid tot scoren 
voor EGS. Maar na 11 minuten was het wel raak. Roel gaf 
een goed pass op Jimmy die vervolgens goed afwerkte. 
Na 22 minuten was het Roel zelf die scoorde. Hij straf-
te een verkeerde pass van de verdediging goed af. Nog 
geen minuut later werd het 1-2. Een onterecht gegeven 
vrije trap werd van richting veranderd. Ongelukkig voor 
Joeri kon hij de bal niet vasthouden en werd deze bin-
nen geschoten. In minuut 34 was het Paul die na stevig 
doorzetten de bal onderschepte en vervolgens binnen 
schoot. Verkeerd instappen en niet goed verdedigend 
staan leidde tot de 2-3. Was ook tevens de ruststand. 
Wel het vermelden waard dat er nog een goal van Hes-
sel onterecht werd afgekeurd. 

Met Milan voor de uitgevallen Roel begon EGS goed aan 
de 2e helft. In minuut 52 leidde dat tot de 2-4. Thomas 
gaf een goede pass op de opkomende Thimo. Die zich 
vervolgens langs meerdere tegenstanders snelde en 
liet die keeper 1 op 1 kansloos. 2 minuten later was het 
weer raak voor EGS. Een afgeslagen corner werd door 
Paul, die buiten de 16 stond, ineens feilloos binnen ge-
schoten, en de 2-5 was een feit. Met Maciej voor Thimo, 
Bodi voor Jimmy en Ivo voor Paul ging EGS door met het 
aanvallende spel. Ondanks de achterstand bleef Mifano 
ook vol op de aanval spelen. Wat aan beide kanten tot 
mogelijkheden/kansen leidde. Zo belandde een aanval 
van Mifano met een schot op de lat. En schoot Milan net 
naast alleen voor de keeper. 

Echt een hele goede team prestatie met als resultaat 
dat EGS 2 nu 4e staat. Gezien de onderlinge verschillen 
dient aankomende zondag dan wel gewonnen te worden 
thuis tegen Bavos die 1 punt boven EGS staat.

3E VERLIEST VAN DAW SCHAIJK

EGS’20 3 - DAW SCHAIJK 3 
1-4 

Foto: Tom Gerrits (1e)

Foto: Chris Broekman (3e)

Ysselstijn is een stugge ploeg. Zijn volgens de suppor-
ters van de lokale vereniging een aantal spelers kwijt 
geraakt vorig jaar op dit seizoen. Maar thuis halen ze 
goede resultaten en we waren dus gewaarschuwd. 
De wedstrijd begon onder leiding van een zeer goede 
scheidrechter. We hebben hem vaker gehad en nooit 
stelde hij teleur en scoorde toch zeker altijd een 8 in 
mijn beleving, ook in wedstrijden die we verloren.

EGS was beter. We hadden veel de bal en dicteerden het 
spel. Zowel Hidde op links als Myron op rechts overlie-
pen met enige regelmaat de tegenstanders. Met Thimo 
over Myron heen en Giel over Hidde hadden we over de 
vleugels vandaag de eerste helft zoveel power. Hier had 
de tegenstander geen antwoord op. We creëerden niet 
hele grote kansen maar zeker  wel een paar flinke mo-
gelijkheden. We misten het doel op een haar of de uit-
stekende doelman van de wit zwarten stond in de weg. 
De man in het groen bewees een zeer bekwaam keeper 
te zijn en stond meerdere malen in de weg. Toch werd 
het nog voor rust 0-1. Wessel mocht aanleggen voor een 
penalty. Een terechte penalty die hij feilloos binnen-
schoot.

Na rust waren de eerste 20 minuten nog immer voor 
EGS. We moesten een paar keer wisselen voor een aan-
tal charges op onze spelers die daardoor met blessu-
res van het veld moesten. Zowel Thimo, 5 minuten na 
rust en Giel 15  minuten na rust, moesten met een enkel 
blessure van het veld. Beiden bleken een flink EI op het 
enkelgewricht te hebben.  Hierin liet de scheids vandaag 
te veel lopen. Wij kregen wel 2 keer geel voor overtre-
dingen  (beiden terecht) maar de ploeg die er recht op 
hard kwam er keer op keer onderuit. Echt wel ongelofe-
lijk, terwijl deze scheidsrechter daar normaliter nooit bij 
faalt. Maar goed. 

Na rust werd het ook 0-2. De keeper kreeg onder druk 
van Paul de bal net weg, deze kwam bij een speler die 
hem onbeholpen via zijn scheenbeen letterlijk terug 
schoot in de voeten van Paul. Deze hield het overzicht 
en bediende Wessel die fraai afwerkte. 2-0

10 minuten voor tijd werd het 1-2. Een vrije trap plofte 
pardoes via wie dan ook achter Lars. En dat waren de 
10 minuten waar Ysselstein op zoek h=ging naar de 2-2. 
Maar de achterhoede met Lars als uitblinkend keeper 
bleef op de been. Hierdoor wonnen onze jongens met 
1-2. Zeker terecht en het voelde verwarmend. de werk-
lust de strijd en de wil.... Dat gevoel van warmte duurde
echter 2 minuten, de ijzige kou won het vervolgens weer.  
Maar de drie punten zijn binnen.

Volgende week EXCELLENT. Komt dat zien, aanvang 
14.00 uur, de boys verdienen de support! Hopelijk laat 
SIDE20 eindelijk ook weer is van zich horen!

Programma

woensdag 7 december

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

comp fase 2

scheidsrechter: 

zaterdag 10 december

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

13:00 SV BLC JO19-1 EGS'20 JO19-2

comp fase 2

vertrek: 12:00 naar ‘s-Hertogenbosch

vervoer: Gubbels, Hendriks, Aleskerov, 
Floor, res: Verstraaten

15:00 Nooit Gedacht JO17-1 EGS'20 JO17-1JM

comp fase 2

vertrek: 13:00 naar Geffen

vervoer: Hofstede, Janssen, Luza, Roeffen, 
res: Rutten

15:00 EGS'20 JO17-2JM ST JVC Cuijk/SIOL 
JO17-3

comp fase 2

scheidsrechter: Menno ter Horst

11:00 Festilent JO15-1JM EGS'20 JO15-1JM

comp fase 2

vertrek: 10:00 naar Zeeland

vervoer: wordt door leiding geregeld

13:00 EGS'20 JO15-2JM TOP JO15-2

comp fase 2

scheidsrechter:  Kevin Janssen

15:00 EGS'20 JO15-3JM FC Uden JO15-2JM

comp fase 2

scheidsrechter: Edwin van Kraaij



1. Bas van Leuveren

2. Mark Nebbeling

3. Jody Jansen

VRIJWILLIG(ST)ER VAN HET JAAR

1. Steve van Haren

2. Ilona van Daatselaar

3. Teun Jacobs

SPE(E)L(ST)ER VAN HET JAAR

EGS’20 en hoofdtrainer Remco ten Hoopen gaan na dit 
seizoen uit elkaar. De fusieclub heeft besloten op zoek 
te gaan naar een nieuwe trainer voor het seizoen 2023-
2024.

Remco Ten Hoopen is drie jaar terug begonnen aan een 
uitdagend avontuur om drie selecties vanuit
drie verschillende verenigingen (Estria,GVV’57 en SCV’58) 
te transformeren tot één selectie. Remco heeft met veel 
passie de vereniging gebracht op het punt waar we nu 
staan en heeft dit zeer verdienstelijk gedaan.

Wij willen Remco ten Hoopen hartelijk danken voor de 
afgelopen drie jaar en wensen hem veelsucces met de 
zoektocht naar een andere vereniging.

Ondertussen gaan wij op zoek naar een waardige opvol-
ger die met ons de volgende stappen gaat zetten in het 
realiseren van onze sportieve ambities.

NA DIT SEIZOEN SCHEIDEN DE WEGEN TUSSEN REMCO TEN HOOPEN EN EGS’20
(Technische Commissie)

Foto: Remco ten Hoopen

SPELER/SPEELSTER EN VRIJWILLIGER/VRIJWILLIGSTER VAN HET JAAR
(Redactie)

Sinterklaas heeft op de sinterklaasavond van de seni-
oren bekend gemaakt welke spelers/speelsters en vrij-
williger/vrijwilligster genomineerd zijn.  Dit zijn er van 
iedere categorie 3.  

Op de nieuwjaarsreceptie op 1 januari 2023 kan iedereen 

die lid is van EGS’20 zijn stem uitbrengen op een van 
deze drie genomineerden in de 2 categorieën. 

De genomineerde met de meeste stemmen zal tijdens 
de nieuwjaarsreceptie zijn of haar prijs ontvangen. 
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13:15 SBC JO15-2 EGS'20 JO15-4JM

comp fase 2

vertrek: 12:15 naar Son en Breugel

vervoer: Lunenburg, van Raaij, Toenders, 
Verheijen, res: de Waal

11:00 EGS'20 JO13-1JM Vitesse'08 JO13-
1JM

comp fase 2

scheidsrechter: Dylan Luza

12:00 DAW Schaijk JO13-1 EGS'20 JO13-2JM

comp fase 2

vertrek: 11:00 naar Schaijk

vervoer: Rots, Selder, res: Witteveen

13:00 EGS'20 JO13-3 TOP JO13-2

comp fase 2

scheidsrechter: Gert-Wim van den Esker

11:30 Volkel JO13-1 EGS'20 JO13-4JM

comp fase 2

vertrek: 10:30 naar Volkel

vervoer: wordt door leiding geregeld

11:00 EGS '20 MO13-1 Rhode/VSB MO13-1 

comp fase 2

scheidsrechter: Daan van Stekelenburg

10:30 Berghem Sport JO11-1 EGS'20 JO11-1JM

comp fase 2

vertrek: 09:30 naar Berghem

vervoer: wordt door leiding geregeld

11:00 EGS'20 JO11-2JM Berghem Sport 
JO11-4

comp fase 2

scheidsrechter: Giel Gerrits

11:00 EGS'20 JO11-3JM Festilent JO11-3G

comp fase 2

scheidsrechter: Bernard van Eldijk

09:30 Heijen JO10-1JM EGS'20 JO10-2

comp fase 2

vertrek: 08:30 naar Heijen

vervoer: wordt door leiding geregeld

10:15 DAW Schaijk JO10-
3JM EGS'20 JO10-3

comp fase 2

vertrek: 09:15 naar Schaijk

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO9-1JM Sparta'25 JO9-1

comp fase 2

scheidsrechter: leider is spelleider

09:00 EGS'20 JO9-2JM Vitesse'08 JO9-
2JM

comp fase 2

scheidsrechter: leider is spelleider

10:00 Constantia JO9-2JM EGS'20 JO9-3

comp fase 2

vertrek: 09:00 naar Wanroij

vervoer: wordt door leiding geregeld
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SAMBEEK EFFICIËNTER DAN VR1
EGS’20 VR1 - SAMBEEK VR1 

2-4

(Edwin van Kraaij)
Aan inzet lag het niet vandaag, maar de dames moes-
ten in Sambeek hun meerdere erkennen en verloren met 
2-4. 

Al bij de rust stond het 0-3 na 3 prachtige aanvallen van 
Sambeek. Wel moet gezegd worden dat als EGS’20 wat 
efficiënter met haar kansen om was gegaan, de stand 
heel anders had kunnen zijn. Sambeek had minder bal-
bezit en het spel speelde zich voornamelijk op hun helft 
af maar stond wel met 0-3 voor bij de rust. Waar hebben 
we dit eerder gezien?

Na rust gooide EGS’20 er een schepje bovenop en met 
veel inzet werden er meer duels gewonnen. Voetballend 
bleef Sambeek wel sterker maar opnieuw had EGS vol-
doende kansen om langszij te komen of zelfs te winnen. 
Uiteindelijk werden er maar 2 kansen benut door Ma-
ria Frankowska en Silke van Kempen. Sambeek scoorde 
slechts 1x waardoor de 2e helft door EGS’20 gewonnen 
werd.  De punten gingen echter naar Sambeek en dus 
zullen de dames in het rechterrijtje van de poule blijven 
staan... 

Foto: Merle van Oss (li) en Maria Frankowska (re) van 
de VR1

9E VERLIEST VAN GEMERT
EGS’20 9 - GEMERT 13 

3-6

Foto: Teun Visser (9e)

JO17-2 WINT EN BLIJFT OP KOERS VOOR KAMPIOENSCHAP VAN 2E FASE

SJO MAASDUINEN JO17-2 
EGS’20 JO17-2 

2-3
(Johnny Verwegen)

Zaterdag speelde de JO17-2 de kraker tegen SJO Maas-
duinen in Siebengewald, op een zwaar veld. Door de in-
terland van oranje was deze wedstrijd verplaatst naar 
12.30, met als gevolg dat Fahed zich had verslapen. In de 
ranglijst staan wij omgeslagen één en SJO Maasduinen 
op plaats twee met 2 punten minder. De opdracht van-
daag was niet verliezen.

De teams waren aan elkaar gewaagd en er was veel 
strijd. Onze verdediging was weer solide en gaf nauwe-
lijks iets weg. In de eerste helft lukte het ons twee keer 
om een speler vrij voor hun keeper te krijgen. Helaas 
werden beide kansen gemist. We speelde goed en gin-
gen met vertrouwen de rust in.

Na de rust lukte het ons weer om snel een doelpunt 
te maken. Jippe was vandaag de gelukkige. Later in de 

wedstrijd verprutste de keeper van SJO Maasduinen de 
bal en Jippe wist wel raad met dit cadeautje en zo stond 
er 0-2 op het scorebord. SJO Maasduinen gaf echter nog 
niet op. De staf van SJO Maasduinen wist zijn spelers 
op te jutten en ze gingen heel opportunistisch voetbal-
len. Met wat geluk wiste ze ook nog te scoren. Ze zette 
veel druk op onze verdediging en een schot van buiten 
de 16 werd van richting veranderd en vloog over onze 
keeper Noud heen. Achterin bij SJO Maasduinen was nu 
veel ruimte en daar wiste we al snel van te profiteren. 
Dus binnen de kortste keren was onze marge weer twee 
door een doelpunt van Adem. Die was zo blij dat hij in 
deze snijdende kou zijn shirt uittrok. Daarna kregen we 
nog kansen op het vierde en vijfde doelpunt, maar deze 
werden gemist. Tegen het einde van de wedstrijd werd 
het weer spannend toen SJO Maasduinen wist te scoren 
uit een hoekschop. Maar de tijd was nog maar kort en 
wij hielden stand en wisten onze vijfde overwinning in 
deze competitie te halen. 

We liggen op koers voor het kampioenschap. Nog twee 
wedstrijden en 3 punten hebben we nodig.

VR2 WINT VAN KOPLOPER
EGS’20 VR2 - 

NULANDIA VR2 
1-0

(Els van Strijp)

Weet je nog? Vorige week schreven wij “hope-
lijk volgende week winst, dat zou verdiend zijn”. 
We hadden er alleen even geen rekening mee ge-
houden dat we speelden tegen de koploper.  
Wat een verschil… 

Zondag 4 september speelden wij onze eerste wedstrijd 
na de zomerstop, 13-0 verloren in Mill: op het dieptepunt 
gestart.
  
Het team is positief en iedere week worden er stappen 
gezet. Vede gaf bij het betreden van het veld al aan “wij 
gaan winnen!”. De eerste helft stelde VR2 zich sterk op. 
Na 30 minuten kopte Truke de bal binnen via een corner 
van Vede. De tweede helft hebben de dames strijdlust 
moeten tonen. Het was zwaar, maar de 0 is gehouden. 

Wat een heerlijke dag: deze zondag gewonnen van de 
koploper! Trots!

09:45 SIOL JO9-3 EGS'20 JO9-4JM

comp fase 2

vertrek: 08:45 naar Cuijk

vervoer: wordt door leiding geregeld

10:00 Vitesse'08 JO8-1 EGS'20 JO8-1JM

comp fase 2

vertrek: 09:00 naar Gennep

vervoer: wordt door leiding geregeld

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

comp fase 2

scheidsrechter: FairPlay

08:45 Juliana Mill JO8-1 EGS'20 JO8-3

comp fase 2

vertrek: 07:45 naar Mill

vervoer: wordt door leiding geregeld

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

comp fase 2

scheidsrechter: FairPlay

zondag 11 december

14:00 EGS'20 1 Excellent 1

comp

scheidsrechter: Dhr B. Geurts

12:00 EGS'20 2 Bavos 2

comp

scheidsrechter: Dhr L. Harthoorn

11:00 EGS'20 4 SIOL 3

comp

scheidsrechter: André Derksen

10:00 EGS'20 5 DESO 2

comp

scheidsrechter: Joeri Nuijen

12:00 HVCH 8 EGS'20 6

comp

12:15 EGS'20 7 SIOL 4

comp

scheidsrechter: Dylan Luza

10:30 O.K.S.V. 2 EGS'20 8

comp

12:00 SV DWSH'18 3 EGS'20 9

comp

12:00 EGS'20 10 HVCH 13

comp

scheidsrechter: Wim Spanbroek

10:15 EGS'20 11 TOP 10

comp

scheidsrechter: Ben van Eldijk

10:00 EGS'20 12 Berghem Sport 8

comp

scheidsrechter: Bernard van Eldijk

10:00 DSV 35+1 EGS'20 35+1

comp

11:00 Baarlo VR1 EGS'20 VR1

comp
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Vol goede moed betrad EGS JO15-2 het zeer slechte veld 
in Langeboom tegen SES JO15-1. In het kleedkamerge-
sprek voorafgaande van de wedstrijd werd aangegeven 
om met dezelfde intensiteit de wedstrijd te beleven als 
tegen Berghem Sport.  Alleen daar dacht SES iets anders 
over. 

Vanaf minuut 1 klapte zij erop. Er was geen ruimte voor 
voetbal, nee het was strijd, veel duels en af en toe een 
goede pass. Voor EGS was opbouwen vanuit achteren 
niet mogelijk, er kwamen door de grote druk, fouten en 
zo ontstond er een rare, zenuwachtige, rommelige wed-
strijd, op zoals eerder gezegd een knollenveld. Toch kwa-
men de doelpunten niet uit het veldvoetbal, maar uit 
strafschoppen. Binnen tien minuten 3 maal. Twee keer 
voor SES en 1 keer voor EGS. Allemaal benut, die van EGS 
door Levi. Het leverde een raar wedstrijdbeeld op. Waar 
het soms steeds grimmiger werd. SES wist nogmaals, 
door een afstandsschot te scoren. 

In de tweede helft werd het steeds minder voetbal, nu 
ook EGS de lange bal ging hanteren, omdat het vermo-
gen om onder de druk uit te voetballen vanuit EGS zijde 
zaterdag er niet inzat. Guan mocht 10 minuten rusten 
vanwege een overtreding van achteren, doch een smeri-
ge elleboogstoot aan het adres van Mosse, die kermend 
van de pijn de zijlijn op moest zoeken, werd door vele 
over het hoofd gezien. Het zou netjes geweest zijn als 
de trainers van SES even zouden navragen hoe en wat er 
gebeurd was. En zeker bij de speler zou vragen hoe het 
ermee ging. Misschien ben ik wel te utopisch, maar het 
lijkt mij fatsoenlijk dat je dit als trainer niet wilt op het 
veld wilt hebben. Tsja. 

De wedstrijd bleef in de tweede helft op gelijke hoog-
te, beide ploegen scoorden nog een doelpunt. Die van 
Jaimy was toch wel de mooiste van de wedstrijd. Zeker 
de pass van Olivier over zo’n 15 meter, die op de strop-
das was van Jaimy, was een pareltje.

SES speelde op het randje, soms er overheen, maar EGS 
kon er geen voetbal tegenoverzetten en in de strijd werd 
EGS afgetroefd.

JO15-2 WORDT AFGETROEFD

SES JO15-1 - EGS’20 JO15-2
4-2

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

 Cadeauwinkel
   & Fashion

                                  
 Tot zo!

                            Groetjes Team
 Klik

JO15-1 SPEELT GELIJK
EGS’20 JO15-1 - 

MALISKAMP JO15-2 
1-1

Foto: keeper Jonas van Benthem (JO15-1)

JO13-4 WINT VAN GEFFEN
EGS’20 JO13-4 - 

NOOIT GEDACHT JO13-2 
4-3

Foto: Roemer van Veldhoven (re) en op de rug Mikay 
Opsteeg

SPANNING BIJ JO11-1
EGS’20 JO11-1 - 
EMPLINA JO11-1 

4-5

Foto: Jip van Erkelens (JO11-1)

KNAPPE WINST JO17-1
EGS’20 JO17-1 - 

PRINSES IRENE JO17-1 
2-0

Foto: Floris Roeffen (re) en Stijn Rutten (li) van JO17-1

maandag 15 december

20:00 EGS'20 4 SES 2

comp

scheidsrechter: Rob Adams

zaterdag 17 december

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

15:00 Vitesse'08 JO19-1 EGS'20 JO19-1

comp fase 2

vertrek: 14:00 naar Gennep

vervoer: wordt door leiding geregeld

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

comp fase 2

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

comp fase 2

vertrek: 14:00 naar Oss

vervoer:Rutten, Spaan, Strankinga, Tref-
fers, res: Verhaaren

15:00 EGS'20 JO17-2JM ST Constantia/Me-
nos JO17-2

comp fase 2

13:00 EGS'20 JO15-1JM Berghem Sport 
JO15-2

comp fase 2

13:00 Blauw Geel'38/JUM-
BO JO15-7 EGS'20 JO15-2JM

comp fase 2

vertrek: 12:00 naar Veghel

vervoer: wordt door leiding geregeld

15:00 EGS'20 JO15-3JM Blauw Geel'38/
JUMBO JO15-8

comp fase 2

12:30
ST Excellent/SVS/
Westerbeekse Boys 
JO15-2JM

EGS'20 JO15-4JM

comp fase 2

vertrek: 11:30 naar Oploo

vervoer: de Waal, Weijers, van Zelm, Balk, 
res: Bihari

11:00 EGS'20 JO13-1JM SIOL JO13-1

comp fase 2

11:45 SJO/SSA VESTA'19 
JO13-1JM EGS'20 JO13-2JM

comp fase 2

vertrek: 10:45 naar Ravenstein

vervoer: Witteveen, van Dijk, res: van Hal

11:30 HVCH JO13-3JM EGS'20 JO13-3

comp fase 2

vertrek: 10:30 naar Heesch

vervoer: Nusdorfer, Peters, Roeven, res: 
Rovers

13:00 EGS'20 JO13-4JM BMC JO13-3

comp fase 2

11:00 JVC Cuijk MO13-1 EGS '20 MO13-1

comp fase 2

vertrek: 10:00 naar Cuijk

vervoer: van Rooij, van Steen, Toenders, 
Verheijen, Verstraaten, res: Bardoel
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Waterkoud en grijs was het in Mill afgelopen zaterdag-
ochtend. Het veld zacht en zompig, maar de jongens 
hadden er weer zin in. Zeker Pim en Cas kwamen vurig 
uit de startblokken en in het eerste deel waren er over 
en weer al mooie acties en fel uitgevochten duels te 
bewonderen.

Bij een redelijk schot op het EGS doel van de tegenstan-
der, dacht Ake dat de bal zeker voor langs zou gaan en 
stapte hij met frivole nonchalance over de bal…helaas 
rolde deze toch in het doel. Voor team EGS geen pro-
bleem, want zoals gebruikelijk voor dit team, de jongens 
steunen elkaar en foutjes maken hoort erbij. 

Het gaf eerder nog meer motivatie om er samen op 
volle kracht tegenaan te gaan. Zo waren er mooie ac-
ties van achteruit, van Thijs (de Hart) op Timo, of via 
Cas op Timo. Helaas werden nu de kansen nog net niet 
afgemaakt. Dit gaf de tegenstander moed om ook op 
te stomen en een paar mooie kansen te creëren. Maar 
Ake was alert en wist met een paar mooie reddingen de 
stand op 0-1 te houden. De centrale verdedigster van 
Mill verdient op deze plek ook een compliment, want ze 
wist het onze jongens, zeker in deze fase flink lastig te 

maken. Menig mooi opgebouwde aanval werd hier in de 
kiem gesmoord. Zoals die van Pim die na een prachtige 
onderschepping volle kracht richting doel stormde, of de 
twee schoten van Jari en een bijna goal van Luke. Maar 
dan keert het tij en scoort Hugo uit een fijne voorzet van 
Jari 1-1.

Na rust zette ons team door, met meteen goed samen-
spel. Een snelle counter van Mill zorgde nog even voor 
onrust, met name bij het legioen langs de zijlijn. Maar 
ook Jorne wist met zijn knappe reflexen zijn doel goed 
te verdedigen. Juliana bleef een korte fase nog flink fy-
siek tegenstand bieden, maar ook zij wisten hun uitge-
speelde kansen niet te benutten. Dit gaf EGS de energie 
voor een slotoffensief. Jari verzilverd de eerste kans met 
een hard schot hoog op doel: 1-2. Dit smaakt duidelijk 
naar meer en de jongens blijven hard voor elkaar werken 
en kansen creëren.  Pim passt op Timo, die de bal bijna 
het doel in schuift. Gevolgd door een aanval vanuit Cas 
richting Hugo. Die legt de bal perfect klaar voor Ake die 
hem mooi afmaakt 1-3. En dan, in de slotminuten van 
dit sinterklaasweekend blijkt de H vandaag van ‘Hattrick 
Hugo’, want onze snelle mid-mid maakte er met hulp 
van zijn matties nog even 1-4 en 1-5 van.

Petje af wederom voor dit team, dat laat zien dat hard 
trainen, werken en elkaar coachen zich uiteindelijk wel 
uitbetaalt.

JO11-2 WINT WEER, MET EN VOOR ELKAAR
JULIANA MILL JO11-1 - 

EGS’20 JO11-2 
1-5

(Cheryl Jansen-Visser)

WINST MET DUBBELE CIJFERS VOOR JO11-2
VERSLAG 26-11 
EGS’20 JO11-2 -

MARGRIET JO11-3
12-0

(Frank Berkelmans)
Langzaam breekt de zon door op deze frisse zaterdag-
ochtend. Een grote groep supporters staat vol verwach-
ting te kijken naar onze jonge talenten. 

De warming-up zit erop, de wedstrijd mag beginnen. 
Margriet begint met de aftrap en vrijwel direct daarna 
zorgen onze jongens dat er druk wordt gezet op de ver-
dediging van Margriet. 
Het begin is wat onzeker en rommelig, wellicht dat er 
wat extra druk aanwezig is op EGS ‘20. Margriet heeft 
nog geen punten gehaald in deze fase. Waardoor onze 
jongens deze keer de favoriet zijn voor de winst. 

De wil om te winnen en passie voor ‘t spel is zo groot 
bij onze jongens, dat vlak voor ‘t einde van het 1e kwart 
Jari 2 keer kon scoren. Hierdoor werd het spel van EGS’20 
rustiger en beter. 

In het 2e kwart scoorde Timo, via ‘n verdediger, de paal 
en de keeper de 3-0. Daarna was er ‘n ongelukkig eigen 
doelpunt van Margriet om 4-0 op het scorebord te zetten
De 5-0 was een fantastisch doelpunt van Cas! Van heel 
ver knalde hij over de keeper heen hoog in de goal. 
De 2e helft begon met nog een eigen doelpunt, dit keer 
via ‘t hoofd van ‘n speler van Margriet uit een voorzet 
van Jari.
Timo zorgde voor de 7-0. Daarna had Thijs het mooiste 
moment van de wedstrijd. Uit een voorzet van Jari scoor-
de hij met zijn hak over een afstand van 8 meter een 
geweldig mooie goal!
Daarna scoorde Timo nog 4 keer. 
Vlak voor tijd kreeg Margriet nog een grote kans, maar 
door goed uitkomen van Jorne schoot de tegenstander 
langs de goal

De eindstand was 12-0

Alle spelers liepen met ‘n grote glimlach van ‘t veld, om 
voldaan en tevreden te gaan douchen. 

Volgende week uit naar Mill, begin wedstrijd om 10:45 
uur. 

Foto Jahnoah Bonimbie (JO10-1)

SPANNENDE WEDSTRIJD TEGEN MVC MAASBREE LEIDT TOT 5-4 WINST VOOR JO10-1

EGS’20 JO10-1 - MVC’19 JO10-1

De thermokleding is uit de kasten gehaald, de hand-
schoenen aan en klaar waren de jongens van de jo10-1 
weer om de strijd aan te gaan. We moesten onze Lisa 
missen deze wedstrijd en hadden daardoor maar 1 wis-
sel. Het was koud op het veld, maar daar hadden de 
jongens geen last van, want er werd kei hard gewerkt.
 
Nizar wist snel het ijs te breken met een 1-0 voorsprong 
en na een mooie voorzet van Floris maakte hij de 2-0. Dit 
gaf goed vertrouwen om zo snel in het begin met een 
voorsprong te komen te staan.. 

Alleen MVC waren sterke tegenstanders en ook erg tech-
nisch en maakte er gauw gelijkspel van, maar met een 
Flint, Siem en Jahnoah achterin is doelpunten maken 

erg lastig voor de tegenpartij. Flint die alle ballen eruit 
pakt, Siem zeer technisch en Jahnoah die een hard schot 
heeft en alle ballen weg trapt. Onze wonder keeper Yme 
die weer ballen eruit heeft weten te duiken waar Pas-
veer nog wat van kan leren en Floris met zijn mooie ac-
ties en samen spel samen met Noureddine en Nizar voor 
hem maakt dit team toch wel een wereld team. 

Nizar maakte met een prachtig doelpunt er 3-2 van. Siem 
die als verdediger een geweldig doelpunt maakte nog 
voor de middellijn en ze zo weer op een 4-2 voorsprong 
stonden. Al gauw werd het 4-3 en behoorlijk spannend, 
maar tikte Floris er de 5-3 in. De wedstrijd was bijna af-
gelopen, maar de tegenstanders maakte er 5-4 van nog 
net voor er werd afgefloten. 

Wat was het een spannende wedstrijd met een welver-
diende 5-4 winst !

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

comp fase 2

vertrek: 10:00 naar Asten

vervoer: wordt door leiding geregeld

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

comp fase 2

vertrek: 09:15 naar Gassel

vervoer: wordt door leiding geregeld

zondag 18 december

12:00 HVCH EGS'20 1

comp

12:00 Festilent 6 EGS'20 6

comp

12:00 EGS'20 7 Toxandria 3

comp

10:00 Festilent 7 EGS'20 9

comp

11:00 Vianen Vooruit 3 EGS'20 10

comp

12:00 Herpinia 5 EGS'20 12

comp

10:30 Herpinia 35+1 EGS'20 35+1

comp

10:00 DAW Schaijk VR2 EGS'20 VR2

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

EENVOUDIGE WINST JO8-1

EGS’20 JO8-1 - 
GEMERT JO8-2

Foto: Ruben de Valk (JO8-1)

LEUKE POT VOOR JO9-3 EINDIGT IN 4-4

EGS’20 JO9-3 - SIOL JO9-4

8-3 WINST VOOR JO9-4

EGS’20 JO9-4 - 
BERGHEM SPORT JO9-5

Foto: Sep Keijzers (JO9-4)

BOEKEL TE STERK VOOR JO10-3

EGS’20 JO10-3 - 
BOEKEL SPORT JO10-3

Foto Pim Hartog JO10-3

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

Foto: Stef Beijer (JO9-3)

AGENDA

12-12   Overleg SBSG
16-12 Kerstbingo
19-12  Overleg bestuur
23-12 t/m 
8-1 Winterstop (clubhuis gesloten)
1-1 Nieuwjaarsreceptie
11-1  Fair Playbijeenkomst jeugdleiders
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