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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


