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                        Foto: Kelsey de Graaff kwam met de VR2 in actie tegen de dames van VCO
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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 4 DECEMBER
Gemert JO11-4 EGS’20 JO11-2 10-5
Vitesse’08 JO11-1 EGS’20 JO11-1 1-10
EGS’20 MO13-1 ST MDOC MO13-2 8-0
Gassel JO13-1 EGS’20 JO13-3 2-0
ST Excellent/Wes-
terb.Boys JO13-1 EGS’20 JO13-2 3-4

Juliana Mill 
JO13-1 EGS’20 JO13-1 4-2

ST Vios/Toxandria 
JO15-1 EGS’20 JO15-3 1-2

EGS’20 JO15-2 ST SVS/Excellent/
Westerb.Boys JO15-1 1-5

EGS’20 JO17-1 Volkel JO17-1 4-4
ZONDAG 5 DECEMBER
EGS’20 VR2 VCO VR1 11-1
EVVC 5 EGS’20 13 8-2
EGS’20 12 SJO/SSA Vesta’19 6 9-2
SBV 2 EGS’20 9 4-1
DAW Schaijk 4 EGS’20 3 2-4

Derde Helft EGS’20  16        *  Maandag 6 december 2021  *  Seizoen 2021-2022

Trainingsindeling
Er zijn enkele jeugdteams die van de mogelijkheid ge-
bruik (kunnen) maken om vóór 17:00 uur te trainen. Tot 
nu toe zijn dit:

maandag 15:30-16:45 JO9-3 (1/4 hockeyveld)  
  15:30-16:45   JO11-1    (1/4 veld)
  15:30-16:45   JO15-1   (1/2 veld) 
              15:30 -16:45   JO10-3/-4   (1/4 veld) 
dinsdag  15:00-16:30   JO10-1  (1/4 veld) 
             15:30-16:45   JO10-2 (1/4 hockeyveld)  
  15:30-16:45   JO13-1  (1/4 veld) 
            15:30-16:45   JO15-3  (1/4 veld) 
           15:30-16:45   MO13-1 (1/4 veld) 
woensdag 15;00-16:30:  JO15-2     (1/2) veld) 
donderdag 15:30-16:45   JO11-1    (1/4 veld) 
           15:30-16:45   JO8-1     (1/4 veld) 
            15:45-16:45   JO7-1     (1/2 hockeyveld) 
            15:30-16:45   JO15-1   (1/4 veld) 
            15:00-16:30   JO10-1   (1/4 veld) 
             15:30-16:45  JO8-3  (1/2 hockeyveld) 
vrijdag   15:30-16:45   JO13-2 (1/2 veld)
  15:00-16:45 Voetbalschool Zportz
    1/2 veld

Omdat de consul en de veldbeheerders hebben aange-
geven dat de natuurgrasvelden hersteltijd nodig hebben 
na de regenval en ook de voorspeelde regen, zal alleen 
het kunstgrasveld gebruikt gaan worden. We zullen met 
de coördinatoren en bestuur overleggen hoe we ermee 
om zullen gaan als meerdere teams op hetzelfde mo-
ment willen trainen. 

Competitiewedstrijden
Het uitgangspunt van de KNVB is “Altijd voetballen mits 
dat dit verantwoord is”.  

Voor de categorie A (1e, 2e, JO19-1 en JO15-1) is daar-
om besloten om vanaf maandag 6 december de com-
petities tot aan de winterstop stil te leggen. Mochten 
teams toch tussen 05.00 en 17.00 uur kunnen trainen en 
het hierdoor verantwoord vinden om op vrijwillige basis 
competitiewedstrijden in te halen, dan kan dit in onder-
ling overleg worden geregeld, door jullie zelf. 

In de B-categorie (alle overige teams) blijft het program-
ma voor de weekenden van 11, 12, 18 en 19 december 
staan, zodat er in elk geval eenmaal per week lekker 
kan worden gevoetbald. Ook voor de categorie B geldt 
dat in onderling overleg wedstrijden ingehaald kunnen 
worden.

Mocht een wedstrijd niet door kunnen gaan de komen-
de weekenden, geef dit dan zo snel mogelijk door aan 
het wedstrijdsecretariaat.  Zij zullen de wedstrijd dan 
in overleg met de tegenstander afgelasten en evt. ver-
plaatsen. 

Het doel is om alle competities na de winterstop (half 
januari 2022) te hervatten, maar uiteraard is dat afhan-
kelijk van de ontwikkeling van het coronavirus in Neder-
land en de maatregelen.

Het kabinet heeft aangegeven dat er op 14 december 
een nieuw meetmoment is, hierna zal de KNVB weer 
met eventuele nieuwe informatie over het vervolg van 
de verschillende competities komen.

Scheidsrechterbijeenkomst en begeleiding jeugd 
met spelregelbewijs op 15 december a.s. 
Deze gaat niet door. Ter vervanging zal wel op 29-12 een 
bijeenkomst voor het spelregelbewijs gehouden worden. 
Zie blz. 2 !!

AGENDA
15-12         Scheidsrechterbijeenkomst      
         en begeleiding jeugd met   
         spelregelbewijs
29-12         Bijeenkomst spelregelbewijs
1-1-2022      NIEUWJAARSRECEPTIE

INFORMATIE VANUIT HET WEDSTRIJDSECRETARIAAT
(Redactie)
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VR2 WINT MET DUBBELE CIJFERS

EGS’20 VR2 - VCO VR1 
11-1

Foto: Els van Strijp (VR2)

PUNTENDELING BIJ JO17-1
EGS’20 JO17-1 - 
VOLKEL JO17-1  

4-4

Foto: Jip Strankinga (JO17-1)

JO15-2 VERLIEST VAN KOPLOPER

EGS’20 JO15-2  -ST SVS/EXCEL-
LENT/WESTERB.BOYS JO15-1

1-5

Foto: Stijn Hofstede (JO15-2)

Dit is een oproep voor alle jeugd en seniorenleden die 
de spelregeltoets moeten afronden voor 01-01-2022. We 
zien dat een enkeling de toets heeft gehaald maar het 
gros nog niet terwijl de tijd voorzichtig begint te drin-
gen. EGS’20 doen dan ook een dringend beroep om dit 
op te gaan pakken. Zeker nu we na 17:00uur voorlopig 
niet meer mogen sporten, is het wellicht slim om de 
trainingstijd te benutten om te investeren in het spel-
regelbewijs

De georganiseerde avond is bedoeld als vangnet ter on-
dersteuning van de spelregels. We gaan dus niet klas-
sikaal iedereen aan een bewijs helpen. Dit moet toch 
echt vanuit jullie zelf komen. Gezien de huidige situatie 
omtrent Covid-19 is het niet mogelijk om 15 dec 19:30 bij 
elkaar te komen. 

Dit geldt ook voor de aansluitende scheidsrechter avond. 
We hebben een alternatieve datum van woensdag 
29 december vastgezet voor het spelregelbewijs. De 
scheidsrechters zullen eind januari/begin februari wor-
den uitgenodigd.  Voor het spelregelbewijs biedt dit jul-
lie nog wat tijd om zelfstandig aan te pakken en als stok 
achter de deur kan je de 29e dan aansluiten.

Mochten we via emailcommunicatie jullie ergens mij 
kunnen helpen dan laat het ons weten. Kijken wij hoe 
we dit zo goed mogelijk kunnen laten slagen met elkaar.

Vriendelijke groet,
Sr commissie EGS’20
scheidsrechtercommissie@egs20.nl

BELANGRIJKE OPROEP VOOR ALLE JEUGD- EN SENIORENLEDEN 
DIE HET SPELREGELBEWIJS NOG MOETEN HALEN

(Scheidsrechtercommissie)

PROGRAMMA

ZATERDAG 11 DECEMBER

WEDSTRIJDCOÖRDINATOR: 
PAUL VAN HALEN TOT 13:00 UUR
ANITA VAN ZUIJLEN VANAF 13:00 UUR

14:30 Juliana Mill JO19-1 EGS'20 JO19-2

comp

vertrek: 13:30 naar Mill

15:00 EGS'20 JO19-3 Sparta'25 JO19-3

comp

scheidsrechter: Paul Willems

12:30 Rood Wit'62 JO17-1 EGS'20 JO17-1JM

comp

vertrek: 11:30 naar Helmond

vervoer: Broekman, Gerrits, van Haren, 
Mulders, res: Nanning

15:00 EGS'20 JO17-2JM Zwaluw VFC JO17-4

comp

scheidsrechter: Marcel van Vonderen

13:15 EGS'20 MO17-1 Achilles Reek 
MO17-1

comp

scheidsrechter: Edwin van Kraaij

12:45 Berghem Sport JO15-1 EGS'20 JO15-1JM

comp

vertrek: 11:45 naar Berghem

13:30 ST De Zwaluw/Hapse 
Boys JO15-2 EGS'20 JO15-2JM

comp

vertrek: 12:30 naar Oefelt

vervoer: Spoorendonk, Wittenaar, Zelm, 
Bandell, res: Berkhout

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

comp

scheidsrechter: Joeri Nuijen

11:30 DAW Schaijk JO13-1 EGS'20 JO13-1JM

comp fase 2

vertrek: 10:30 naar Schaijk

11:45 EGS'20 JO13-2JM UDI'19/CSU JO13-3

comp fase 2

scheidsrechter: Dylan Luza

10:15 EGS'20 JO13-3
ST Excellent/SVS/
Westerbeekse 
Boys JO13-2JM

comp fase 2

scheidsrechter: Bernard van Eldijk

13:00 ST Elsendorp/Fiducia 
JO13-1 EGS'20 JO13-4JM

comp fase 2

vertrek: 12:00 naar Elsendorp

vervoer: Nusdorfer, Roeven, res: Rots

09:00 EGS'20 JO11-1JM FC de Rakt JO11-1

comp fase 2

scheidsrechter: Dylan Luza

10:45 FC de Rakt JO11-2JM EGS'20 JO11-2JM

comp fase 2

vertrek: 09:45 naar Uden
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EGS 10-1 WEET DEGRADATIEKRAKER NIET OVER DE STREEP TE TREKKEN

SBC JO10-1 - EGS’20 JO10-1

(Ivo Rossen)

 
Om 09.00 uur stipt vertrokken onze toppertjes richting het 
altijd mooie Son en breugel, thuishaven van Monique, de 
moeder van Freek. Vol trots wist ze ons te vertellen dat ze 
hier geboren en getogen was en dat ze had afgesproken 
met haar neef, die ze al een jaar of 25 niet meer gezien had 

Na wat onduidelijkheid over op welk veld we aan moes-
ten treden, begonnen we uiteindelijk om 10.20 uur aan 
deze belangrijke wedstrijd zo net voor de winterpauze 
Trainers Rob en Gert Jan toverden een verrassende op-
stelling uit die hoge hoed, met Lars en Rens beginnend 
op de bank. 
 
In een sportieve pot was t Freek die de zwarten op 
voorsprong poeierde, 1-0. Na wat slap ingrijpen en een 
beter voetballende tegenstander werd t al snel 1-1 
De onzen lieten t er niet bij zitten en kwamen via Rens 
op 1-2. Even later was t alweer gelijk. Toen was t Ruby 
time! Ze veroverde drie keer de bal op helft tegenstan-

der, wist eerst zelf te scoren, toen liet ze t aan Lars, die 
een halve omhaal uit de hoge hoed toverde en vervol-
gens schoot ze zelf nog een keer op de paal, 2-4 
Vlak daarna leek Freek, met zijn 2e van de dag, de 
wedstrijd te beslissen, 2-5. Echter liet SBC het er niet 
bij zitten en kwam terug tot 4-5.
 
Daarna was t Maxx die op eigen houtje doorliep naar 
de goal van de tegenstander, en zijn poeier die goed 
werd gered door de uitstekende keeper van SBC, werd 
opgepikt door de alerte Freek en via een voet van de 
tegenstander werd t 4-6. 

Onze mannen dachten dat de winst al binnen was.  
Echter de wedstrijd is pas gespeeld na t laatste fluit-
signaal, dus na 2 onoplettende momenten wist SBC 
toch nog een punt uit t vuur te slepen. 
 
Hard geknokt, bij vlagen goed gevoetbald alleen niet 
met zijn allen verdedigd en op momenten ook net niet 
oplettend genoeg.. Speciale vermelding voor Levi, die 
vandaag de wedstrijd van zijn leven keepte, 
 
Volgende week de laatste wedstrijd voor de winterstop, 
dus dan maar op naar de eerste overwinning!!!

Afgelopen zaterdag werd de vierde overwinning behaald 
door JO13-2 op Oploos grondgebied tegen , en daar komt 
weer een combinatieteam aan, ST Excellent/SVS/Wes-
terbeekse Boys JO13-1 (ESW). Na een toespraakje van de 
mascotte van het team, Eddy, op de parkeerplaats van 
EGS, werd richting Oploo vertrokken. Met in gedachten 
nog de woorden van Eddy:” We gaan die overwinning 
binnenhalen!”

De eerste tien minuten zag dat er niet naar uit. ESW 
was beter en scoorde ook de openingsgoal. Daarna was 
het alleen EGS wat de klok sloeg. Vanuit de defensie 
werd er steeds beter over het hele veld samengespeeld. 
Mooie combinaties, driehoekjes werden op de mat ge-
legd. Tuurlijk ging het soms fout, maar dan weer snel 
je fout herstellen. Dat leverde al snel de gelijkmaker op 
door Joey. Hij reageerde zeer attent op een schot van 
Finn, dat door de keeper wel werd tegengehouden, maar 
niet klemvast. Het was nog een koud kunstje om de bal 
in het net te schieten voor Joey. Ook Taro was attent 
op een afgeslagen aanval en kon zo voor de 1-2 aan-
tekenen. De koek was nog niet op voor de rust, want 
Yannick kreeg het op zijn heupen en slalomde door de 
defensie van ESW. Alleen voor de keeper rondde hij zijn 
solo netjes af. 

In de eerste helft zat Levi uitstekend in de wedstrijd, 
hard werkend en veel de combinatie zoekend. Steeds 
weer terugzakkend op het middenveld om daar de te-
genstander op te vangen.

Fanatiek doorgaan werd er in de rust door de coaches 
aangegeven en niet verslappen. Voortvarend ging EGS 
van start en niet veel later zorgde Taro voor de 1-4. Op 
het randje van het strafschopgebied kreeg hij de bal in 
zijn voeten, bedacht zich geen moment en schoot met 
een mooie curve de bal precies onder de lat. Voor de 
zeer goede keeper van ESW geen houden aan. EGS houdt 
wel van een beetje spanning. En zo geschiedde. Een mis-
lukte uittrap van keeper  Baer zorgde voor de 2-4. Met 
nog een tel op de klok werd het zelfs 3-4. Meer voor de 
statistieken, want hierna floot de goed leidende leids-
man af en was de vierde zege op rij een feit.

Iedere wedstrijd heeft enkele prachtige momenten in 
zich. Bij deze pot was er zo’n aanval die iedereen deed 
opveren. Sam (linksback) moest verdedigend snel han-
delen met een tegenstander in de buurt, deed dat ook 
en kapte de bal heerlijk vrij. Legde de bal op Merlijn, 
die vervolgens een kaats aanging met Taro. Taro stuurde 
vervolgens Merlijn weer de diepte in. Merlijn trok voor, 
waar Finn de bal wel kon afdrukken, maar niet zuiver 
genoeg. Een aanval uit het boekje. EGS is inmiddels op-
geklommen naar plaats 2 in de competitie. A.s. zaterdag 
wordt de wedstrijd tegen nummer 1 gespeeld. EGS JO13-
2 houdt wel van een beetje spanning!

VIER OP EEN RIJ VOOR JO13-2
ST EXCELLENT/WESTERB BOYS 

JO13-1 - EGS’20 JO13-2  
3-4

(Joep van der Molen)

JOUW GEZONDHEID
 IS ONZE SPORT!

06 112660150486 471931 

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

Fysiotherapie

De Hampoort

11:30 VV Trinitas Oisterwijk 
JO10-1 EGS'20 JO10-1JM

comp fase 2

vertrek: 10:30 naar Oisterwijk

10:00 Astrantia JO10-1 EGS'20 JO10-2

comp fase 2

vertrek: 09:00 naar Middelaar

10:30 De Zwaluw JO10-1 EGS'20 JO10-3

comp fase 2

vertrek: 09:30 naar Oefelt

vervoer: Schraven, Vos, res: van Erkelens

10:00 HVCH JO10-5JM EGS'20 JO10-4JM

comp fase 2

vertrek: 09:00 naar Heesch

09:30 SV Milsbeek JO9-1 EGS'20 JO9-1JM

comp fase 2

vertrek: 08:30 naar Milsbeek

09:00 DAW Schaijk JO9-2 EGS'20 JO9-3

comp fase 2

vertrek: 08:00 naar Schaijk

09:00 DAW Schaijk JO8-1 EGS'20 JO8-1JM

comp fase 2

vertrek: 08:00 naar Schaijk

08:45 Juliana Mill JO8-1 EGS'20 JO8-2JM

comp fase 2

vertrek: 07:45 naar Mill

09:00 DSV JO8-1JM EGS'20 JO8-3JM

comp fase 2

vertrek: 08:00 naar St Anthonis

08:45 EGS'20 JO7-1JM Venhorst JO7-2JM

08:55 Juliana Mill JO7-2 EGS'20 JO7-1JM

09:05 EGS'20 JO7-1JM Constantia JO7-
1JM

comp fase 2

deze wedstrijden worden gespeeld bij 
Juliana Mill

vertrek: 08:00 naar Mill

09:30 EGS'20 JO7-2JM Festilent JO7-1JM

09:40 EGS'20 JO7-2JM HVCH JO7-1JM

09:50 DAW Schaijk JO7-1 EGS'20 JO7-2JM

comp fase 2

Deze wedstrijden worden gespeeld bij 
Festilent

vertrek: 08:30 naar Zeeland

ZONDAG 12 DECEMBER

10:00 EGS'20 3 Herpinia 2

comp

scheidsrechter: André Derksen

12:00 FC Uden 3 EGS'20 4

comp

12:30 EGS'20 5 VCA 2

comp

scheidsrechter: Ben van Eldijk

10:30 EGS'20 6 FC Schadewijk 2

comp

scheidsrechter: Joeri Nuijen
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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

Zaterdag mocht de JO10-2 eindelijk weer aantreden voor 
een echte wedstrijd, pas de 2e na de herindeling. En dat 
tegen een nieuwe gemeentegenoot, DSV uit St. Antho-
nis. Bovendien ook een team dat in de eerste fase in de 
1e klasse in actie kwam en tot nu toe alle wedstrijden 
in de nieuwe competitie had gewonnen. De verwachting 
was dus dat het een pittige opgave zou worden. Met 
een, door corona, beperkte selectie van 6 spelers zou-
den we de strijd aan moeten gaan tegen deze verder 
onbekende tegenstander. Dit met eveneens een aange-
paste begeleidingsstaf (Marijn en opa Jan, hartstikke 
bedankt!).  

De voorbereiding op de wedstrijd was rommelig, dit 
door het te laat komen van geplande keeper Timo. Wek-
ker verkeerd gezet… (hopelijk was De Sint nog op tijd om 
nog een nieuwe wekker in te pakken). Hierdoor moest 
tijdens de warming-up nog een nieuwe keeper (inval-
ler van de invaller) worden gekozen. Uiteindelijk kwam 
Jorne als beste uit de test en wilde hij de keepershand-
schoen oppakken. En hoe! Met enkele mooie acties en 
prima uittrappen was hij in de eerste helft van grote 
waarde.

De wedstrijd werd begonnen met 5 spelers en onze 
sportieve tegenstander begon daardoor ook met 5 spe-
lers. Na een wat onwennig begin van beide teams, door 
een speler minder op het veld, had EGS duidelijk een 
veldoverwicht en ruimte voor samenspel. Het veldover-
wicht werd omgezet in een doelpunt van Hugo en niet 
veel later kwam daar een doelpunt van Cas overheen. 
Inmiddels was Timo gearriveerd en speelden we weer 
6 tegen 6. Achterin speelde Jari weer degelijk zijn man 
uit de wedstrijd en alle diepe ballen waren voor keeper 
Jorne. Nog voor het einde van het eerste kwart werd het 
3-0 door een eigen doelpunt van DSV, na een inzet van 
Teun uit een corner.

Na een korte pauze was de concentratie en organisatie 
even iets minder en kon een speler van DSV helemaal 
vrij voor Jorne komen en de 3-1 binnenschieten. Gelukkig 
was daarmee iedereen weer bij de les en werd de or-
ganisatie hersteld. Cas tekende met zijn 2e treffer, een 
corner direct in de goal, voor de 4-1. De 5-1, met Timo als 
doelpuntenmaker, was van een heel hoog niveau. Een 
snelle indribbel door Teun waaruit een aanval ontstond 
over meerdere schijven, tikkie takka noemen ze dat wel 
eens, gevolgd door een simpele intikker. De supporters 
zouden hun handen stuk geklapt hebben, ware het niet 
dat deze er helaas niet bij mochten zijn. Met een 5-1 
voorsprong werd de rust bereikt.

Na de rust ging Timo keepen en nam Jorne zijn plek in 
de spits in. Na de rust zagen we helaas hetzelfde beeld 
als in het begin van het 2e kwart. De concentratie en 
de organisatie was wat minder. Dit leverde 2 tegendoel-
punten op en weinig kansen voor onszelf. Al met al een 
heel moeizame periode in de wedstrijd. Tussenstand na 
het 3e kwart was 5-3, waardoor de spanning volledig te-
rug was.

In de korte pauze werden de afspraken weer aangehaald 
en dit resulteerde in een stuk betere laatste periode. 
Hierin werden nauwelijks nog kansen weggegeven en 
konden we zelf weer beter spel laten zien. Dit resulteer-
de in doelpunten van eerst Hugo en daarna van Cas, na 
een vrije trap van Hugo die op de paal belande. Eind-
stand 7-3, een prima overwinning!

MOOIE OVERWINNING JO10-2
EGS’20 JO10-2 - DSV JO10-1

(Bart Wijnen)

10:00 SES 3 EGS'20 7

comp

12:00 SV DWSH'18 4 EGS'20 8

comp

12:00 EGS'20 9 Berghem Sport 8

comp

scheidsrechter: Ben Gerritsen

12:30 Gemert 10 EGS'20 10

comp

11:00 SIOL 3 EGS'20 11

comp

10:00 Herpinia 6 EGS'20 12

comp

11:15 EGS'20 13 OSS'20 6

comp

scheidsrechter: Bernard van Eldijk

10:15 EGS'20 35+1 UDI'19/CSU 35+1

comp

scheidsrechter: Toon Verstraaten

12:00 SES VR1 EGS'20 VR1

comp

10:00 Achilles Reek VR1 EGS'20 VR2

comp

ZATERDAG 18 DECEMBER

WEDSTRIJDCOÖRDINATOR: 
PAUL VAN HALEN TOT 13:00 UUR
RIAN VAN DE VEN VANAF 13:00 UUR

15:00 Vitesse'08 JO19-1 EGS'20 JO19-2

comp

vertrek: 14:00 naar Gennep

15:00 EGS'20 JO19-3 Boekel Sport 
JO19-2

comp

13:00 EGS'20 JO17-1JM Olympia'18 JO17-1

comp

15:00 EGS'20 JO17-2JM DAW Schaijk JO17-
3

comp

13:00 ST VIOS'38/Toxandria 
MO17-1 EGS'20 MO17-1

comp

vertrek: 12:00 naar Beugen

vervoer: Adams, Cuppen, Hermanussen, 
Hijmans, res: de Hond

13:00 UDI'19/CSU JO15-2 EGS'20 JO15-1JM

comp

vertrek: 12:00 naar Uden

11:00 SV Venray JO15-4 EGS'20 JO15-2JM

comp

vertrek: 10:00 naar Venray

vervoer: Peters, Roeffen, Rots, Rutten, res: 
Spoorendonk

13:00 Boekel Sport JO15-3 EGS'20 JO15-3JM

comp

vertrek: 12:00 naar Boekel

vervoer: de Waal, Albers, Balk, de Bock, 
res: Ghijssen

11:45 Boekel Sport JO13-1 EGS'20 JO13-1JM

comp

vertrek: 10:45 naar Boekel

13:00 EGS'20 JO13-4JM V.V. Achates JO13-
2JM

comp

scheidsrechter: Paul Willems

11:15 Festilent MO13-1 EGS'20 MO13-1

comp

vertrek: 10:15 naar Zeeland

09:45 Wittenhorst JO10-1JM EGS'20 JO10-2

comp

vertrek: 08:45 naar Horst

09:30 Heijen JO10-1 EGS'20 JO10-3

comp fase 2

vertrek: 08:30 naar Heijen

vervoer: van der Hoeven, Reinders, res: 
Schraven

11:00 EGS'20 JO10-4JM OJC ROSMALEN 
JO10-10

comp

09:00 EGS'20 JO9-2JM V.V. Achates JO9-1

comp

09:00 TOP JO9-1 EGS'20 JO9-3

comp

vertrek: 08:00 naar Oss

09:00 EGS'20 JO8-3JM SES JO8-1

comp

ZONDAG 19 DECEMBER

11:00 Venhorst 3 EGS'20 4

comp

11:00 EGS'20 5 De Zwaluw 3

comp

10:15 EGS'20 6 HVCH 8

comp

11:00 O.K.S.V. 2 EGS'20 7

comp

12:00 Prinses Irene 9 EGS'20 9

comp
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EGS’20 4

EGS’20 5

EGS’20 6

EGS’20 7

EGS’20 10

EGS’20 9
EGS’20 8

EGS’20 13

EGS’20 35+ 1 EGS’20 VR1
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EGS’20 JO19-1
T: (0486) 420 700www.hrmeetenregeltechniek.nl

EGS’20 JO19-1

EGS’20 JO19-3 EGS’20 MO17-1

EGS’20 JO17-2

EGS’20 JO15-1

EGS’20 JO15-3
Markt 5 ♦ 5361 GH Grave

 Cadeauwinkel
   & Fashion

                                  
 Tot zo!

                            Groetjes Team
 Klik

EGS’20 MO13-1

EGS’20 JO13-1

EGS’20 JO13-3 EGS’20 JO13-4
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EGS’20 JO11-1 EGS’20 JO11-2

EGS’20 JO10-3 EGS’20 JO10-4

EGS’20 JO9-1 EGS’20 JO9-2

EGS’20 JO9-3 EGS’20 JO8-1

EGS’20 JO8-2 EGS’20 JO8-3

EGS’20 JO7


