
           Foto: Het 1e is er klaar voor na de met 6-2 gewonnen oefenpot tegen Vianen Vooruit 1
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DERDE HELFT EGS’20

Wedstrijdsecretariaat

Uitslagen

WOENSDAG 2 FEBRUARI
EGS’20 1 Vianen Vooruit 1 6-2
ZATERDAG 5 FEBRUARI
Van de leeftijdsgroepen JO7 t/m JO10 worden geen uit-
slagen en standen door de KNVB bijgehouden.

EGS’20 JO11-2 Constantia MO11-1 6-1
Wilhelmina JO11-1 EGS’20 JO11-1 1-12
EGS’20 MO13-1 Margriet MO13-1 0-3
HVCH JO13-5 EGS’20 JO13-4 AFG.
ST Fiducia/Elsen-
dorp JO13-1 EGS’20 JO13-3 1-0

JVC Cuijk JO13-4 EGS’20 JO13-2 4-3
EGS’20 JO13-1 Juliana Mill JO13-1 1-7
ST SSS’18/vv Holt-
hees Smakt JO15-2 EGS’20 JO15-3 0-3

Prinses Irene JO15-2 EGS’20 JO15-2 1-2
Berghem Sp.JO15-1 EGS’20 JO15-1 3-0
ST SES/Juliana 
Mill MO17-1 EGS’20 MO17-1 AFG.

EGS’20 JO17-2 Gemert JO17-5 1-0
EGS’20 JO17-1 Olympia’18 JO17-1 2-2

EGS’20 JO19-2 ST Astrantia/Mils-
beek JO19-1 2-2

Berghem Sp.JO19-1 EGS’20 JO19-1 7-2
ZONDAG 6 FEBRUARI
Prinses Irene VR2 EGS’20 VR1 0-6
EGS’20 35+ 1 DESO 35+ 1 AFG
Nooit Gedacht 6 EGS’20 13 AFG
Ulysses 3 EGS’20 12 AFG
EGS’20 11 Juliana Mill 4 AFG
Udi’19/CSU 8 EGS’20 10 4-3
EGS’20 9 Prinses Irene 9 AFG
DSV 5 EGS’20 8 AFG
Udi’19/CSU 13 EGS’20 7 AFG
Vios’38 2 EGS’20 5 AFG
EGS’20 4 Juliana Mill 3 AFG
EGS’20 3 TOP 2 AFG
Hapse Boys 2 EGS’20 2 AFG
EGS’20 1 Germania 1 AFG
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Scheidsrechtersbijeenkomst
Op woensdag 9 februari a.s. zijn alle verenigings-scheids-
rechters uitgenodigd voor een bijeenkomst in het club-
huis.  Onder leiding van Menno ter Horst en Dick Cuijten 
vanuit de scheidsrechtercommissie en Jos Derksen van-
uit het wedstrijdsecretariaat zullen zij enkele praktische 
zaken doornemen. 

Verplaatsen wedstrijden
Opnieuw zijn er veel wedstrijden afgelast in het afge-
lopen weekend. Dit betekent dat er in deze tweede sei-
zoenshelft nog veel wedstrijden ingehaald zullen moe-
ten worden. Het wedstrijdsecretariaat vraagt aan alle 
leden om hun begrip en medewerking bij het verplaat-
sen van deze wedstrijden. 

Ook vragen zij aan de (jeugd)leiders om alles te doen 
om toekomstige wedstrijden door te laten gaan en niet 
te snel over te gaan tot een verzoek om verplaatsing. 
Maak gebruik van andere teamleden om je team te com-
pleteren.  En àls er dan toch om verplaatsing moet wor-
den overgegaan, meld dit dan op tijd en niet in de late 
avond, daags voor de wedstrijd....... 

Familievoetbal
Het bestuur heeft in samenspraak met de clubhuiscom-
missie belsoten om het familie- en vriendenvoetbal-
toernooi toch op HEMELVAARTSDAG 26 mei a.s. te laten 
plaatsvinden.  Enerzijds omdat dit traditioneel de dag 
van dit toernnoi was en moet blijven, anderzijds omdat 
de KNVB op deze dag geen inhaalwedstrijden gepland 
heeft.  Tenslotte is er een argument dat het weekend 
van 2 juli nu evt. gebruikt kan worden voor een ander 
evenement, bijv. het 5x5 (jeugd)toernooi. 
De mogelijkheid wordt bekeken of dit toernooi samen 
met HC Grave georganiseerd kan worden zodat er ook 
een familie/vrienden hockeytoernooi is. 

Save the date dus: 
DONDERDAG 26 MEI

FAMILIE/VRIENDEN VOETBAL- en HOCKEYTOERNOOI 

Afgelasting kunstgrasveld
Door de forse regenbuien stonden er afgelopen zondag 
plassen op het kunstgrasveld. Naarmate het kunstgras 
wat “ouder” zal worden, zal de drainage deze waterval 
beter kunnen gaan verwerken maar omdat het nu pas 
net is aangelegd, kunnen de plassen wat langer blijven 
staan. Het is dan NIET TOEGESTAAN om met watertrek-
kers of bezems over het veld te gaan om de plassen te 
verwijderen of te verspreiden. Dit zal kuilen in het veld 
geven en het kunstgras dermate kunnen beschadigen 
dat zelfs nieuwe aanleg nodig is. Aldus het bedrijf TOP 
Sport en Groen dat het veld aangelegd heeft. 
Dit geldt overigens ook voor het hockey kunstgrasveld.

De accommodatiecommissie en de consul zijn dagelijks 
bezig met de conditie van de velden en zij weten als 
geen ander wat het beste is voor de velden om deze het 
hele seizoen zo goed mogelijk bespeelbaar te houden. 

INFORMATIE VANUIT HET WEDSTRIJDSECRETARIAAT
(Redactie)
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DAMES WINNEN MET 0-6 VAN KOPLOPER

PRINSES IRENE VR2 - 
EGS’20 VR1 

0-6
(Edwin van Kraaij)

Na het oneerlijk aanvoelende verlies van vori-
ge week tegen EVVC VR2 (of beter gezegd VR1) 
waren de dames van EGS’20 erop gebrand om 
zich te revancheren tegen de koploper Prinses 
Irene. In de stromende regen werd op een re-
delijk bespeelbare kunstgrasmat in Nistelrode 
om 9:30 uur (ja, u leest het goed, half tien op 
zondagmorgen...) afgetrapt.

De VR2 van Prinses Irene had dit seizoen 8 keer 
gewonnen en nog maar 1x verloren en laat dit 
nu net tegen EGS te zijn geweest.  EGS begon 
sterk aan de wedstrijd en de Nistelrodese da-
mes konden alleen in stilstaande situaties of 
na defensieve foutjes gevaarlijk worden. Het 
spel werd bepaald door de dames van EGS.  

Na een half uur spelen werd dit beloond door 
een doelpunt van de sterk spelende Lisanne 
Paters die een goede vooractie van Lieneke van 
Kempen afrondde, 0-1.  Dit was ook de rust-
stand. 

Na rust werd het Lieneke-time.  Met een loep-
zuivere hattrick breidde ze de score uit naar 
0-2, 0-3, 0-4 en 0-5 !  Verdedigend werd er door 
Jasmijn, Jaimy, Renske, Rowie en Maartje niets 
meer weggegeven en het middenveld met 

Lisanne, Amber en Ilona zette prima druk en 
veroverde heel snel de bal om vervolgens de 
aanvallers met Dion, Maria en Lieneke te be-
dienen.  In de tweede helft vielen Renée, Fleur 
en de debuterende Melissa in en hiermee werd 
de koploper volledig verdiend verslagen.  Fleur 
Wouters verzilverde haar invalbeurt nog met 
een fraai doelpunt en bepaalde de eindstand 
op 0-6. 

Na de deceptie van vorige week doen we nu 
gewoon weer mee in de spannende top van 
deze poule.  Aankomende zondag komt de nr. 4 
op bezoek, ST SBV/Ulysses. En zo zijn er nog 12 
finales te gaan ! 

Foto (archief):  Twee van de drie doelpuntenmakers, 
Lieneke van Kempen (li) en Fleur Wouters (re) 

(Wedstrijdsecretariaat)

PROGRAMMA
EGS’20 1 - 

VIANEN VOORUIT 1
5-2

(Matt Gerrits)

Ter voorbereiding op de tweede seizoenshelft speelde 
EGS’20 woensdagavond 2 februari jl. een oefenduel te-
gen tweedeklasser Vianen Vooruit. EGS’20, dat uitkomt 
in de derde klasse, won de wedstrijd overtuigend met 
6-2.  

In een uitstekende eerste helft domineerde EGS’20 vol-
ledig. Met snelle pressing, veel beweging zonder bal en 
goede combinaties liep het team voor rust uit naar 4-0 
door goals van Myron van Dijk (2), Roel van den Bogaard 
en Sander Bisseling. 

Na rust was Vianen Vooruit in het begin wat scherper 
en kwam het terug tot 4-2. EGS nam hierna het initiatief 
weer over en door doelpunten van Wahid Ghiali en Hid-
de Leegstraten werd het uiteindelijk 6-2 voor het team 
van trainer Remco ten Hoopen. 

Voor EGS’20 begint a.s. donderdag 10 februari de compe-
titiehervatting met een thuisduel tegen Germania. 

Foto: Myron van Dijk scoorde tweemaal

GOEDE VOORBEREIDING 1E WORDT AFGESLOTEN MET 6-2 WINST OP VIANEN

Programma

donderdag 10 feburari

20:00 EGS'20 1 Germania 1

comp

scheidsrechter: P. Theunisz

20:00 Hapse Boys 2 EGS'20 2

comp

zaterdag 12 februari

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

14:45 EGS'20 JO19-1 WEC JO19-1

comp

scheidsrechter: Dhr M. van Orsouw

15:30 Juliana Mill JO19-2 EGS'20 JO19-2

comp

vertrek: 14:30 naar Mill

vervoer: wordt door leiding geregeld

14:00 ST SV United/BVV'27/
SVOC '01 JO17-1 EGS'20 JO17-1JM

comp

vertrek: 13:00 naar Wanssum

vervoer: Strankinga, Verhaaren, van Beu-
ningen, res: van der Bijl

14:30 SV DWSH'18 JO17-1JM EGS'20 JO17-2JM

comp

vertrek: 13:30 naar St Hubert

vervoer: Bulacescu, Bottenberg, Cruysen, 
res: van Dinther

13:00 EGS'20 MO17-1 SJO Vianen Voor-
uit HBV MO17-1

comp

scheidsrechter: Joeri Nuijen

13:00 EGS'20 JO15-1JM sv O.S.S. 1920 
JO15-1JM

comp

scheidsrechter: Remco ten Hoopen

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

comp

scheidsrechter: Paul Willems

15:00 EGS'20 JO15-3JM ST Excellent/SVS/Wes-
terb. Boys JO15-2JM

comp

scheidsrechter: Dylan Luza

11:30 EGS'20 JO13-1JM JVC Cuijk JO13-2

comp

scheidsrechter: Abe Brussaard

11:00 ST Hapse Boys/De 
Zwaluw JO13-1 EGS'20 JO13-2JM

comp

vertrek: 10:00 naar Haps

vervoer: van Raaij, Radstake, Scheepers, 
res: van Thiel
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De tweede wedstrijd van de competitie was een thuis-
wedstrijd tegen vv Gemert JO17-5. Na een natte week 
was het zaterdag droog en stralend weer. We waren ge-
pland op het hoofdveld, maar om dit veld te besparen 
voor ons sterrenteam op zondag is ons sterrenteam ver-
plaatst naar veld 4. Gelukkig kon het vele toegestroom-
de publiek een plaatsje vinden langs de lijn.

Lang leek het erop dat onze selectie compleet zou zijn. 
Maar door enkele zelftesten op het laatste moment 
misten we nog drie spelers door corona. Verder kwamen 
nog enkele spelers te laat zodat het niet moeilijk was 
om de 11 basisspelers uit te kiezen.

Deze 11 spelers starten de wedstrijd goed. Na de drie 
punten van vorige week waren we gebrand op een nieu-
we overwinning. We wisten ook vroeg in de wedstrijd 
te scoren. Helaas werd dit doelpunt afgekeurd wegens 
buitenspel. Overigens stond de assistent-scheidsrechter 
wel met bijna elke aanval van ons met de vlag omhoog. 

Later in de wedstrijd kwam Mitch vanaf rechts naar 
binnen en schoot met zijn linkerbeen in de verre hoek. 
We stonden al bijna te juichen, maar met een uiterste 
krachtinspanning wist de keeper deze bal uit te houden. 
Achterin hadden we het goed voor elkaar we hadden ei-
genlijk nog geen kans weggegeven. Maar omdat wij zelf 
niet scoorde gingen we met een 0-0 stand de rust in.

De tweede helft kwam Sven, onze topscoorder erin. Al 
vroeg in de tweede helft mag hij de bal erin tikken na 
een voorzet van Mitch vanaf rechts en was het eindelijk 
1-0. Na dit doelpunt had Gemert niets meer te verliezen 
en ging wat opportunistische te voetballen. Zij werden 
gevaarlijker en wij speelden wat slordiger. Gemert kreeg 
in de tweede helft een grote kans. Vanaf links konden ze 
de bal voorgeven waarbij een aanvaller van Gemert over 
het hoofd werd gezien. Gelukkig was deze voorzet slecht 
geplaatst zodat die aanvaller er niet bij kon. 

Zo hield onze interim keeper Noud wederom zijn doel 
schoon en werd onze tweede overwinning binnenge-
haald na een wat grimmiger einde waarin we meer met 
de tegenstander bezig waren dan met voetbal.

JO17-2 BOEKT TWEEDE OVERWINNING 
VOORJAARSCOMPETITIE

EGS’20 JO17-2 - GEMERT JO17-5 
1-0

(Johnny Verwegen)

JO17-1 DEELT DE PUNTEN

EGS’20 JO17-1 - 
OLYMPIA’18 JO17-1

2-2

Foto: Gwen Gerrits (JO17-1)

11:45 Boekel Sport JO13-
2JM EGS'20 JO13-3

comp

vertrek: 10:45 naar Boekel

vervoer: wordt door leiding geregeld

13:00 EGS'20 JO13-4JM DAW Schaijk JO13-
3JM

comp

scheidsrechter: Bernard van Eldijk

10:00 ST Volharding/Sam-
beek MO13-1 EGS'20 MO13-1

comp

vertrek: 09:00 naar Vierlingsbeek

vervoer: wordt door leiding geregeld

10:30 Margriet JO11-1 EGS'20 JO11-1JM

comp

vertrek: 09:30 naar Oss

vervoer: wordt door leiding geregeld

10:00 EGS'20 JO11-2JM Olympia'18 JO11-3

comp

scheidsrechter: Edwin van Kraaij

10:00 EGS'20 JO10-1JM Geldrop JO10-1

comp

scheidsrechter: leider is spelleider

09:00 EGS'20 JO10-2 SES JO10-1

comp

scheidsrechter: leider is spelleider

11:00 SIOL JO10-3JM EGS'20 JO10-3

comp

vertrek: 10:00 naar Cuijk

vervoer: van der Hoeven, Reinders, res: 
Schraven

08:30 OSS'20 JO10-3 EGS'20 JO10-4JM

comp

vertrek: 07:30 naar Oss

vervoer: wordt door leiding geregeld

08:30 Berghem Sport JO9-2 EGS'20 JO9-1JM

comp

vertrek: 07:30 naar Berghem

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO9-2JM SJO Vianen Voor-
uit HBV JO9-1

comp

scheidsrechter: leider is spelleider

10:00 EGS'20 JO9-3 ST Herpinia/OKSV 
JO9-1

comp

scheidsrechter: leider is spelleider

10:00 Gemert JO8-2 EGS'20 JO8-1JM

comp

vertrek: 09:00 naar Gemert

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO8-2JM Erp JO8-2

comp

scheidsrechter: FairPlay

09:30 SJO Vianen Vooruit 
HBV JO8-1 EGS'20 JO8-3JM

comp

vertrek: 08:30 naar Beers

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO8-4 Prinses Irene JO8-3

comp

scheidsrechter: FairPlay

10:00 EGS'20 JO7-1JM Festilent JO7-1JM

10:10 Berghem Sport JO7-2 EGS'20 JO7-1JM

10:20 EGS'20 JO7-1JM SES JO7-1

comp

vertrek: 09:00 naar Langenboom, hier 
worden alle wedstrijden gespeeld

vervoer: wordt door leiding geregeld

08:30 EGS'20 JO7-2JM Gassel JO7-1

08:40 Venhorst JO7-1JM EGS'20 JO7-2JM

08:50 EGS'20 JO7-2JM Juliana Mill JO7-1

comp

vertrek: 07:30 naar Gassel, hier worden 
alle wedstrijden gespeeld

vervoer: wordt door leiding geregeld

zondag 13 februari

12:00 Juliana Mill 2 EGS'20 2

comp

10:00 Volkel 4 EGS'20 4

comp

10:00 EGS'20 5 Constantia 3

comp

scheidsrechter: Joeri Nuijen

12:00 Prinses Irene 5 EGS'20 6

comp

14:00 EGS'20 7 Volkel 7

comp

scheidsrechter: Marcel van Vonderen

13:15 EGS'20 8 Olympia'18 7

comp

scheidsrechter: Wim Spanbroek

12:30 SJO/SSA VESTA'19 5 EGS'20 9

comp

12:00 EGS'20 10 Volkel 5

comp

scheidsrechter: Ben van Eldijk

10:00 DSV 3 EGS'20 11

comp

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

comp

scheidsrechter: André Derksen

14:00 EGS'20 13 HVCH 17

comp

scheidsrechter: Bernard van Eldijk

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

comp

10:30 EGS'20 VR1 ST SBV/Ulysses VR1

comp

scheidsrechter: Toon Verstraaten
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Zonder vier jongens, die corona hebben, reisde JO13-2 af 
naar Cuijk, om daar te spelen tegen JVC. Gelukkig wa-
ren Jason en Len (beiden uit JO13-4) bereid om ons te 
helpen. Jongens bedankt. De aanvang van de wedstrijd 
was onwennig met de vele positiewisselingen en voor-
dat EGS het in de gaten had stond het al met 2-0 achter. 
En daar baalde Baer enorm van. Bij de jongens die net 
corona achter de rug hebben, merkte je dat zij weer even 
moesten wennen aan de tempo van de wedstrijd. Het is 
toch een aanslag op je conditie.

 Inmiddels weten we dat EGS JO13-2 altijd de rug recht 
en er een wedstrijd van probeert te maken. Dat lukt niet 
altijd, maar afgelopen zaterdag weer wel. Het was Fed-
de die nu reglementair fel doorging, hij was al een paar 
keer teruggefloten voor iets te druistig spel, ontfutsel-
de de bal bij de tegenstander en schoof het leder voor 
het doel, waar Taro geen seconde nadacht en verwoes-
tend uithaalde. 2-1. Langzaam kwam EGS aan voetballen 
toe. Regisseur  en aanvoerder  Lars nam het team op 
sleeptouw. Ook Jason begon zijn draai te vinden en had 
goede rushes en passes langs de zijlijn. 

GEHAVEND EGS JO13-2 VERLIEST IN CUIJK
JVC CUIJK JO13-4 -

EGS’20 JO13-2 
4-3

(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

Hij bracht zo Fedde en Taro een paar keer in een goede 
stelling voor het doel. 

Achterin was het ook even aanpassen geweest. Nu 
stond Sam als laatste man. Sam moest even wennen, 
maar in de tweede helft was hij heer en meester. En ver-
liep de afstemming met Sid veel beter. Ook Koen op de 
linksback plaats was improviseren, maar ook hij liet een 
puike tweede helft zien. Aan de 2-1 achterstand werd 
voor de rust niets meer gedaan. Na de rust nam EGS 
de touwtjes in handen. Len viel in voor de moe gestre-
den Jason en liet meteen zien dat hij van toegevoegde 
waarde was. Helaas kwam JVC fortuinlijk op 3-1, waar 
Joey net de kans op 2-2 liet liggen. Ook hij stond op een 
andere positie dan normaal. Niet veel later schoot Len 
wel raak en noteerde zo de 3-2. Het onheil was nog niet 
klaar, want met een losse flodder schoot JVC uit een van 
de weinige aanvallen per ongeluk raak. 4-2. Vlak voor 
tijd tekende Len uit een corner van Lars, de 4-3 aan. De 
tijd was nog  te krap om de overigens terechte 4-4 te 
maken. Het bleef bij 4-3.

Aan strijdlust geen gebrek, maar EGS kwam voetballend 
net iets te kort bij JVC. Hopelijk is volgende week weer 
iedereen aanwezig, wanneer er een pittige pot tegen 
Haps gespeeld wordt. Nu moest een gehavend EGS JO13-
2 het onderspit delven in Cuijk.

Op de vooravond van het eerste duel van dit jaar werd 
er, tot in de late uurtjes, op de tekentafel nog een strijd-
plan uitgewerkt. Uitkomend in een lagere competitie 
moet de eerste wedstrijd die er dit jaar gespeeld gaat 
worden wél de boeken in als overwinning. Niet alleen 
voor de statistieken en om het verloren jaar van 2021 te 
doen vergeten, maar vooral omdat de spelers  het met al 
hun inspanningen, doorzettingsvermogen en positieve 
houding als team simpelweg verdienen om de euforie 
van een overwinning met elkaar te kunnen delen. Ofte-
wel om in de actualiteiten te blijven... ‘Deze booster kan 
iedereen goed gebruiken, zowel op het veld als langs 
de lijn.’

Waar in de speelwijze vaak werd gekozen voor een iet-
wat veilige opstelling leek het tijd om de inmiddels vol-
wassen achterhoede (Fajah, Gijs en Anouk) als een ware 
drietand de tegenstander op te laten vangen en elke 
aanval op vakkundige wijze onder de kunstmat te vegen.

Om risico’s richting onze 16 te verkleinen is gekozen om 
het middenveld extra zwaar te bewapenen met centraal 
in de hoofdrol een trio van Lars, Kevin (controlerend) 
en Thijs (aanvallend).  Daarnaast was onderdeel van het 
plan het veld breed te houden om zo de formatie van 
de tegenstander open te breken. Met Jippe en Devin ge-
stationeeerd op de flanken hield hun middenveld geen 
stand. Tot slot met Aroen en Elke in de spits kregen hun 
backs geen kans om onder de druk uit te voetballen en 
speelde de 1e helft zich bijna volledig op de helft van de 
tegenstander af.

De spelers weten elkaar goed te vinden en kansen wor-
den dan ook in overvloed gecreëerd, maar de schoten 
op doel blijven (te) vaak uit. Gelukkig lukt het de tegen-
stander niet om van de goal af te komen en worden bal-
len snel heroverd, waardoor de uitbraken op één hand 
te tellen zijn. Druk blijven zetten blijft het devies, want 
vroeg of laat moet er toch eentje in het net vliegen... 
Maar helaas, ook de verse krachten in de vorm van Tess, 
Sven en Jaimy V. kunnen het verschil niet maken. De ge-
lijkstand én het wedstrijdbeeld zorgt desondanks voor 
een triomfantelijk gevoel bij de spelers. Immers: géén 
achterstand én zelf kunnen voetballen staat in ons ge-
val gelijk aan winst. 

Toch voelen we aan alles dat er meer in het vat zit en 
in de rust wordt dan ook de vraag gesteld wat er nodig 
is om te winnen? Het antwoordt lijkt verbluffend een-
voudig en wanneer iedereen  het erover eens is dat dé 
manier om een doelpunt te maken begint met ‘door ook 
daadwerkelijk op doel te gaan schieten’, valt het laatste 
puzzelstukje op zijn plek...

De 2e helft begint dan ook voortvarend en de goalie 
wordt als schietschijf neetgezet. Ook al verdwijnen de 
eerste ballen links en rechts langs of over, de toon is 
direct gezet en als een volgende aanval wél met scherp 
wordt geschoten is de verlossing daar.. 0-1! In de tien 
minuten die volgen poogt de combinatie van ST SSS 
‘18/ v.v. Holthees-Smakt toch langszij te komen, maar 
met beheerste reddingen van keepster Marly houdt zij 
naast haar tenue ook het doel van EGS ‘20 schoon.Naast 
wederom indrukwekkende verdedigende taken van het 
drieluik achterin, vond Gijs het tijd om de tegenstander 
ook weer met beide benen op de grond te zetten en 
eigenhandig zorgt hij dan ook voor de 0-2. Uiteindelijk 
weet Jippe ze definitief op de knieën te dwingen en met 
een knappe 0-3 wordt de wedstrijd verder uitgespeeld. 
De mee afgereisde Kyan bleek helaas zelfs niet fit ge-
noeg om nog even als publiekswissel mee te delen, 
maar heeft gelukkig vanaf de zijlijn het hele spektakel 
kunnen volgen. 

Voor alle andere thuisblijvers; Het was een goede en 
sterke wedstrijd met een mooi en verdiend eindresul-
taat!
 

JO15-3 OP OORLOGSPAD IN OVERLOON
ST SSS´18-HOLTHEES SMAKT 

JO15-2 - EGS’20 JO15-3 
0-3

(Jesse Smits)
Markt 5 ♦ 5361 GH Grave

 Cadeauwinkel
   & Fashion

                                  
 Tot zo!

                            Groetjes Team
 Klik

Foto (Jesse Smits): Voor keepster Marly Rovers is het 
letterlijk een ver-van-haar-bed-show

12:00 EGS'20 VR2 OSS'20 VR2

comp

scheidsrechter: Edwin van Kraaij

DAY OFF VOOR JO13-1
EGS’20 JO13-1 - 

JULIANA MILL JO13-1 
1-7

Foto: Luuk de Waal (JO13-1)

MO13-1 VERLIEST VAN MARGRIET
EGS’20 MO13-1 - 

MARGRIET MO13-1 
0-3

Foto: Janna Keijzers (MO13-1)
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Foto: Siem Toenders (li) en Ruben Vos (re) van 
JO11-2

Foto: De JO9-1 met trainer Robert Barten

AGENDA

9-2 Overleg scheidsrechters
13-2 Toertocht TWC
16-2  Overleg beheerstichting
23-2 Overleg clubhuiscommissie
24-2 Carnavalsavond
4-3 Ajax Kids Tour
10-3 Beerpong
14-3 Overleg bestuur
16-3 EHBO bijeenkomst
20-3 Spring Break
26-3 Groot EGS’20 diner
30-3  Overleg clubhuiscommissie
3-4 Silent Disco
8/9-4 Paasbingo
20-4 Overleg clubhuiscommissie
12-5 Filmavond
 Overleg clubhuiscommissie
26-5 Familietoernooi voetbal en   
 hockey
29-5 Seizoensafsluiting senioren
22-6 Overleg clubhuiscommissie
2-7 Open 5x5 (jeugd)toernooi ???
9-7 Vrijwilligersavond

JO11-2 WINT VAN 
WANROYSE MEIDEN

EGS’20 JO11-2 -
 CONSTANTIA MO11-1  

6-1

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

JO8-1 VERLIEST MET 10-4
EGS’20 JO8-1 - 

ST EXCELLENT/SVS/WESTERB. 
BOYS JO8-1

Foto: De JO8-1 met trainers Tom van Hal (staand) en 
Wesley Portier (knielend)

JO8-3 VERLIEST MET 11-3

EGS’20 JO8-3 - 
VITESSE’08 JO8-2

Foto: Enzo Willems en Jelle Schenkels (JO8-3)JO7-1 WINT MINI-TOERNOOI
EGS’20 JO7-1 

VESTA’19 JO7-1 
SES JO7-1

Foto: Jop Verhallen (li) en Riven Kregting (re) van de 
JO7-1

8-2 VERLIES VOOR JO9-1 TEGEN UDI

EGS’20 JO9-1 - 
UDI’19/CSU JO9-2


