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DERDE HELFT EGS’20

Wedstrijdsecretariaat

Uitslagen

ZATERDAG 26 MAART
Van de leeftijdsgroepen JO7 t/m JO10 worden geen uit-
slagen en standen door de KNVB bijgehouden.

Olympia’18 JO11-4 EGS’20 JO11-2 10-2

EGS’20 JO11-1 ST Toxandria/Vios 
JO11-1 5-2

EGS’20 MO13-1 WEC MO13-1 3-2
ST Excellent/SVS/
Westerb.B. .JO13-2 EGS’20 JO13-3 2-2

EGS’20 JO13-2 ST RESIA/EWC’46 
JO13-1 2-2

EGS’20 JO13-1 WHV JO13-1 5-2
EGS’20 JO15-2 SES JO15-2 3-1
ST SES/Juliana 
Mill MO17-2 EGS’20 MO17-1 AFG.

EGS’20 JO17-1 Juliana Mill JO17-1 0-1

EGS’20 JO19-2 ST Herpinia/OKSV 
JO19-1 2-2

DAW Schaijk JO19-1 EGS’20 JO19-1 0-2
ZONDAG 27 MAART
EGS’20 VR1 TOP VR1 6-0
EGS’20 VR2 DAW Schaijk VR2 AFG.
DSV 35+ 1 EGS’20 35+ 1 2-0
Ruwaard 3 EGS’20 13 10-0
EGS’20 12 HVCH 15 0-6
EGS’20 11 Gassel 3 0-2
EGS’20 10 Fc De Rakt 6 7-5
Oss’20 7 EGS’20 9 6-2
Gassel 2 EGS’20 8 1-5
EGS’20 7 Nulandia 9 3-1
EGS’20 5 Menos 1 2-9
Udi’19/CSU 5 EGS’20 4 AFG.
Prinses Irene 3 EGS’20 3 AFG.
Excellent 2 EGS’20 2 0-7
SV United 1 EGS’20 1 0-1

Derde Helft EGS’20  26        *  Maandag 28 maart 2022   *  Seizoen 2021-2022

Paasbingo 
Op vrijdag 8 april 2022 zal er een Paasbingo gehouden 
worden in het clubhuis van EGS´20. Aanvang is 20.00 
uur en de zaal is open vanaf 19.15 uur 

De kaarten zijn 15,- per set incl. koffie met iets lekkers. 
De bingokaarten zijn in de voorverkoop en verkrijgbaar 
in de kantine van EGS’20 op ieder moment dat deze open 
is. Koop de kaarten van tevoren want OP=OP !!

Er zijn 12 spelrondes met leuke prijzen en de hoofdprijs 
is € 250,-. 

Familie/vrienden voetbaltoernooi
Er zijn inmiddels al diverse aanmeldingen. Schrijf je in!
• De inschrijving is pas geldig als het inschrijfgeld van 

€ 100,- is voldaan op bankrekeningnummer:   
NL90 RABO 0117 1975 21 onder vermelding van de 
teamnaam.

• Voor dit inschrijfgeld krijg je 15 etensbonnen 
      (3-gangenbuffet) en 15 koffie/thee bonnen.
• Het is altijd mogelijk etensbonnen bij te bestellen 

voor €10,- pp. Ivm de bestelling dient dit ook vóór     
1 mei a.s. gedaan te zijn.

• Je dient als elftal zelf voor een tenue te zorgen

INFORMATIE VANUIT HET WEDSTRIJDSECRETARIAAT
(Redactie)
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 SV UNITED 1 - EGS’20 1 
0-1

EXCELLENT 2 - EGS’20 2
0-7

Foto: Jurre Grotenhuis (1e)

Foto: Jimmy Hendriks (1e)

(Remco ten Hoopen)
Voor het verslag van deze zondag vallen we terug op 
de woorden van de hoofdtrainer. De bikkelkamp repor-
ter schijnt geveld te zijn door de griep. Edwin, die onze 
mooie weekbrief maakt, heeft mij gevraagd een ver-
slagje te doen ipv de reporter.

100% SCORE VOOR DE SELECTIE

Ik was vandaag aanwezig om bij ons tweede elftal toe-
kijken in Oploo. Tegen Excellent 2 hebben de jongens 
vorige keer in de thuiswedstrijd een ruime overwinning 
geboekt. Na een wat mindere periode moest er vandaag 
dan ook gewonnen worden om uitzicht te houden op een 
eventuele titel, maar toch zeker de periode. En de boys 
leverden vandaag. Het werd al snel 1-0 door een uitste-
kende aanval waarbij Gijs de uiteindelijke trekker  over-
haalde. Een goede eerste goal. De tweede goal kwam 
van Jaimy, die mee opkwam en na een goede aanval een 
beetje uit de kluts de bal binnenschoot. 2-0. Nog voor 
rust  maakte de andere centrale verdediger, Wesley, de 
3-0. 

Het ging echt niet zo makkelijk als je zou denken. Joeri 
redde na rust 2x heel knap in de 1vs1 en hield zo zijn doel 
schoon. Toen was het Thomas tijd, die de 4-0 en de 5-0 
scoorde. Snel  daarna scoorde Tom Zwaans de 6-0 na een 
mooie aanval. 7-0 werd het nog door Gijs zijn tweede van 
de ochtend. Uiteindelijk een verdiende overwinning voor 
het tweede en doen ze nog op alle fronten mee.

In de middag speelden we met het eerste in Wanssum. 
Vorig seizoen werd het na een 2-0  voorsprong nog 2-2, 
thuis winnen we ruim maar we wisten dat het niet mak-
kelijk zou gaan  worden. Vooraf wisten we dat Hidde 
geblesseerd was, Tom op vakantie en in de ochtend 
meldde Giel zich af met griep. Dat betekende dat Bart 
zijn basisplaats terug had na 2,5 week  Voor zijn werk in 
Amerika was geweest. En dan heb ik het niet over dat 
kleine plaatsje in zuid Nederland. Jurre was terug van 
zijn wereldreis vanuit `Tokyo naar Kenia naar Zuid Afri-
ka, ook voor zijn werk. Ik denk dat wij de selectie in de 
derde klasse zijn met de meeste reis kilometers..

Foto (archief): Remco ten Hoopen (hoofdtrainer)

Foto: Gijs Schreurs (2e)

De defensie werd verder ingevuld met Thimo (terug van 
griep) en Rens. Op het middenveld stond Teun op zijn 
vertrouwde plek en speelde Jarda op de plek van zijn 
neefje Tom. Sander  was weer als aanvoerder op zijn ver-
trouwde 10 positie. Hidde werd vervangen door Jimmy 
en  Roel en Myron waren de andere spitsen.

Al heel snel werd het 1-0 door Jarda. Zijn afstandsschot 
werd licht getoucheerd en voel binnen  in de korte hoek. 
Een goed doelpunt. Een paar minuten later, mocht San-
der aanleggen voor een penalty. Helaas stond de keeper 
op de juiste plek en bleef het 1-0. Toch dicteerden wij de 
eerste helft en werd er een zuivere goal van Roel afge-
keurd. De wansummers creëerden weinig. We  hadden 
moeten rusten met een veel ruimere voorsprong. 

De tweede helft werd van ons een beetje slordig. Hier-
door kwam United in de wedstrijd en kregen ze een paar 
mogelijkheden. Toch waren wij via Jimmy heel dicht bij 
een doelpunt, hij stuitte op de keeper, een zeer goe-
de redding. De inmiddels ingevallen Ruud van Dongen 
schoot rakelings naast en united raakte vlak voor tijd de 
buitenkant van de paal. Uiteindelijk hadden we ons zelf 
eerder en sneller moeten belonen, maar was de werk-
lust zo goed dat we United weinig kansen gunde. Uitein-
delijk was de 1-o terecht en is de jonge Jarda een week 
lang onze matchwinnaar, maar was het echt uitstekende 
team prestatie.

Programma

dinsdag 29 maart

20:00 V.V. Achates 3 EGS'20 5

comp

zaterdag 2 april

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

17:15 Margriet JO19-1 EGS'20 JO19-1

comp

vertrek: 16:15 naar Oss

vervoer: wordt door leiding geregeld

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

comp

vertrek: 14:00 naar Berghem

vervoer: wordt door leiding geregeld

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

comp

vertrek: 14:00 naar Deurne

vervoer: Kramer, Mulders, Nanning, 
Roeffen, res: Spaan

15:00 EGS'20 JO17-2JM Festilent JO17-2

comp

scheidsrechter: Joeri Nuijen

13:15 EGS'20 MO17-1 ST JVC Cuijk/Olym-
pia '18 MO17-1

comp

scheidsrechter: Edwin van Kraaij

11:00 EGS'20 JO15-1JM Sparta'25 JO15-1

comp

scheidsrechter: Sander Bisseling

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

comp

scheidsrechter: Kevin Janssen

12:45 ST Constantia/Menos 
JO15-2 EGS'20 JO15-3JM

comp

vertrek: 11:45 naar Landhorst

vervoer: Toenders, Verheijen, de Waal, 
Albers, res: Balk

13:00 FC Uden JO13-1 EGS'20 JO13-1JM

comp

vertrek: 12:00 naar Uden

vervoer: wordt door leiding geregeld

13:00 ST Constantia/Menos 
JO13-1 EGS'20 JO13-2JM

comp

vertrek: 12:00 naar Wanroij

vervoer: van Elst, van Hees, Imiri, res: 
Jansen

11:45 EGS'20 JO13-3 Vitesse'08 JO13-2

comp

scheidsrechter: Gert Mulder

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

comp

scheidsrechter: Remco ten Hoopen
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VR1 VERSLIKT ZICH GEEN TWEEDE KEER

EGS’20 VR1 - TOP OSS VR1 
6-0

(Edwin van Kraaij)

De tegenstander van afgelopen zondag was de hekken-
sluiter van de damespoule, TOP VR1 uit Oss. Ze hebben 
in hun 13 wedstrijden 12x verloren en 1 x gelijk gespeeld. 
Eén puntje dus maar wel tegen de dames van EGS’20 in 
een uitwedstrijd vlak voor de winterstop (2-2). De dames 
waren dus gewaarschuwd....

EGS liet echter geen steek vallen en speelde niet goed 
maar wel gedisciplineerd. Het was lastig om de vaak 
stevige duels te ontwijken en voetballend het team uit 
Oss kapot te spelen.  Hiervoor was de passing ook vaak 
te onzorgvuldig en werd vaak te snel de diepte gezocht. 

In de eerste helft bleef de score beperkt tot slechts 2 
treffers, een van Dion Ausma en een van Maria Fran-
kowska. In de tweede helft werd met de regelmaat van 
de een uur vooruit gezette klok gescoord en werd de 
score opgevoerd naar 6-0 door treffers van achtereen-
volgens Maria, Lieneke van Kempen, Fréderique Gebbink 
en Dion.  

Een degelijke overwinning tegen deze laagvlieger en 
nog 8 finales te gaan.

Foto: Ilona van Daatselaar (VR1)

11E VERLIEST DUEL MET BUURMAN

EGS’20 11 - GASSEL 3 
0-2

Foto: Nick van Oort (11e)

VERDIEND GELIJKSPEL VOOR JO19-2
EGS’20 JO19-2 - 

ST HERPINIA/OKSV JO19-1 
2-2

Foto: Niels Claasen (JO19-2)

NIPT VERLIES JO17-1
EGS’20 JO17-1 - 

JULIANA MILL JO17-1  
0-1

Foto: Finn Brands (JO17-1)

WINST JO15-2 TEGEN BUURMAN SES
EGS’20 JO15-2 - SES JO15-2 

3-1

Foto: Ramon van Zelm (JO15-2)

10:30 Margriet MO13-1 EGS'20 MO13-1

comp

vertrek: 09:30 naar Oss

vervoer: wordt door leiding geregeld

10:00 Erp JO11-1 EGS'20 JO11-1JM

comp

vertrek: 09:00 naar Erp

vervoer: wordt door leiding geregeld

10:15 EGS'20 JO11-2JM Constantia JO11-2

comp

scheidsrechter: nnb

08:30 Den Dungen JO10-1 EGS'20 JO10-1JM

comp

vertrek: 07:30 naar Den Dungen

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 Blauw Geel'38/JUM-
BO JO10-2 EGS'20 JO10-2

comp

vertrek: 08:00 naar Veghel

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO10-3 TOP JO10-2

comp

scheidsrechter: leider is spelleider

10:15 EGS'20 JO10-4JM Achilles Reek 
JO10-1JM

comp

scheidsrechter: leider is spelleider

09:00 UDI'19/CSU JO9-2 EGS'20 JO9-1JM

comp

vertrek: 08:00 naar Uden

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO9-2JM Prinses Irene JO9-2

comp

scheidsrechter: leider is spelleider

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

comp

scheidsrechter: leider is spelleider

09:00 UDI'19/CSU JO8-2 EGS'20 JO8-1JM

comp

vertrek: 08:00 naar Uden

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:30 Hapse Boys JO8-1JM EGS'20 JO8-2JM

comp

vertrek: 08:30 naar Haps

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO8-3JM UDI'19/CSU JO8-6

comp

scheidsrechter: FairPlay

09:00 EGS'20 JO8-4 SJO/VITA JO8-1

comp

scheidsrechter: FairPlay
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Na eerdere zeges in de Land van Cuijk derby uit tegen 
ST Volharding / Sambeek (2-11) en thuis tegen ASV’33 
Aarle-Rixtel (4-1), trad de EGS’20 MO13-1 zaterdag op 
een zonovergoten Kranenhof aan tegen WEC Wijbosch 
MO13-1. Zonder de helaas geblesseerde Luna, die vanuit 
de dug-out fanatiek aanmoedigde, maar met de van een 
elleboogbreuk herstelde Mare was het team er klaar 
voor. Onder leiding van Dylan Luza kon er stipt om 11:30 
afgetrapt worden. 

Met Fenna, Janna en Meike in de voorste linie werd er 
direct flinke druk op de verdediging van WEC gezet. Een 
doelpoging van Janna werd door de keepster van WEC 
ternauwernood tot corner verwerkt, een volgende po-
ging van Janna spatte helaas op de lat uiteen. De druk 
was compleet en omdat de meiden, vanuit het midden-
veld energiek gesteund door Jamie, goed door bleven 
zetten kon een doelpunt toch niet lang uitblijven?! Na 
vijf minuten spelen via een mooie aanval over de rech-
terflank via Josje, Jamie en Meike was het inderdaad zo 
ver, Janna rondt koelbloedig af; 1-0. 

Nauwelijks van de schrik bekomen moest WEC vrij snel 
daarna voor een tweede keer capituleren. Via een weer-
galoze loopactie en voorzet van de sterk spelende Mei-
ke op onze killer Janna wordt het na een onhoudbaar 
schot 2-0. Aan de andere kant van het veld liep WEC zich 
steeds vast op het middenveld en de achterste linie van 
EGS’20 met Lynn, Mare en Josje. WEC kon, buiten een 
mooie kopbal die naast ging, geen vuist maken en op 
doel hoefde Madí dus niet of nauwelijks in te grijpen. 
De meiden van EGS’20 zochten keer op keer de aanval en 
hadden het overduidelijke overwicht. Echter meestal be-
wust, in een enkel geval ogenschijnlijk onbewust, stond 
de keepster van WEC steeds op de goede plek en pogin-
gen van Fenna, Meike, Julia en Janna strandden. De WEC 
keepster kwam hierdoor steeds beter in de wedstrijd en 
kon zich nadrukkelijk onderscheiden. EGS’20 slaagt er, 
ook met inbreng van verse energie van Pelle en Isa, he-
laas niet in de wedstrijd vroegtijdig te beslissen. Na een 
handsbal van één van de WEC verdedigsters op de rand 
van het strafschopgebied mocht Julia aanleggen voor 
een vrije trap. WEC zette een muurtje maar dat mocht 
niet baten, Julia krulde de bal schitterend over het 
muurtje richting de bovenhoek van het doel van WEC. 

Helaas stond ook hier de lat een treffer in de weg. Op 
aanwijzing van de WEC coach beperkte de Wijbosscher 
equipe zich alleen tot afstandsschoten uit de tweede 
lijn en na 2 afzwaaiers was het vlak voor de rust halver-
wege verhip ineens raak, 2-1. 

Ook na de rust hadden onze meiden de focus en cre-
eerden de nodige kansen, maar ook WEC kwam nu een 
aantal keren gevaarlijk door. Madí, Isa, Josje en Mare 
waren echter op hun hoede en smoorden steeds de 
aanval. Lynn had de snelle en balvaardige rechteraan-
valster van WEC uitstekend onder controle en kon in de 
tweede helft ook opbouwend van waarde zijn. Na een 
aanval over de linkerflank via Lynn naar Fenna, wordt 
de doelpoging in eerste instantie nog gekraakt door de 
WEC keepster maar ze moest hierbij wel lossen. Fenna is 
scherp en kan in de herkansing aantekenen voor de 3-1. 
In een poging de aansluitingstreffer te maken, hanteer-
de WEC in het vervolg de lange bal en posteerde hier-
bij continue 2 spitsen diep voor het doel van Madí. Dit 
leverde kansen over en weer op en WEC wist één er-
van te verzilveren; 3-2. Het wordt daardoor nog onnodig 
spannend, maar de wedstrijd wordt gecontroleerd uit-
gespeeld en voor de derde maal op rij wordt er winnend 
afgesloten! 

De meiden hebben hun uitstekende groei en tomeloze 
inzet weer laten gelden en met een dik verdiend resul-
taat op zak werd de kleedkamer opgezocht. Aanstaande 
zaterdag volgt weer een nieuwe krachtmeting in de top-
per in Oss tegen Margriet MO13-1. 

MO13-1 WINT VOOR DERDE KEER OP RIJ

EGS’20 MO13-1 - WEC MO13-1 
3-2

(Thomas Toenders)

Foto: Vreugde bij de MO13-1

OVERTUIGENDE WINST JO11-1
EGS’20 JO11-1 - 

ST TOXANDRIA/VIOS’38 JO11-1 
5-2

Foto: Milan Verhaaren (JO11-1)

JO10-1 WINT VAN RKTVC UIT TIEL

EGS’20 JO10-1 - RKTVC JO10-1

Foto: Rens Balk (JO10-1)

10:00 EGS'20 JO7-1JM SJO Vianen Voor-
uit HBV JO7-1

10:10 SIOL JO7-4 EGS'20 JO7-1JM

10:20 EGS'20 JO7-1JM Constantia JO7-3

comp

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

vervoer: wordt door leiding geregeld

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

08:40 Juliana Mill JO7-2 EGS'20 JO7-2JM

08:50 EGS'20 JO7-2JM Olympia'18 JO7-3

comp

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

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:30 ST HRC'27/Storm/
vogels'28 JO7-1 EGS'20 JO7-3

09:40 EGS'20 JO7-3 SIOL JO7-3

09:50 SV Milsbeek JO7-1JM EGS'20 JO7-3

comp

vertrek: 08:30 naar Milsbeek, hier worden 
alle wedstrijden gespeeld

vervoer: wordt door leiding geregeld

zondag 3 april

14:30 EGS'20 1 Rood Wit 1

comp

scheidsrechter: Dhr P Marcelissen

12:00 EGS'20 2 Hapse Boys 2

comp

scheidsrechter: Menno ter Horst

10:00 EGS'20 3 DAW Schaijk 4

comp

scheidsrechter: André Derksen

12:00 EGS'20 4 FC Uden 3

comp

scheidsrechter: Marcel van Vonderen

11:00 De Zwaluw 3 EGS'20 5

comp

10:00 EGS'20 6 TOP 3

comp

scheidsrechter: Ben van Eldijk

10:00 HVCH 13 EGS'20 7

comp

12:00 EGS'20 8 Vianen Vooruit 4

comp

scheidsrechter: Wim Spanbroek

14:00 EGS'20 9 TOP 7

comp

scheidsrechter: Martijn Mulder

12:00 VCO 2 EGS'20 10

comp

12:00 SES 4 EGS'20 11

comp

10:00 Prinses Irene 7 EGS'20 12

comp



Op ons zonovergoten sportpark op het hoofdveld moes-
ten we aantreden tegen de koploper WHV uit Loosbroek. 
Dit team had ons in de openingswedstrijd van het sei-
zoen al dik verslagen en is gedurende het jaar constant 
bovenin gebleven. Ongeslagen sinds oktober en spelend 
vol vertrouwen was dit op voorhand een pittige kluif 
voor ons team. Coach Daan zag vooraf zoals gebruikelijk 
de positieve kant van het verhaal en zijn verhaal in de 
wedstrijdbespreking kwam goed binnen bij onze spelers. 

Op de geblesseerde Lotte na en met behulp van twee 
spelers van de JO13-2 (Bilal en Sam) gingen we van start. 
Als extra troef hadden we ook nog eens de hulp van 
grensrechter Bas dus eigenlijk kon er niks misgaan. De 
eerste grote kans van de wedstrijd was voor de bezoe-
kers, Bowen redde met hulp van Lieke en de corner daar-
na werd met moeite door onze verdediging weggehaald 
uit de 16. Gelukkig bleven we voetballen en onze as met 
Jurre, Luuk en Teun bleef knokken en goed overspelen. 
De 1-0 van Sofie kwam als geroepen dan ook! Vlak daar-
na uit een fraaie corner van Kees de 2-0 van Luuk (zijn 
specialiteit met het hoofd). De rust werd gehaald maar 
we wisten dat de tweede helft het zou gaan stormen. 

WHV probeerde met twee tactische omzettingen er al-
les aan en dat lukte ze ook. Frits moest even gebles-
seerd naar de kant voor Minke en uit de openstaande 
corner scoorde WHV (hun wapen de aanvallende corner) 
vlak na rust. Noud en Robin bleven ondersteuning bie-

den aan zowel de aanval als verdediging dus dat gaf Cas 
en Frits/Minke tijd om ook naar voren te gaan. De fana-
tiek coachende Daan zag dat de 3-1 van Luuk (een ver 
afstandsschot) het team lucht gaf. Hoewel ze toch weer 
dichterbij kwamen met weer een goal uit een corner 
kwam de pass van Minke pardoes over de verdediging 
van WHV en wist Sofie dit uit te buiten met haar tweede 
en de 4-2 op de borden. Toen moest Bowen nog even zijn 
kwaliteiten laten zien met een kwaliteitsredding waar 
Mark Flekken jaloers op zou zijn. Een heerlijke en zeer 
verdiende 5-2 van Teun gooide de wedstrijd vlak voor 
tijd definitief in het slot. 

Een knappe overwinning dus op een sterke tegenstan-
der. We gaan dan ook een mooi slot van deze competitie 
tegemoet!

KNAPPE OVERWINNING JO13-1 TEGEN KOPLOPER WHV
EGS’20 JO13-1 -WHV JO13-1 

5-2
(Jochem Spoorendonk)

Foto: Frits Treffers (JO13-1)

Er zijn van die zaterdagen waarop het allemaal net niet 
wil. Waar blijkt dat het doel iedere keer net iets te klein 
is. De lat is vandaag dan ook meerdere keren geraakt.

Waar onze jongens één doelpunt maakten en een bal op 
de lat schoten of net naast het doel, scoorden de tegen-
partij er steeds twee. Tja, dan gaat de tegenpartij met 
een dubbel aantal doelpunten naar huis.

Het is een prachtige zaterdagochtend, geen straf om 
naast de zijlijn te staan, in het zonnetje. We hebben he-
laas 3 afmeldingen binnen ons team, dus geen wissels. 
Gelukkig wilde Levi ons team weer versterken. Hij stond 
rotsvast in het doel om de vele ballen tegen te houden. 
Wat een reddingen! Levi wordt gesteund door Hugo en 
Jari in de verdediging. Hugo vloog van links naar recht, 
was achterin overal te vinden. Teun en Cas staan links 
en recht voor. Zij proberen mee te verdedigen, maar ook 
om de bal mee naar voren te krijgen. Milan en Timo, heb-
ben geprobeerd te scoren, linksom, rechtsom, rechtdoor 
en dus regelmatig ook op de lat of net naast het doel. 

Tijdens de wedstrijd wordt ook Mex nog ingevlogen, om-
dat we helaas een uitvaller hadden. De hele wedstrijd 
vol houden zonder wissels, in dit snelle tempo was wel 

heel erg pittig voor onze jongens, omdat ze nog maar 
met z’n zessen waren. Gelukkig was Mex bereidt om een 
potje mee te spelen, ondanks zijn eigen wedstrijd ver-
derop de dag.
Levi en Mex, ontzettend bedankt voor jullie hulp!!

Onze jongens hebben hard hun best gedaan, ze konden 
het flinke tempo tot de 3e helft redelijk goed volhou-
den al zagen wij wel dat de vermoeidheid in de benen 
ging zitten. Helaas geen winst, maar de jongens hebben 
mooi voetbal laten zien waar wij als publiek van hebben 
genoten.

OFF DAY VOOR JO10-2
EGS’20 JO10-2 - BERGHEM 

SPORT JO10-7 
5-11

(Caroline van de Wiel)

Foto: Timo Cornelissen (JO10-2)

14:00 EGS'20 13 TOP 8

comp

scheidsrechter: Bernard van Eldijk

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

comp

scheidsrechter: Toon Verstraaten

09:45 Margriet VR1 EGS'20 VR1

comp

11:00 NLC'03 VR3 EGS'20 VR2

comp

zaterdag 9 april

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

15:00 EGS'20 JO19-1 OSS'20 JO19-1

comp

13:00 EGS'20 JO19-2 SJO/VITA JO19-1

comp

13:00 EGS'20 JO17-1JM Leunen JO17-1

comp

13:00 ST De Zwaluw/Hapse 
Boys JO17-1 EGS'20 JO17-2JM

comp

vertrek: 12:00 naar Oeffelt

vervoer: Lemmers, Liefrink, Rovers, van 
Soest, res: Timmers

15:00 HVCH MO17-1 EGS'20 MO17-1

comp

vertrek: 14:00 naar Heesch

vervoer: Rijcken, van der Schie, Smits, res: 
van Tilborg

13:00 ST Volharding/Sam-
beek JO15-1 EGS'20 JO15-1JM

comp

vertrek: 12:00 naar Vierlingsbeek

vervoer: van Dijk, Janssen, res: Peppinck

10:30 TOP JO15-3 EGS'20 JO15-2JM

comp

vertrek: 09:30 naar Oss

vervoer: Berkhout, Gommans, Gorselink, 
Haverkamp, res: Peters

15:00 EGS'20 JO15-3JM Vitesse 08  JO15-
3JM

comp

11:00 EGS'20 JO13-1JM Blauw Geel'38/
JUMBO JO13-4

comp

13:00 EGS'20 JO13-2JM Olympia'18 
JO13-1JM

comp

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

comp

vertrek: 10:45 naar Boekel

vervoer: wordt door leiding geregeld
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10-7 WINST VOOR JO8-2

EGS’20 JO8-2 - ERP JO8-2

Foto: Daan van Hinthum (JO8-2)

WINST, GELIJK EN VERLIES VOOR JO7-1

MINITOERNOOI 
EGS’20 JO7-1

Foto: Riven Kregting (JO7-1)

6

AGENDA
30-3  Clinic jeugdleiders bovenbouw
 Overleg clubhuiscommissie
          Overleg FairPlaycommissie
3-4 Silent Disco
8-4 Paasbingo
20-4 Overleg clubhuiscommissie
 Businesscafé sponsoren
22-4 Koningspelen basisscholen Grave
25-4 Overleg bestuur
12-5 Filmavond
 Overleg clubhuiscommissie
26-5 Familie/vriendentoernooi
29-5 Seizoensafsluiting senioren
22-6 Overleg clubhuiscommissie
2-7 Open 5x5 (jeugd)toernooi ???
9-7 Vrijwilligersavond

11:30 DSV JO13-2JM EGS'20 JO13-4JM

comp

vertrek: 10:30 naar St Anthonis

vervoer: wordt door leiding geregeld

11:00 EGS'20 MO13-1 ST Volharding/
Sambeek MO13-1

comp

11:00 EGS'20 JO11-1JM ST SV United/
BVV'27 JO11-1

comp

11:00 De Zwaluw JO11-1JM EGS'20 JO11-2JM

comp

vertrek: 10:00 naar Oeffelt

vervoer: wordt door leiding geregeld

10:15 BMC JO10-1 EGS'20 JO10-1JM

comp

vertrek: 09:15 naar Berlicum NB

vervoer: wordt door leiding geregeld

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

comp

scheidsrechter: leider is spelleider

08:30 Margriet JO10-3JM EGS'20 JO10-3

comp

vertrek: 07:30 naar Oss

vervoer: van Haren, van der Hoeven, res: 
Reinders

11:00 EGS'20 JO10-4JM FC Uden JO10-3JM

comp

scheidsrechter: leider is spelleider

09:00 EGS'20 JO9-1JM Blauw Geel'38/
JUMBO JO9-2

comp

scheidsrechter: leider is spelleider

09:15 Boekel Sport JO9-1JM EGS'20 JO9-2JM

comp

vertrek: 08:15 naar Boekel

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:45 SIOL JO9-2JM EGS'20 JO9-3

comp

vertrek: 08:45 naar Cuijk

vervoer: wordt door leiding geregeld

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

comp

scheidsrechter: FairPlay

09:00 FC Uden JO8-1 EGS'20 JO8-2JM

comp

vertrek: 08:00 naar Uden

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:15 Boekel Sport JO8-3 EGS'20 JO8-3JM

comp

vertrek: 08:15 naar Boekel

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 Gassel JO8-1 EGS'20 JO8-4

comp

vertrek: 08:00 naar Gassel

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO7-1JM Constantia JO7-3

09:10 EGS'20 JO7-1JM SIOL JO7-4

09:20 DSV JO7-2JM EGS'20 JO7-1JM

comp

vertrek: 08:00 naar St Anthonis, hier wor-
den alle wedstrijden gespeeld

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO7-2JM SJO Vianen Voor-
uit HBV JO7-2

09:10 Juliana Mill JO7-2 EGS'20 JO7-2JM

09:20 EGS'20 JO7-2JM Olympia'18 JO7-3

comp

deze wedstrijden worden bij EGS’20 ge-
speeld

scheidsrechter: FairPlay

08:30 ST HRC'27/Storm/
vogels'28 JO7-1 EGS'20 JO7-3

08:40 EGS'20 JO7-3 SIOL JO7-3

08:50 V.V. Achates JO7-1 EGS'20 JO7-3

comp

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

vervoer: wordt door leiding geregeld

zondag 10 april

14:00 SV de Braak 1 EGS'20 1

comp

10:00 EGS'20 3 OSS'20 2

comp

12:00 EGS'20 5 Vitesse'08 4

comp

10:00 EGS'20 6 SJO/SSA VESTA'19 4

comp

10:00 SV DWSH'18 5 EGS'20 7

comp

12:00 EGS'20 8 Hapse Boys 5

comp

09:30 Berghem Sport 8 EGS'20 9

comp

10:00 Prinses Irene 6 EGS'20 10

comp

10:00 EGS'20 11 SIOL 3

comp

10:00 SJO/SSA VESTA'19 6 EGS'20 12

comp

09:45 Margriet 7 EGS'20 13

comp

10:00 EGS'20 35+1 SJO/SSA VESTA'19 
35+1

comp

11:00 HVCH VR3 EGS'20 VR1

comp

12:00 VCO VR1 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
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