
      Foto: Blijdschap bij de JO17-1 die haar eerste zege behaalde
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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 9 APRIL
De Zwaluw JO11-1 EGS’20 JO11-2 7-0

EGS’20 JO11-1 ST SV United/BVV’27 
JO11-1 1-6

EGS’20 MO13-1 ST Volharding/Sam-
beek MO13-1 5-2

DSV JO13-2 EGS’20 JO13-4 1-1
Boekel Sport 
JO13-2 EGS’20 JO13-3 2-2

EGS’20 JO13-2 Olympia’18 JO13-1 4-1

EGS’20 JO13-1 Blauw Geel’38/Jum-
bo JO13-4 3-0

EGS’20 JO15-3 Vitesse’08 JO15-3 2-6
TOP JO15-3 EGS’20 JO15-2 AFG.
ST Volharding/
Sambeek JO15-1 EGS’20 JO15-1 1-0

HVCH MO17-1 EGS’20 MO17-1 1-6
ST De Zwaluw/
Hapse Boys JO17-1 EGS’20 JO17-2 3-2

EGS’20 JO17-1 Leunen JO17-1 3-0
EGS’20 JO19-2 SJO Vita JO19-1 5-2
EGS’20 JO19-1 Oss’20 JO19-1 2-2
ZONDAG 10 APRIL
VCO VR1 EGS’20 VR2 1-1
HVCH VR3 EGS’20 VR1 2-2
EGS’20 35+ 1 Vesta’19 35+ 1 1-1
Margriet 7 EGS’20 13 0-1
EGS’20 11 Siol 3 AFG.
Prinses irene 6 EGS’20 10 0-2
Berghem Sport 8 EGS’20 9 1-2
EGS’20 8 Hapse Boys 5 16-0
SV DWSH’18 5 EGS’20 7 3-8
EGS’20 6 Vesta’19 4 2-1
EGS’20 5 Vitesse’08 4 1-2
SV De Braak 1 EGS’20 1 0-3
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Clubcards
Bij het wedstrijdsecretariaat zijn nog steeds clubcards 
van diverse leden niet opgehaald. Als je nog geen club-
card hebt, loop dan een keer op zaterdag of zondag het 
wedstrijdsecretariaat binnen om deze op te halen.

Als je clubcard kwijt of beschadigd is, kun je een mail 
sturen naar secretaris@egs20.nl.  Het tegoed wat op de 
clubcard staat wordt dan teruggestort naar je rekening 
en er wordt een nieuwe clubcard voor je aangevraagd. 
De kosten van € 5,- voor de nieuwe clubcard worden bij 
je rekening afgeschreven. 

Fair Playcommissie
Binnen de vereniging is al enkele jaren een Fair Play-
commissie actief. Deze bestaat uit een aantal leden van 
EGS’20 en HC Grave die ervaring hebben of beroepsma-
tig deskundig zijn op het gebied van educatie, omgaan 
met jongeren,juridische vraagstukken en/ of bemidde-
ling bij conflicten. Zij gaan op zoek naar hoe zaken als-
sportiviteit en respect tot uiting gebracht kunnen wor-
den binnen de vereniging. 

Onlangs is in het verenigingsplan het bestaande hoofd-
stuk m.b.t. de Fair Playcommissie aangepast. Ben je 
geinteresseerd om te weten wat de Fair Playcommissie 
inhoudt en wat er op sportpark De Kranenhof verwacht 
wordt van de leden en bezoekers waar het gaat om spor-
tiviteit en respectvol omgaan met elkaar, lees dan het 
hoofdstuk 4 op blz. 29 in het Algemene Verenigingsplan:
https://www.egs20.nl/204/verenigingsplan/

Verzetten wedstrijden
De KNVB heeft aangegeven dat het in de cat. A niet 
meer is toegestaan wedstrijden te verzetten als gevolg 
van coronagevallen.  

Vanuit het wedstrijdsecretariaat doen wij ook voor cat.B 
wedstrijden de oproep aan alle leiders om geen wed-
strijden meer te proberen te verzetten. De druk op de 
speelkalender is dermate groot dat dit voor thuiswed-
strijden niet meer te doen is. Ook wedstrijdsecretariaten 
van tegenstanders sputteren steeds meer tegen om mee 
te werken.  

Probeer zoveel mogelijk bij andere (vrije) teams spelers 
te “lenen” om wedstrijden alsnog door te kunnen laten 
gaan. 

Paasfeest jongste jeugd
Voor de EGS’20 JO7 en JO8 en HCG F/Bambino zal er een 
paasactiviteit georganiseerd worden op zaterdagmorgen 
16 april van 10:30-11:30 uur.  

Deze activiteit wordt georganiseerd door de Jeugdevene-
mentencommissie van EGS’20 samen met die van HCG. 
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SV DE BRAAK 1 - EGS’20 1
0-3

(Peter Leegstraten)

(De trainer)

MONSTERZEGE 8E
EGS’20 8 - HAPSE BOYS 5 

16-0

Foto: Mike van Workum (8e)

GELIJKSPEL VOOR 35+
EGS’20 35+ 1 - 
VESTA’19 35+ 1 

1-1

Foto: Mirek Nowak (35+ 1)

Programma

dinsdag 12 april

10:00 EGS’20 WF

toernooi bij EGS’20

20:15 EGS'20 VR2 DAW Schaijk VR2

scheidsrechter: Toon Verstraaten

zaterdag 16 april(paaszaterdag)

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

15:00 EGS’20 JO19-1 JVC Cuijk JO19-1

comp

scheidsrechter: Dhr J. Salomon

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

12:45 Olympia'18 JO15-1JM EGS'20 JO15-1JM

comp

vertrek: 11:45 naar Boxmeer

vervoer: Peppinck, Rikken, res: Treffers

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

comp

vertrek: 09:30 naar Oss

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

13:00 FC Uden JO13-2JM EGS'20 JO13-4JM

comp

vertrek: 12:00 naar Uden

vervoer: wordt door leiding geregeld

maandag 18 april(2e paasdag)

14:30 EGS'20 1 Groesbeekse Boys 1

comp

scheidsrechter: Dhr C. van Straaten

10:00 EGS'20 3 TOP 2

comp

scheidsrechter: André Derksen

12:00 FC Uden 3 EGS'20 4

comp

12:30 VIOS'38 2 EGS'20 5

comp

12:30 TOP 3 EGS'20 6

comp

11:00 UDI'19/CSU 13 EGS'20 7

comp

10:00 DSV 5 EGS'20 8

comp

12:00 Prinses Irene 9 EGS'20 9

comp

12:00 EGS'20 10 Prinses Irene 6

comp

scheidsrechter: Marcel van Vonderen

10:00 Ulysses 3 EGS'20 12

comp

Foto (Peter Leegstraten): Hidde Leegstraten haalt uit 
voor de 0-1

Kort voor de rust 0-1 na een verdedigingsfout van sv De 
Braak werd de bal door Hidde goed binnengeschoten. 

Binnen vijf minuten na rust door Sander op een voorzet 
van Hidde vanaf de rechterflank. Vervolgens moest Lars 
tot het uiterste  gaan om een inzet van de Helmonders te 
keren, wat hij ook in de eerste helft al erg goed deed. Even 
later tekende Myron de 0-3 aan op een voorzet van Jimmy. 

Dit werd ook de eindstand en met drie punten weer 
met een mooi resultaat naar huis.

INSCHRIJVING MOGELIJK TOT 1 MEI !!

9 teams 

hebben zich al

ingeschreven 
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ZUUR PUNTENVERLIES VOOR VR1

HVCH VR3 - EGS’20 VR1 
2-2

Afgelopen zondag was HVCH VR3 de tegenstander voor 
VR1. Een tegenstander die ze nog niet eerder hadden 
ontmoet en waar ze nu 2x achter elkaar tegen moeten. 
Dit team staat weliswaar in de subtop maar heeft 3 
wedstrijden minder gespeeld dan wij en dus staan ze 
in principe maar 3 verliespunten onder ons. Een kampi-
oenskandidate dus en de VR1 was gewaarschuwd.

Al direct na de start werd duidelijk dat we met een 
goede tegenstander te maken hadden. Ze hadden ons 
vantevoren gezien en op bepaalde plekken in hun team 
versterking erbij gehaald.  

EGS moest het doen zonder vaste keepster Jasmijn 
Adams ivm werk maar gelukkig was Gwen Gerrits van-
uit de jeugd bereid om ons te helpen. Deze talentvol-
le keepster liet zien waartoe ze in staat is en verrichte 
diverse fantastische reddingen waaronder het stoppen 
van een penalty !  Klasse !

Wat betreft voetballen waren de ploegen aan elkaar ge-
waagd met in de eerste helft de meeste kansen voor 
HVCH, maar zoals gezegd hield Gwen ons in de wed-
strijd. Ook de door de Heesche scheidsrechter terecht 
gegeven strafschop werd door haar gestopt. En zo was 
de ruststand nog 0-0. 

In de tweede helft begon EGS wat sterker en de eer-
ste kansen waren voor ons met o.a. een schot van Re-
nee van de Venne op de paal. Maar ook de keepster van 
HVCH liet zich van haar goede kant zien.  De wedstrijd 
was spannend en er werd fair gespeeld, het kon 2 kan-
ten op.... 

In de 75e minuut werd de score  opengebroken door Ma-
ria Frankowska die een perfecte corner van Amber van 
Kraaij in schoot, 0-1.  10 Minuten later (in de 85e minuut) 
was het Lieneke van Kempen die de score verdubbelde 
na goed doorzetten van Renee, 0-2.  De wedstrijd leek 
beslist.  Ook nadat in de 94e (!) HVCH de 1-2 scoorde 
leek er niets aan de hand omdat er weinig gebeurd was 
waardoor de wedstrijd nog lang zou duren. De scheids-
rechter vond dit helaas anders en liet doorspelen tot 
in de 98e (!) minuut ook de gelijkmaker viel. Ondanks 
dat onze assistent-scheidsrechter (bedankt NIck dat je 
vandaag wilde vlaggen !) voor buitenspel vlagde en de 
speelster van HVCH op de doellijn stond bij de voorzet 
en dus echt buitenspel, werd het doelpunt goedgekeurd, 
2-2.  Direct hierna floot de scheidsrechter voor het einde.

Hoewel je over de hele wedstrijd gezien de uitslag te-
recht zou kunnen noemen, was het gezien het verloop 
van deze score wel een heel zuur puntenverlies voor de 
dames van EGS’20. 

Zuur maar niet duur..... Het zijn nog 7 wedstrijden en de 
eerstvolgende finale is opnieuw tegen HVCH VR3 maar 
dan thuis op 2e Paasdag.  Zoals al eerder geschreven: 
It ain’t over till the fat lady sings

DELEGATIE WF FOOTBALL BEZOEKT NEC 
EN ONTMOET BART VAN ROOIJ

Foto (Theo Aarts) vlnr: Tiny Verberk, Bert Driessen, Marius van Boekel, Ad Mellaard ( oud NEC- linksback ), Tiny 
ten Haaf, Bart van Rooij (speler NEC en lid van EGS’20), Bert Kroes, Kees van Gent en Jan Hermanussen.

12:00 Nooit Gedacht 6 EGS'20 13

comp

10:00 EGS'20 35+1 UDI'19/CSU 35+1

comp

scheidsrechter: Ben van Eldijk

10:00 EGS'20 VR1 HVCH VR3

comp

scheidsrechter: Toon Verstraaten

12:00 EGS'20 VR2 SJO/SSA VESTA'19 
VR1

comp

scheidsrechter: Joeri Nuijen

zaterdag 23 april

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

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

comp

vertrek: 14:00 naar Heesch

vervoer: wordt door leiding geregeld

16:00 JVC Cuijk JO19-2 EGS'20 JO19-2

comp

vertrek: 15:00 naar Cuijk

vervoer: wordt door leidiing geregeld

12:30 Mifano JO17-1 EGS'20 JO17-1JM

comp

vertrek: 11:30 naar Mierlo

vervoer: Spaan, Stekelenburg, Strankinga, 
Verhaaren, res: van Beuningen

12:00 EGS'20 JO17-2JM Vitesse 08 JO17-
2JM

comp

13:00 EGS'20 JO15-1JM Vitesse'08 JO15-1

comp

13:00 EGS'20 JO15-2JM FC de Rakt JO15-
1JM

comp

13:30 ST De Zwaluw/Hapse 
Boys JO15-3 EGS'20 JO15-3JM

comp

vertrek: 12:30 naar Oeffelt

vervoer: Balk, de Bock, Ghijssen, Kersten, 
res: Lunenburg

11:00 EGS'20 JO13-1JM Juliana Mill JO13-
1JM

comp

13:00 EGS'20 JO13-2JM Heijen JO13-1

comp

13:00 ST Fiducia/Elsendorp 
JO13-1 EGS'20 JO13-3

comp

vertrek: 12:00 naar de Rips

vervoer: wordt door leiding geregeld

10:45 Juliana Mill JO13-2JM EGS'20 JO13-4JM

comp

vertrek: 09:45 naar Mill

vervoer: wordt door leiding geregeld
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Na 3 weken mogen we eindelijk weer een wedstijd spe-
len. De laatste drie trainingen waren ook al afgelast, dus 
het was al een tijdje geleden dat we een bal hadden 
aangeraakt. We moesten in Oeffelt spelen tegen ST De 
Zwaluw/Hapse Boys JO17-1. Zij stonden ergens onderaan 
en hadden afgelopen weekend hun eerste wedstrijd ge-
wonnen met maar liefst 4-0. Een tegenstander die we 
denk ik niet moeten onderschatten.

In de wedstrijd waren wij toch wel het betere team. We 
speelde slordig en te veel individueel, daardoor veel bal-
verlies. We kregen ook genoeg kanen de eerste helft, 
we hadden gemakkelijk voor kunnen staan. Maar tegen 
het einde kreeg de tegenstander de eerste kans en deze 
lag er gelijk in. Teleurgesteld gingen we de rust in. Dit 
moesten we toch recht kunnen zetten.

De tweede helft werd de misere nog groter. In plaats 
van de bal weg te trappen probeerde we voetballend de 
bal uit te verdedigen, dit leidde tot balverlies en de 2-0 
stond op het scorebord. Niet veel later daarna werd Sven 
de diepte ingestuurd. Hij kwam alleen voor de keeper en 
scoorde de 1-2. Het geloof in resultaat kwam weer terug 
en we gingen op zoek naar de gelijkmaker. De tegen-
stander beperkte zich tot verdedigen en gokken op een 
counter. De gelijkmaker kwam ook. Vanaf de achterlijn 
kon Mitch de bal voorgeven en Sven tikte de vervolgens 
in het doel en stond weer gelijk. Er waren nog enkele 
minuten te spelen en nu wilde we ook winnen, hierbij 
verwaarloosde we onze verdediging. 

Na een onoplettendheid kwam een speler van ST De 
Zwaluw/Hapse Boys JO17-1 helemaal vrij te staan. We 
konden hem niet meer achterhalen en hij schoot de 3-2 
in het net. De teleurstelling in het team was groot en 
lag er verslagen bij op de grond.

PIJNLIJK VERLIES IN SLOTFASE VOOR JO17-2
ST DE ZWALUW/HAPSE BOYS 

JO17-1 - EGS’20 JO17-2 
3-2

(Johnny Verwegen)

EERSTE OVERWINNING JO17-1
EGS’20 JO17-1 - LEUNENJO17-1 

3-0

Foto: Daan Stekelenburg  (JO17-1) Foto: Thijs Wijers  (JO15-3)

VERLIES JO15-3 TEGEN VITESSE

EGS’20 JO15-3 - 
VITESSE’08 JO15-3 

2-6
Markt 5 ♦ 5361 GH Grave

 Cadeauwinkel
   & Fashion

                                  
 Tot zo!

                            Groetjes Team
 Klik

JO19-2 WINT OP EFFICIËNTIE
EGS’20 JO19-2 - 
SJO VITA JO19-1 

5-2

Foto: Koen Pieters (JO19-2)

KNAP PUNT VOOR JO19-1 TEGEN HVCH
EGS’20 JO19-1 - HVCH JO19-1 

2-2
T: (0486) 420 700www.hrmeetenregeltechniek.nl

Foto: Luca Brans (JO19-1)

11:30 WEC MO13-1 EGS'20 MO13-1

comp

vertrek: 10:30 naar Schijndel

vervoer: wordt door leiding geregeld

11:00 EGS'20 JO11-1JM Volharding JO11-
1JM

comp

10:45 Juliana Mill JO11-2JM EGS'20 JO11-2JM

comp

vertrek: 09:45 naar Mill

vervoer: wordt door leiding geregeld

11:00 EGS'20 JO10-1JM Blauw Geel'38/
JUMBO JO10-1

comp

scheidsrechter: 

08:30 OSS'20 JO10-1 EGS'20 JO10-2

comp

vertrek: 07:30 naar Oss

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO10-3 UDI'19/CSU JO10-5

comp

scheidsrechter: leider is spelleider

08:30 Berghem Sport JO10-5 EGS'20 JO10-4JM

comp

vertrek: 07:30 naar Berghem

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO9-1JM HVCH JO9-6

comp

scheidsrechter: leider is spelleider

09:00 Festilent JO9-1JM EGS'20 JO9-2JM

comp

vertrek: 08:00 naar 

vervoer: Zeeland

10:00 EGS'20 JO9-3 Juliana Mill JO9-
1JM

comp

scheidsrechter: leider is spelleider

09:00 Rhode/VSB JO8-2 EGS'20 JO8-1JM

comp

vertrek: 08:00 naar St Oedenrode

vervoer: wordt door leiding geregeld

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

comp

scheidsrechter: FairPlay

09:00 EGS'20 JO8-3JM SES JO8-2

comp

scheidsrechter: FairPlay

09:00 Achilles Reek JO8-1JM EGS'20 JO8-4

comp

vertrek: 08:00 naar Reek

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 DSV JO7-2JM EGS'20 JO7-1JM

09:10 EGS'20 JO7-1JM ST VIOS'38/Toxan-
dria JO7-1

09:20 SJO Vianen Vooruit 
HBV JO7-1 EGS'20 JO7-1JM
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Om half 7 kwamen de jongens en meiden van JO9 / 
JO10 / JO11 /ME6 / Mixed E8 en Mixed D1 de kantine 
binnen. Er stond een tafel vol met mooie prijzen.  Alle 
teams zochten een plaats waar ze de bingomachine 
goed konden zien. Een aantal gingen nog snel even kij-
ken wat er allemaal te winnen was. Ouders en leiders 
zijn gezellig aan de bar gaan zitten. De bingokaarten 
werden uitgedeeld en het werd even heel stil, heel 
even maar want iedereen was heel fanatiek en enthou-
siast. 
 
Catoo en Lindi zorgen er voor dat de nummers op de 
bingomachine één voor één tevoorschijn kwamen 
en omgeroepen werden, zodat ze het allemaal op de 
kaarten konden afstrepen. Eerst één rijtje horizontaal, 
daarna twee rijtjes horizontaal en als laatste natuurlijk 
de volle kaart. 
 
En daar ging het heen: Ik moet er nog 3, oh ik nog 2, 
echt ik nog heel veel, ik wil graag de voetbal, ik de led-
verlichting, ah ik moest er nog 1, nee niet de popcorn-
machine kiezen die wil ik, ik wil zo graag de hockeys-
tick…..!. Ze gingen steeds luider, waardoor  de nummers 
bijna niet meer verstaanbaar waren, gelukkig konden 
ze de nummers ook aflezen. 
 
Na de derde ronde was de tijd bijna voorbij en  werden 
de laatste prijzen uitgedeeld, iedereen die een volle 
kaart had bij het volgende cijfer mocht naar voren ko-
men en een prijs uit kiezen. Uiteindelijk kreeg iedereen 
een prijsje mee naar huis en een lekkere paastraktatie. 

GEZELLIGE PAASBINGO VOOR DE JEUGD VAN EGS’20 EN HCG!
(Nicole Fölsche, namens JEC EGS/HCG)

Heel erg leuk dat er zo veel jeugd op af gekomen is op 
deze geslaagde bingo avond! 
 
Wij willen SportmetSnelders uit Wijchen en Vandemoss 
Assurantiën B.V./Regiobank Grave voor de prijzen die zij 
gesponsord hebben.

MO13-1 HEEFT SMAAK TE PAKKEN
EGS’20 MO13-1 - 

ST VOLHARDING/SAMBEEK 
MO13-1  

5-2

Foto:  Jaimy van Rooij (MO13-1)

ALWEER DIE WIND.... BIJ JO13-2

EGS’20 JO13-2 - 
OLYMPIA’18 JO13-1 

4-1
(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

EGS JO13-2 moest afgelopen zaterdag tegen Olympia 
JO13-1 spelen in woeste omstandigheden. Een mix van 
hagel, zonneschijn en harde wind bepaalde uiteindelijk 
het scoreverloop in de wedstrijd. Maar bovenal was het 
de wedstrijd van de terugkeer van Merlijn. Na blessure-
leed van bijna een half jaar, mocht hij weer eens in een 
wedstrijd tegen een bal trappen. Als vanouds stoomde 
hij op langs de rechterkant, alleen het conditievaatje 
was al na 20 minuten weer leeg. Het waren in ieder ge-
val wel de 20 minuten die ervoor zorgde dat de wedstrijd 
de kant van EGS opviel.

De eerste helft had EGS de wind vol op hun bakkes. De-
vies: ballen laag over de grond en kort bij elkaar spelen 
en zo opstomen naar het vijandelijk doel. De uitvoering 
ging wat moeizamer, daar de wind soms snoeihard over 
het veld ging en de bal laag op het veld al vreemde cur-
ves aannam. Toch kwam er in de eerste helft een pracht 
van een aanval tot stand. Keeper Baer speelde de bal op 
rechtsback Quinten. Quinten ging de combinatie aan met 
allereerst Finn. Toen met Fedde. Inmiddels was Quinten 
de helft van het veld al gepasseerd en speelde de bal 
op Joey. Deze trok de bal scherp voor. Helaas kwam Levi 
een teenlengte te kort om deze aanval tot een doelpunt 
te promoveren. Het zou een aanval uit het boekje zijn 
geweest. Het was wel Levi die met goed doorzetten de 
bal veroverde op de rand van het strafschopgebied van 
Olympia. Hij slalomde om twee verdedigers heen en trok 
de bal strak voor. Het was voor Joey wederom een koud 
kunstje om de bal in het doel te werken. De verdiende 
1-0. EGS kreeg het steeds moeilijker om de bal uit het 
eigen strafschopgebied te schieten. De druk op het doel 
van Baer werd steeds groter. Daar kon de verdediging 
met Sam, Bilal, Koen en Quinten weinig aan doen. Het 
uitvallen van Yanniek was de bekende druppel en zo kon 
Olympia op gelijke hoogte komen.

In de tweede helft had EGS de wind in de zeilen. De bal-
len gingen soms zo hard dat de voorwaartsen de bal 
niet meer konden bijbenen. Maar zoals trainer Jasper in 
de rust al zei: “Schieten op dat doel!” Nou, dat liet zoon 
Fedde zich geen twee keer zeggen. Met tien minuten op 
de klok, ramde hij de bal vanaf randje 16 de bal vol in 
de kruising. De ban was gebroken bij EGS. EGS bleef nu 
doordrukken en Olympia kwam bijna niet meer van ei-
gen helft af. Niet veel later dacht Koen: “Wat Fedde kan, 
kan ik ook.” Zo gedacht, zo gedaan. Vanaf rand straf-
schopgebied ramde Koen de bal stijf in de kruising. Welk 
doelpunt nu mooier was, die van Fedde of Koen, was 
discussievoer voor na de wedstrijd. Maar een fantas-
tisch schot was het zeker. 3-1. Uit een corner van Lars, 
die de bal klaar legde op het hoofd van Taro, kopte Taro 
de 4-1 binnen. De laatste 15 minuten kon Sem (bedankt 
voor je inzet) meehelpen om de druk op het doel vast te 
houden.  Dat gebeurde ook en EGS kwam niet meer in 
gevaar. 

Een gekke wedstrijd, waar de wind een belangrijke fac-
tor speelde. Desondanks waren alle doelpunten van 
prachtige schoonheid. 4-1.

Foto (archief):  Taro Scheepers (JO13-2)

comp

alle wedstrijden worden bij EGS’20 ge-
speeld

scheidsrechter: FairPlay

09:30 EGS'20 JO7-2JM De Zwaluw JO7-2

09:40 SV DWSH'18 JO7-1JM EGS'20 JO7-2JM

09:50 EGS'20 JO7-2JM Olympia'18 JO7-3

comp

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

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO7-3 SV Milsbeek JO7-1JM

09:10 EGS'20 JO7-3 V.V. Achates JO7-1

09:20 Astrantia JO7-1 EGS'20 JO7-3

comp

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

vervoer: wordt door leiding geregeld

zondag 24 april

14:30 Germania 1 EGS'20 1

comp

12:00 EGS'20 2 Constantia 2

comp

12:00 Herpinia 2 EGS'20 3

comp

11:00 EGS'20 4 FC de Rakt 2

comp

10:00 JVC Cuijk 2 EGS'20 5

comp

13:00 EGS'20 7 SES 3

comp

11:30 SIOL 2 EGS'20 8

comp

10:00 EGS'20 9 SBV 2

comp

12:00 EGS'20 10 Gemert 10

comp

11:00 Vianen Vooruit 5 EGS'20 11

comp

10:00 EGS'20 12 Herpinia 6

comp

scheidsrechter: 

09:00 EGS'20 13 EVVC 5

comp

10:00 UDI'19/CSU 35+1 EGS'20 35+1

comp

10:00 EGS'20 VR1 SES VR1

comp

12:00 EGS'20 VR2 Achilles Reek VR1

comp

donderdag 28 april

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

comp
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SCMH TE STERK VOOR JO10-2

EGS’20 JO10-2 - SCMH JO10-1

Foto:  Lars Sip (JO10-2)

KLEIN VERLIES VOOR JO10-4

EGS’20 JO10-4 - 
FC UDEN JO10-3

Foto:  Emily Leermakers (JO10-4)

OFFDAY VOOR JO11-1
EGS’20 JO11-1 -ST SV UNITED/

BVV’27 JO11-1 
1-6

Foto: Don Hooglander (JO11-1)

3-0 WINST VOOR JO13-1
EGS’20 JO13-1 - 

BLAUW GEEL’38/JUMBO JO13-4 
3-0

Foto: Teun Jansen (JO13-1)

zaterdag 30 april

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

15:00 EGS'20 JO19-1 DAW Schaijk 
JO19-1

comp

15:15 Volkel JO17-1 EGS'20 JO17-1JM

comp

vertrek: 14:15 naar Volkel

vervoer: Brands, Broekman, Gerrits, van 
Haren, res: Kramer

13:00 ST SES/Juliana Mill 
MO17-2 EGS'20 MO17-1

comp

vertrek: 12:00 naar Langenboom

vervoer: de Hond, van Kempen(Silke), van 
Kempen(Savy), res: van het Kruis

AGENDA
13-4 Overleg SBSG
16-4    Paasfeest jongste jeugd
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

Redactie: Rian van de Ven 
  Edwin van Kraaij

Kopij voor de weekbrief dient 
vóór maandag 17.00 uur 
aangeleverd te zijn via 
weekbrief@egs20.nl

Foto’s:  Matt Gerrits

VEGHEL TE STERK VOOR JO9-1

EGS’20 JO9-1 - 
BLAUW GEEL’38/JUMBO JO9-2

Foto:  Gijs Dinnissen (JO9-1) Foto:  De JO8-1

2-5 VERLIES VOOR JO8-1

EGS’20 JO8-1 - 
DAW SCHAIJK JO8-1


