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Wedstrijdsecretariaat

Uitslagen

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

DINSDAG 12 APRIL
EGS’20 VR2 DAW Schaijk VR2 2-1
ZATERDAG 16 APRIL
Fc Uden JO13-2 EGS’20 JO13-4 3-1
TOP JO15-3 EGS’20 JO15-2 4-3
ST SV United/
BVV’27/SVOC’01 
JO17-1

EGS’20 JO17-1 6-1

EGS’20 JO19-1 JVC Cuijk JO19-1 5-1
MAANDAG 18 APRIL
EGS’20 VR2 Vesta’19 VR1 2-0
EGS’20 VR1 HVCH VR3 1-2
EGS’20 35+ 1 Udi’19/CSU 35+ 1 1-1
Nooit Gedacht 6 EGS’20 13 4-1
Ulysses 3 EGS’20 12 2-4
EGS’20 10 Prinses Irene 6 AFG.
Prinses Irene 9 EGS’20 9 5-3
DSV 5 EGS’20 8 0-2
TOP 3 EGS’20 6 1-4
Vios’38 2 EGS’20 5 5-2
Fc Uden 3 EGS’20 4 0-6
EGS’20 1 Groesbeekse Boys 1 1-1
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INFORMATIE VANUIT HET WEDSTRIJDSECRETARIAAT
(Redactie)
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13 teams 

hebben zich al

ingeschreven 

Inschrijven familie/vrienden voetbaltoernooi kan
nog tot 1 mei !

Er zijn inmiddels al 13 aanmeldingen. Schrijf je nog 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.

• Als je dit nog niet gedaan hebt, ontvang je eind april 
een Tikkie om dit alsnog te doen. 

• 
• Voor dit inschrijfgeld krijg je 15 etensbonnen 
       en 15 koffie/thee bonnen.

• Deze etensbonnen zullen gebruikt kunnen worden 
bij de diverse Food Trucks die op deze dag op het 
sportpark komen te staan.

• 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

• Het team mag bestaan uit alleen mannen, alleen 
vrouwen of een mix daarvan. 

• De wedstrijden worden gespeeld onder het motto 
MEEDOEN is belangrijker dan WINNEN ! 

• Voor de feestavond is de band SLAMM vastgelegd.
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EGS’20 1 - GROESBEEKSE BOYS 1
1-1
(De hoofdtrainer)

GOEDE WEDSTRIJD 1E LEVERT PUNT OP

Foto: Rens van Dongen (1e)

Foto: Pupillen van de week Ties en Finn Drost

Helaas is de Bikkelkamp reporter nog 1 week afwezig 
begreep ik van Edwin van Kraaij. Daarom nogmaals een 
tekstje van de hoofdtrainer. Ditmaal een inkijkje van hoe 
wij de wedstrijd hebben voorbereid en beleefd.

Een gegeven was, dat ondanks een aantal afwezigen bij 
de uitwedstrijd, we deze wedstrijd met maar liefst 7-0 
hebben verloren. In Groesbeek zijn we werkelijk alle kan-
ten op getikt en hebben we de gehele wedstrijd alleen 
maar rugnummers gezien. Groesbeekse Boys is dan mis-
schien ook wel het team in 3D dat het beste aanvallen-
de voetbal speelt, zeker als er  ruimtes zijn om te spelen. 
Het is de nummer 3 op de ranglijst met 3 punten minder 
dan  Melderslo en koploper Boekel Sport. In de bespre-
king dan ook gehamerd op het compact spelen  en in 
de basis voor een wat defensiever spelers. Zo speelde 
Jaimy van Eck bijvoorbeeld als extra defensieve midden-
velder, wat hij goed beheerst en ook goed deed, i.p.v. de 
wat aanvalllend sterkere Moos vd Bijl of Jarda Gerits.

Wij wilden 2e paasdag kost wat kost een wedstrijd spe-
len. Daarmee bedoelen we dat we niet  met rust al 2 of 
3-0 achter wilden staan. Hierdoor kozen wij er voor het 
eerst dit seizoen voor om een behoudendere speelwijze 
te spelen. “compact spelen” zoals de analisten op TV al-
tijd  zeggen. We wisten dat we hierdoor voetballend niet 
het spel zouden kunnen spelen wat we  normaal gespro-
ken willen en kunnen. We wisten ook dat ALS we de bal 
zouden hebben, we deze zorgvuldig moesten houden en 
zorgvuldig van voet naar voet moesten laten gaan. Daar 
zijn we in de eerste helft niet in geslaagd. We verloren 
te snel de bal door verkeerde keuzes of simpelweg door 
een verkeerde pass of aanname. Dan wordt het heel erg 
moeilijk tegen  ploegen als Groesbeekse Boys. Defensief 
deden we het echter geweldig. Met werklust en elkaar 
coachen hielden we de linies dicht bij elkaar. Het aan-
vallende Groesbeekse Boys wist hierdoor eigenlijk geen 
uitgespeelde kansen te creëren. Het scoorde uit een 
vrije trap vanaf onze rechterkant en de tweede grote 
kans was een vrije trap vanaf onze linkerkant. Daarnaast 
losten ze 1 schot vanaf de 18 meter, die Lars vakkundig 
klem wist te pakken.

Foto (Peter Leegstraten): Wessel Kouwenberg wordt 
neergehaald wat rood opleverde voor de Groesbeekse 
Boy

In de rust heel duidelijk aangegeven dat we zorgvuldiger 
aan de bal moesten zijn. Dat we juist  dat aspect erg 
goed beheersen en dat juist dit, onze kracht, de eerste 
45 minuten niet lukte. Wel vasthouden aan het compac-
te en zou het na 15 minuten nog immer 0-1 staan we dan 
onze  aanvallendere formatie weer zouden oppakken. 
Echter, dit was niet nodig. De net ingevallen  Wessel 
Kouwenberg scoorde na een voor assist van Myron van 
Dijk en een assist van de jonge  Hidde Leegstraten de 
1-1. Vlak daarna was het dezelfde Wessel die een mis-
communicatie tussen 2 Boys spelers onderschepte en de 
verdediger niks anders kon doen dan Wessel buiten de 
16  meter vast te pakken. Terecht rood. 

De vrije trap van Sander Bisseling ging helaas net via de 
muur  naast. Maar vanaf dit moment was het EGS’20 dat 
het spel bepaalde en kon Groesbeek alleen  nog maar 
counteren. Behalve de corners werden zij ook niet meer 
gevaarlijk, terwijl wij misschien wel een aantal goede 
mogelijkheden wisten te creëren. De enige echt grote 
kans van Wessel werd weer met een overtreding door 
de keeper teniet gedaan. Waar veel mensen rood wil-
de zien, kreeg hij geel. De uitleg van de scheidsrechter 
na de wedstrijd was te billijken, dat Wessel naar buiten 
werd gedwongen. Als de bal naar binnen was gevallen 
was het wel rood geweest.

Een goede wedstrijd eindigde in 1-1. Als team gaan we 
vooruit, zijn we in de breedte enorm sterk.  Hierdoor kun-
nen we wekelijks tactische aanpassingen doen binnen 
onze speelstijl en spelprincipes. Ben trots op de boys, 
het team, de staf. We doen mee om de prijzen (nacom-
petitie) en als dat zou  lukken zou dat prachtig zijn. Nog 
7 zware wedstrijden te gaan. Te beginnen in Groesbeek, 
ditmaalwacht Germania. Aftrap 14.30 uur. Komt allen 
naar Groesbeek. 

Foto (Peter Leegstraten): De doorgebroken Wessel 
Kouwenberg wordt neergehaald door de Groesbeekse 
keeper.

Programma

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 leiding 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

scheidsrechter: Paul Willems

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

comp

scheidsrechter: Menno ter Horst

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

scheidsrechter: Pascal Arnts

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

comp

scheidsrechter: Bernard van Eldijk

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

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

comp

vertrek: 10:30 naar Schijndel

vervoer: wordt door leiding geregeld

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

comp

scheidsrechter: Thijs Spoorendonk
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Introductie
Hieronder vindt u de vacature voor leider / trainer bij 
EGS’20 10. Dit wordt ook wel het 10e genoemd. Voorheen 
gingen we onder de naam het 10e voetbalelftal, maar de 
term voetbal is nou niet echt wat in je opkomt als je ons 
ziet, en een elftal klopt ook niet helemaal aangezien we 
vaker met een 9-en-2-halve-tal op het veld staan. 

Het 10e is een zeer enthousiast en gemotiveerd team 
bestaande uit diverse spelers met allemaal eigen per-
soonlijkheden en talenten. Waar we echter gezamen-
lijk in uitblinken is het maximale resultaat halen uit 
de minimale input. Zo hebben we meerdere spelers die 
aan één koffie genoeg hebben om een gehele accom-
modatie te laten ruiken als een beerput in Guatemala. 
We hebben speler MvZ* die aan één balcontact genoeg 
heeft om te kunnen juichen als een net gecastreerde 
orang-oetan. Speler BvdV* heeft aan één tegenvaller 
genoeg om te switchen van een Zen goeroe naar een 
losgeslagen vrijheidsstrijder en speler LP* heeft aan één 
uurtje in de kroeg genoeg om een straatpizza te leggen 
waar een gezin van 5 de buik van rond zou kunnen eten. 

U kunt begrijpen dat met dergelijke talenten de moge-
lijkheden oneindig zijn en daarom hebben we een aantal 
zeer vooruitstrevende ambities opgesteld voor het sei-
zoen 2022-2023:
• Door intensieve technische training zijn we in 
 middels zo ver gekomen dat we slechts de  
 eerste 10 ballen het sportpark afschoppen. 
 We zouden dit in het seizoen 2022-2023 graag   
 willen verbeteren naar de eerste 9 ballen,   
 waarvan er minstens 2 het vangnet raken.
• Na meerdere trainingskampen hebben we   
  weten te realiseren dat elke speler elke         
 zondag  minstens 1 bal (of tegenstander)   
 goed weet te raken. Voor seizoen 2022-2023   
 willen we dit graag naar 2 brengen. We   
 geven hier dan wel de hele week voor,    
 dus inclusief de donderdag, om    
 de stress bij sommige spelers niet te veel op te  
 laten lopen.
• Door de psychologische sessies die we aan het   
 begin van het seizoen 2021-2022 voltooiden,   
 hebben we bereikt dat 3 spelers de ambitie  
  uitspraken om kampioen te worden dit    
 seizoen. Voor volgend seizoen,  willen we    
 proberen dit te verlagen naar slechts    
 2 spelers. Zoals speler JD* al mooi zei:    
 “Hoge druk werkt alleen op de wc”.
• Het laatste doel wat we willen stellen is zeer   
 ambitieus. Door het sterke notuleerwerk van   
 onze accountant CL* van afgelopen    
 seizoen zijn we gekomen op een gemiddelde   
 van 2 gratis pitchers per zondag    
 door onder andere het gebrekkig    
 afmelden en verslapen van vele spelers. 
 Dit zouden wij in het seizoen van    
 2022-2023 graag verdubbeld willen zien.   
 Speler RA* wist dit doel in de laatste    
 vergadering goed te verwoorden als:    
 “Haaa bieeeeeeerrr”.

Wat zal u doen?
Het zal uw verantwoordelijkheid zijn om ons ten alle tij-
den te ondersteunen deze ambities te behalen. Hiervoor 
is een concreet takenpakket opgesteld wat als leidraad 
gezien kan worden voor uw wekelijkse activiteiten in de 
rol als leider / trainer van het 10e:

• Gij zult de heren van het 10e begeleiden zoals   
 Noach de wilde dieren begeleidde naar zijn ark
• Gij zult onze tas met shirts naar het   
 kleedlokaal dragen zoals zijn Jezus zijn   
 kruis droeg naar Golgota

• Gij zult ballen pakken zoals Lucille dat in Lingo   
 deed
• Gij zult de muziekbox bespelen alsof gij DJ   
 Marcoss zijt
• Gij zult de lijnen uitzetten zoals Jan de Pater ze  
 wist te trekken op het Kranenhof
• Gij zult vlaggers aanwijzen zoals men snacks   
 aanwijst op de menu lijst van LePoutre
• Gij zult juichen als Louis van Gaal
• Gij zult ons toespreken in de rust zoals Martin   
 Luther King het volk toesprak
• Gij zult wisselen met spelers zoals Dré Hazes   
 wisselt van vrouwen
• Gij zult douchebier uitdelen zoals juf Lia   
 vroeger onvoldoendes uitdeelde
• Gij zult de lap-pot verdedigen zoals de Galliërs   
 hun dorp verdedigden tegen de romeinen
• Gij zult de te late afmeldingen tellen zoals men  
 schapen telt in de weides van Ten Haaf

Wie zoeken we?
Vanwege het uitgebreide takenpakket zijn we in totaal 
op zoek naar 2.5 FTE. Dit kan opgevuld worden door: 
1) één enkeling die besluit zijn leven op te   
 offeren  om de mannen van het     
 10e 24/7 te ondersteunen,
2) een gedreven duo dat elkaar van binnen en van  
 buiten kent en elkaar aanvoelt zoals speler TT*   
 aanvoelt wanneer hij kans maakt bij de   
 (oudere) vrouwtjes,
3) of een trio halve zolen, waarbij we voor   
 minstens 2 subsidie ontvangen en de derde   
 de begeleiding op zich neemt.

Eigenschappen waarover u moet bezitten zijn geduld, 
loyaliteit, vastberadenheid en een gruwelijk grote nek 
waar je heel wat in kwijt kan. Verder is het een pré als 
u bezit over een rijbewijs, een asociaal grote spelersbus 
en een hitjeslijst waar de fundering van menig clubge-
bouw waarschijnlijk niet tegen opgewassen is.

Wat doen wij voor u?
Helemaal niks. 

Salaris
Het budget voor uw diensten bestaat uit de verzameling 
pokémonkaarten van speler GvdV*. Eventuele vergoedin-
gen vanuit dit budget kan over onderhandeld worden.

Bent u geïnteresseerd?
Stuur een mail met een motivatiebrief en CV naar 
Bram@ahmill.nl of alex1vande5kraaijtjes@gmail.com. Er 
wordt dan snel nader contact opgenomen.

VACATURE LEIDER / TRAINER EGS’20 10
EGS’20 10

(Bram van de Ven 
en Alex van Kraaij)

Foto: EGS’20 10

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

comp

vertrek: 09:45 naar Mill

vervoer: wordt door leiding geregeld

10:00 EGS'20 JO10-1JM Blauw Geel'38/
JUMBO JO10-1

comp

scheidsrechter: leider is spelleider

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 Zeeland

vervoer: wordt door leiding geregeld

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

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
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VR2 WINT VAN VESTA’19
EGS’20 VR2 - VESTA’19 VR1 

2-0

Foto: Nienke Hulzink (VR2)

VR1 VERLIEST VAN VERSTERKT HVCH

EGS’20 VR1 - HVCH VR3 
1-2

(Edwin van Kraaij)

Het leek wel een Europacupwedstrijd met een thuis- en 
uitwedstrijd binnen een week voor de VR1 tegen HVCH 
VR3.  HVCH was net als in de thuiswedstrijd vorige week 
versterkt door diverse dames van andere, hoger spelen-
de teams, waardoor we wisten dat het weer heel moei-
lijk zou worden.  

Met veel inzet werd er hard gewerkt door de dames, 
maar HVCH bleek een sterke ploeg. De bal wilde ook niet 
echt lekker vallen voor ons vandaag.  Er kwamen kleine 
kansjes over en weer maar het was HVCH dat na een de-
fensief foutje de 0-1 maakte. Dat was ook de ruststand. 

Na rust was EGS’20 wat sterker maar het bleef moeilijk 
de ploeg uit Heesch waar enkele sterkere speelsters op 
cruciale posities stonden.  Met Fleur Wouters werd nog  
een vierde aanvalster ingebrachtLET LL maar de goal 
wilde niet vallen. Vlak voor tijd werd EGS uitgecounterd 
en viel de beslissende 0-2.  In de blessuretijd deed EGS 
via een mooie goal van Ilona van Daatselaar nog iets 
terug maar dit kwam te laat om nog een gelijkspel eruit 
te slepen, mede ook omdat deze scheidsrechter terecht 
niet 12 minuten liet doorspelen zoals dat vorige week in 
Heesch wel gebeurde. Foto: Jasmijn Adams (VR1)

In de nabespreking op het veld werd geconcludeerd dat 
we er alles aan gedaan hadden wat we konden terwijl 
enkele speelsters van HVCH met hun sporttas snel naar 
de auto renden om nog de tweede helft bij de VR1 van 
Heesch mee te kunnen doen. 

Onze concurrenten zijn nog 9 finales van de eindstreep 
af, terwijl wij nog maar 6 finales hoeven te spelen. Het 
blijft spannend tot het einde want ook na dit puntverlies 
blijven we meedoen:  It ain’t over till the fat lady sings

35+ DEELT DE PUNTEN
EGS’20 35+ 1 - UDI’19 35+ 1 

1-1

Foto: Joost Opsteegh (35+ 1)

JO19-1 DENDERT OVER JVC HEEN
EGS’20 JO19-1 - 

JVC CUIJK JO19-1 
5-1T: (0486) 420 700www.hrmeetenregeltechniek.nl

Foto: De JO19-1

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

scheidsrechter: Dhr P Cornelissen

12:00 EGS'20 2 Constantia 2

comp

scheidsrechter: Menno ter Horst

12:00 Herpinia 2 EGS'20 3

comp

11:00 EGS'20 4 FC de Rakt 2

comp

scheidsrechter: Marcel van Vonderen

10:00 JVC Cuijk 2 EGS'20 5

comp

13:15 EGS'20 7 SES 3

comp

scheidsrechter: Joeri Nuijen

11:30 SIOL 2 EGS'20 8

comp

10:00 EGS'20 9 SBV 2

comp

scheidsrechter: André Derksen

12:00 EGS'20 10 Gemert 10

comp

scheidsrechter: nnb

11:00 Vianen Vooruit 5 EGS'20 11

comp

10:00 EGS'20 12 Herpinia 6

comp

scheidsrechter: Ben van Eldijk

10:00 EGS'20 VR1 SES VR1

comp

scheidsrechter: Toon Verstraaten

12:00 EGS'20 VR2 Achilles Reek VR1

comp

scheidsrechter: Edwin van Kraaij

dinsdag 26 april

20:15 EGS'20 3 TOP 2

comp

scheidsrechter: Dick Cuijten
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Op deze zonnige zaterdagochtend was het tijd voor de 
voetballers van de JO7, de JO8, de Bambino’s en voor 
de hockeyers van de F/Benjamin om met z’n allen te 
strijden bij de paasspellen. 
 
Bij aankomst op De Kranenhof kon iedereen de kleur-
plaat inleveren bij de paashaas.  Met deze kleurplaat 
kon ook een heerlijke paasprijs gewonnen worden. 
 
Er waren negen teams en negen spellen, van zaklo-
pen tot ren je rot, van estafette tot voetbaldans, van 
paaseihockey tot puntenvoetbal, van jeu de paasei 
tot zoek de verschillen en natuurlijk niet te vergeten 
tikkertje spelen bij de paashaas. 
 
Een uur lang speelden alle teams de spellen. Ze wilden 
allemaal zo veel mogelijk punten halen, de allersnelste 
zijn of als laatste overblijven. Met heel veel enthousi-
asme, lol en fanatisme gingen de teams van spel naar 
spel. Het was leuk om te zien dat ze door veel ouders, 
broertjes en zusjes aangemoedigd werden. Bij elk spel 
werd een letter verdiend, waarmee op het laatst een 
woord gemaakt kon worden.  Het woord was PAAS-
HAAS!, dat had elk team (vaak al met een paar letters) 
goed geraden. 
 
Na de spellen werd bekend gemaakt wie de prijs 
kregen voor de twee mooiste kleurplaten, dit waren 
Cas Hoefnagel en Sas van den Hoogen. Maar natuurlijk 
hadden alle kinderen ontzettend goed hun best gedaan 
om er een hele mooie kleurplaat van te maken. Ook 
werd er een prijs gegeven voor het meest sportieve, 

gezellige team. Deze prijs is gewonnen door het team 
van de F/Benjamin van HCG. 
 
Als laatste ging iedereen snel naar de bootcampberg 
om daar te zoeken naar het gouden ei, alle andere 
chocolade eieren die ze tegenkwamen werden natuur-
lijk ook meegenomen. Het was mooi om te horen dat er 
gedeeld werd als  iemand al meerdere eieren gevonden 
had met iemand die nog geen eieren gevonden had. De 
beste speurneus was Matz Latta , hij heeft het gouden 
ei gevonden. En daarmee was de geslaagde ochtend 
ten einde gekomen! 
 
Wij willen Snoeperij ’t Heintje bedanken voor het spon-
soren van de chocolade prijzen en AH Grave bedanken 
voor het sponsoren van de paaseieren.

DE PAASHAAS OP BEZOEK BIJ DE JONGSTE JEUGD VAN HCG EN EGS’20!
(Nicole Fölsche)

Foto: Zaklopen was één van de Paasactiviteiten

woensdag 27 april

18:30 Olympia'18 JO15-1JM EGS'20 JO15-1JM

Deze wedstrijd zal verplaatst worden

comp

vertrek: 17:30 naar Boxmeer

vervoer: Peppinck, Rikken, res: Treffers

donderdag 28 april

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

comp

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

zondag 1 mei

14:30 EGS'20 1 Vitesse'08 1

comp

Scheidsrechter:   Dhr. I. Elsayyad

11:00 UDI'19/CSU 3 EGS'20 2

comp

12:00 Prinses Irene 3 EGS'20 3

comp

11:00 Venhorst 3 EGS'20 4

comp

10:00 Vitesse'08 4 EGS'20 5

comp

10:00 EGS'20 6 HVCH 8

comp

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

comp

10:00 EGS'20 9 Prinses Irene 9

comp

10:30 Boekel Sport 5 EGS'20 10

comp

12:00 DSV 3 EGS'20 11

comp

10:00 EGS'20 13 OSS'20 6

comp

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

comp

11:00 NLC'03 VR3 EGS'20 VR2

comp

AGENDA

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
1-6 Overleg SBSG
22-6 Overleg clubhuiscommissie
25-6 Open 5x5 jeugdtoernooi 
29-6 Overleg FairPlay Commissie
9-7 Vrijwilligersavond

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


