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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.

DINSDAG 3 MEI
EGS’20 3 TOP 2 1-0
ZATERDAG 7 MEI
EGS’20 JO13-1 Juliana Mill JO13-1 9-2
EGS’20 JO15-2 Fc De Rakt JO15-1 8-0
EGS;20 JO17-2 Festilent JO17-2 1-12
Maliskamp JO19-1 EGS’20 JO19-2 3-1
Oss’20 JO19-1 EGS’20 JO19-1 1-3
ZONDAG 8 MEI
Hapse Boys 35+ 1 EGS’20 35+ 1 0-3
EGS’20 11 SES 4 0-6
EGS’20 10 Fc Uden 4 3-0
EGS’20 9 HVCH 16 5-0
SV DWSH’18 4 EGS’20 8 0-2
EGS’20 5 Olympia’18 4 6-5
EGS’20 4 Juliana Mill 3 6-1
EGS’20 3 Oss’20 2 4-0
EGS’20 2 Nijnsel/TVE Reclame 2 4-0
EGS’20 1 Boekel Sport 1 0-1

Derde Helft EGS’20 32         *  Maandag  9 mei 2022   *  Seizoen 2021-2022

INFORMATIE VANUIT HET WEDSTRIJDSECRETARIAAT
(Redactie)

AGENDA
12-5 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

In gebruikname veld 3
Met de oplevering van veld 3 is het laatste veld van het 
sportpark ook gereed. Vanaf heden kan de jongste jeugd 
erop trainen. Ook bij het familievoetbaltoernooi en op 
de drukke zondag 29 mei zal het veld voor wedstrijden 
gebruikt worden. Vanaf 1 juni zullen de natuurgrasvel-
den geleidelijk in onderhoud gaan.  Kijk steeds goed op 
het beeldscherm naar de trainings- en wedstrijdveldin-
deling. 

Nominatie sportaccommodatie van 2022
A.s. woensdag 11 mei wordt in Friesland bij Fc Burgum 
bekend gemaakt wie de titel “sportaccommodatie van 
Nederland 2022” wordt. Samen met 2 andere accommo-
daties is onze accommodatie De Kranenhof in de race 
voor deze titel. Door Arthur Brussaard, ondersteund 
door de projectleiders Pascal Kersten en Jurgen Verhal-
len zal een pitch van 5 minuten gegeven worden waarin 
aandacht besteed zal worden aan de jurycriteriapunten 
zoals verduurzaming, hergebruik meterialen, multifunc-
tionaliteit en communiciatie. De jury is samengesteld 
door de initiatiefnemers NOC*NSF en Kenniscentrum 
Sport&Bewegen en bestaat uit een aantal deskundigen 
op deze criteria. 

Het introfilmpje van de pitch kunt u hier bekijken:
https://www.youtube.com/watch?v=PB-W97UwS4U

Aan- en afmelden
Op de achtergrond zijn de diverse commissies alweer 
volop bezig met de indeling voor het komend seizoen. 
Het is daarbij belangrijk om te weten of er leden zijn 
die aan het eind van het seizoen zullen gaan stoppen of 
dat er wellicht nieuwe aanmeldingen komen.  Voor het 
afmelden is een mail naar secretaris@egs20.nl voldoen-
de. Aanmelden kan mbv. het inschrijfformulier dat u hier 
aantreft: https://www.egs20.nl/194/lidworden/

iSolve Familie/vriendentoernooi
Op de valreep heeft zich nog een extra team voor  het 
toernooi aangemeld waardoor het totaal aantal op 24 
elftallen uit komt. Er zou nog ruimte zijn voor 1 team 
maar dan moet dit wel heel snel nog opgegeven worden 
want zodra de loting voor het toernooi gedaan is, kan 
er niet meer ingeschreven worden. Bovendien is 25 elf-
tallen echt het maximale aantal wat capaciteit betreft ! 

Wij zijn heel blij met iSolve als hoofdsponsor van het 
toernooi. In nauwe samenwerking met mede-eigenaar 
Daniël Brans die bekend is bij EGS’20 zal het toernooi op 
leuke wijze “aangekleed” worden. 

Tijdens de aansluitende feestavond op Hemelvaartsdag 
zal de band SLAMM optreden. 
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EGS’20 1 - BOEKEL SPORT 1
0-1

(De  Bikkelkampreporter)

WINST VOOR 2E EN 3E EN KLEIN VERLIES VOOR 1E TEGEN KOPLOPER 

EGS’20 3 - OSS’20 2
4-0

Foto (Peter Leegstraten): Max Langenberg (3e) 

EGS’20 2 - 
NIJNSEL/TVE RECLAME 2 

4-0

Foto: Jochem van Tienen (2e)

Foto: Teun Jacobs (1e)

Een prachtige zondag in mei, moeder dag bovendien. 
Een heerlijke dagom de 3 selectieteams van EGS’20 in 
actie te zien. Dit begon voor de bikkelkamp reporter 
bij ons mams in Grave. Om 9 uur al aan de aardbeien 
bavarois vlaai van Bakker Bongaards, kopje thee en ff
lekker leuten met mams. Ze word al een dagje ouder, 
maar gelukkigkan ze nog kwebbelen voor tien. Om 09.45 
uur in de auto vanaf de Ooievaarshorst richting ons 
prachtige sportcomplex. Daar trad het jongesteam aan 
tegen Oss’20. Het tweede van Oss, tja, het eerste speelt 
zo goed mee in de top van het amateurvoetbal op zon-
dag, maar het tweede is slechts een vriendenteam. Niks 
ten nadele van die gasten hoor. Leuke gozers bleek ach-
teraf even in de kantine, sportiefook, maar als je maar 
met 9 man komt opdraven en dan ook nog een speler af 
ziet haken met een blessure??? tje... Het werd 4-0 door 
o.a. een goede goal van Max Langenberg. De talentvol-
le centrale verdedigerscoort zelden tot nooit... maar nu 
wel. prachtig voor hem. Het was dus nimmer een wed-
strijd en waren we met 4-0 veel te lief voor onze gasten.
mar dit soort wedstrijden maak je niemand blij mee. 
Moet wel zeggen dat de drie gast spelers uit lagere se-
nioren elftallen een prima indrukachter lieten...

Het tweede speelde erna. Ook zei wonnen met 4-0 en 
speelden bij vlagen een leuke wedstrijd. Het venijn zat 
hem in de staart, waar de ploeg Nijnsel 2, hekkensluiter, 
veel te lang in leven niet. de 4-0 was uiteindelijk te-
recht, niks geflatteerd.

In de middag het eerste. Linders en Linders scheen leuk 
te zijn, maar kon mij er persoonlijk niet toe zetten te 
gaan kijken/luisteren. Maar het is natuurlijk wel goed 
het verhaal nog een keer te horen, want dat verdienen 
al die vrijwilligers die een geweldig complex hebben ge-
realiseerd wel. Het eerste dus, tegen nummer 1 Boekel 
Sport. In Boekel al uiterst ongelukkig verloren (wel te-
recht) en dit herhaalde zich weer vandaag. Boekel kreeg 
de bal, wij hielden stand, geen kans gaven we weg. Maar 
dan toch weer die individuele klasse die dat ene
kleine momentje afstraffen.... Nog voor rust ontsnapte 
de spits van Boekel even aan de aandacht van onze 3 
verdedigers en schoot onhoudbaar een lage bal ach-

ter de uitstekende Lars Paters. Verder viel mij Rens 
van Dongen op vandaag, evenals Bart van Dongen. Giel 
speelt al weer weken goed en met zijn drieën speelden 
ze de gevaarlijke aanvallers van Boekel uit de wedstrijd.

De trainer speelde vandaag weer met 4 spitsen. Net als 
in de uitwedstrijd. Maar eigenlijk is met 4 spitsen spelen 
tegen deze ploeg erg verdedigend. Er ontstaan koppel-
tjes en dat is natuurlijk heel duidelijk. Maar echte grote 
kansen wisten onze jongens niet te creëren. Maar Boe-
kel ook totaal niet. Evenals in Boekel had dit ook prima 
een 0-0 wedstrijd kunnen en mogen zijn, maar is een 0-1 
nederlaag uiteindelijk wel gewoon terecht. Dat is nog 
het meest vervelend. Moet me wel even wat van het 
hart en dat is naar boekel: zelf in jullie wedstrijd verslag 
zijn jullie een beetje aan het zeuren, dat zelfs onze Teun 
bij naam word genoemd in jullie verslag omdat hij rood 
moest hebben!

En zo waren jullie de hele wedstrijd aan het naaien en 
zieken. Alleen daarom hoop ik persoonlijk dat jullie geen 
kampioen worden! Want jullie hebben misschien wel 
het beste team als collectief, een duidelijk speelplan 
en met de keeper, aanvoerder en spits 3 hoofdklasse 
waardige (zo niet nog een klasse hoger) spelers in jullie 
selectie, maar jullie moeten ophouden met dat zeuren, 
zaniken en zuigen, een trainer die bewust kaarten aan 
probeert te smeren.... Je zou je moeten schamen. Als het 
zo moet... Dan maar niet. Dan liever Groesbeekse Boys of 
Melderlo, die waardig hun wedstrijden tegen ons heb-
ben gespeeld (Melderslo nog wel thuis). Verlaag je niet 
tot dit soort gedrag. Het is ergerlijk. Maar goed, dit is de 
mening van 1 individu, al denk ik zeker te weten aan de 
geluiden om mij heen op de tribune dat veel EGS’ers dat 
vinden, maar ach, het zal jullie waarschijnlijk niks kun-
nen schelen. Maar ik ben het wel even kwijt. 

EGS’ers, helaas verloren van een ploeg die op dit mo-
ment gewoon wat verder is dan dat wij zijn. Maar ik weet 
nog hoe er bij Estria in de derde klasse werd gespeeld, zo 
veel kansloze potjes gezien.... En als je dan ziet waar jul-
lie samen nu staan, daar neem ik als trouwe supporter 
mijn petje voor af. Ben echt onder de indruk hoebijvoor-
beeld nieuwelingen Jarda en Wessel het doen, hoe Tom 
Giel, Hidde en Myronzich ontwikkelen, de kracht van 
Roel, de leiderschap van Sander en Lars die zich als
doelman ontpopt tot sterkhouder. Dit had ik niet ver-
wacht na de fusie en het doet. mij als echte Gravenaar 
met een Escharen en Velps supportershartje enorm 
deugt.

PUPIL VAN DE WEEK 
CAS HOEFNAGEL

Programma

dinsdag 10 mei

19:00 Olympia'18 JO15-1JM EGS'20 JO15-1JM

comp

vertrek: 18:00 naar Boxmeer

vervoer: Peppinck, Rikken, res: Treffers

20:00 DSV 3 EGS'20 11

comp

19:45 Margriet VR1 EGS'20 VR1

comp

woensdag 11 mei

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

comp

scheidsrechter: Dhr C. van Dartel

donderdag 12 mei

19:15 Handel 1 EGS'20 1

comp

scheidsrechter: Dhr J. Peeters

zaterdag 14 mei

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

13:00 EGS'20 JO19-2 Achilles Reek JO19-1

comp

scheidsrechter: Remco ten Hoopen

13:00 EGS'20 JO17-1JM Rood Wit'62 JO17-1

comp

scheidsrechter: Paul Willems

15:00 EGS'20 JO17-2JM Juliana Mill JO17-2

comp

scheidsrechter: Dylan Luza

11:30 ST Volharding/Sam-
beek MO17-1 EGS'20 MO17-1

comp

vertrek: 10:30 naar Vierlingsbeek

vervoer: van Tilborg, Wattenberg, Wijnen, 
res: Adams

13:00 Venhorst JO15-1 EGS'20 JO15-2JM

comp

vertrek: 12:00 naar Venhorst

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

12:30 SV United JO15-3JM EGS'20 JO15-3JM

comp

vertrek: 11:30 naar Wanssum

vervoer: Lunenburg, Megens, Smits, Som-
merdijk, res: Toenders

10:30 ST Maasduinen JO13-1JM EGS'20 JO13-1JM

comp

vertrek: 09:30 naar Siebengewald

vervoer: wordt door leiding geregeld

11:30 ST Volharding/Sam-
beek JO13-2 EGS'20 JO13-2JM

comp

vertrek: 10:30 naar Vierlingsbeek

vervoer: Jansen, van Kempen, van Kuppe-
veld, res: de Louw
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SES TE STERK VOOR 11E

EGS’20 11 - SES 4 
0-6

Foto: Bjorn van de Lest (11e)

Beste mede EGS’ers, 
het seizoen is inmiddels 20 wedstrijden onderweg en 
waar ik in het begin van het seizoen totaal geen reke-
ning mee had gehouden is dat we nog strijden voor een 
plek in de nacompetitie.
en wel die voor promotie!! Daarvoor wil ik jullie danken. 
Bij thuis wedstrijden is het altijd gezellig, lekker druk en 
voelen we de support. Ook bij uitwedstrijden zijn er vaak 
meer EGS’ers dan thuis supporters. En dat merken we. 
Daarbij gaat een bijzonder woordje van dank uit naar
onze SIDE 20 harde kern. Boys, jullie zijn geweldig met 
jullie acties.

Maar nu wil ik jullie, alle supporters nog meer om sup-
port gaan vragen. We spelen nog 4 finales, waarvan deze 
donderdag de eerste echt grote tegen directe concurrent 
Handel. We strijden om de vierde plaats en er vanuit 
gaande dat Excellent niet van Boekel EN Groesbeekse 
boys wint, hebben we de 4e plek volledig in eigen hand. 
En ik hoopdat jullie ons een handje komen helpen. 

EGS’20 1 - BOEKEL SPORT 1
0-1
(De  hoofdtrainer)

Foto: Sfeeractie van supportersclub Side20
Te beginnen a.s. DONDERDAG 12 MEI, om 19.15 uur in 
HANDEL, vroeg maar te doen. Kom allen op de fiets, lo-
pende, met de auto, neem de regio bus of huur een bus, 
steel een tractor, desnoods lift je, het maakt mij en de 
selectie niet uit, maar kom ons aan moedigen donder-
dag. Met jullie samen zijn we sterker. Met jullie samen 
meer kans. Komt allen naar Handel en kom met ons jui-
chen!! Tot donderdag, 19.15 uur in Handel. En bij winst 
doen we dit samen op 22 mei tegen Haps nog en keer. 
Maar nu eerst donderdag. Een voor allen, allen voor EGS.

13:00 EGS'20 JO13-3 ST Toxandria/
VIOS'38 JO13-2

comp

scheidsrechter: Edwin van Kraaij

13:00 EGS'20 JO13-4JM ST VIOS'38/Toxan-
dria JO13-1JM

comp

scheidsrechter: Bernard van Eldijk

10:45 SV Venray JO11-1 EGS'20 JO11-1JM

comp

vertrek: 09:45 naar Venray

vervoer: wordt door leiding geregeld

10:30 EGS'20 JO11-2JM Festilent JO11-2

comp

scheidsrechter: Tijs Spoorendonk

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

comp

vertrek: 09:00 naar Heesch

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO10-2 Nulandia JO10-2

comp

scheidsrechter: leider is spelleider

10:15 BMC JO10-3 EGS'20 JO10-3

comp

vertrek: 09:15 naarr Berlicum NB

vervoer: Reinders, Schraven, res: Vos

10:30 EGS'20 JO10-4JM OSS'20 JO10-3

comp

scheidsrechter: leider is spelleider

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 Achilles Reek JO9-1JM

comp

scheidsrechter: leider is spelleider

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

comp

vertrek: 08:00 naar Bergen L

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO8-1JM Blauw Geel'38/
JUMBO JO8-2

comp

scheidsrechter: FairPlay

09:45 SIOL JO8-1 EGS'20 JO8-2JM

comp

vertrek: 08:45 naar Cuijk

vervoer: wordt door leiding geregeld

08:45 Juliana Mill JO8-3 EGS'20 JO8-3JM

comp

vertrek: 07:45 naar Mill

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO8-4 SIOL JO8-4JM

comp

scheidsrechter: FairPlay

Zaterdag speelde we de wedstrijd tegen de koploper 
Festilent JO17-2. Zij hebben allen wedstrijden nog ge-
wonnen en hebben nog maar 6 doelpunten tegen gehad. 
Oftewel dit wordt een zware dobber en dat werd het 
ook. Ondanks dat we starten met onze sterkste opstel-
ling stonden we met een paar minuten spelen al ach-
ter. We werden helemaal overrompeld. Fysiek kamen we 
veel te kort tegen hen en verloren dan ook veel duels. In 
de eerste helft stonden we al met 0-6 achter. Het was 
eigenlijk geen wedstrijd. Het is eigenlijk ongelooflijk dat 
zo’n team in de vierde klasse speelt.

De tweede helft was het van hetzelfde laken een pak. 
Alleen was er nog een verschil, Joep wist nog een prach-
tig doelpunt te maken. Met een prachtig schot schoot 
hij de bal over de keeper heen die te ver voor zijn doel 
stond. Voor de rest snakte wij naar het eindsignaal. Deze 
kwam nadat zij weer zes doelpunten hadden gemaakt 
en zo ging deze wedstrijd die geen wedstrijd was verlo-
ren met 1-12.

JO17-2 VERLIEST VAN KOPLOPER
EGS’20 JO17-2 - 

FESTILENT JO17-2 
1-12

(Johnny Verwegen)

ACHT GOALS VOOR JO15-2

EGS’20 JO15-2 - 
FC DE RAKT JO15-1 8-0

Markt 5 ♦ 5361 GH Grave

 Cadeauwinkel
   & Fashion

                                  
 Tot zo!

                            Groetjes Team
 Klik

Foto: Sylvan Wittenaar (JO15-2)

Foto: Frits Treffers (JO13-1)

JO13-1 WINT RUIM VAN JULIANA MILL

EGS’20 JO13-1 - 
JULIANA MILL JO13-1

 9-2
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09:15 EGS'20 JO7-1JM SIOL JO7-4

09:25 EGS'20 JO7-1JM SJO Vianen Voor-
uit HBV JO7-1

09:35 ST VIOS'38/Toxandria 
JO7-1 EGS'20 JO7-1JM

comp

vertrek: 08:15 naar Vianen, hier worden 
alle wedstrijden gespeeld

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:15 EGS'20 JO7-2JM SV DWSH'18 JO7-1JM

09:25 Gassel JO7-1 EGS'20 JO7-2JM

09:35 EGS'20 JO7-2JM Olympia'18 JO7-3

comp

vertrek: 08:15 naar Wilbertoord, hier wor-
den alle wedstrijden gespeeld

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO7-3 V.V. Achates JO7-1

09:10 Hapse Boys JO7-1JM EGS'20 JO7-3

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

comp

vertrek: 08:00 naar Ottersum, hier worden 
alle wedstrijden gespeeld

vervoer: wordt door leiding geregeld

zondag 15 mei

12:00 EGS'20 2 Volkel 3

comp

scheidsrechter: Ben van Eldijk

10:00 EGS'20 3 WHV 2

comp

scheidsrechter: 

12:30 EGS'20 4 Festilent 3

comp

scheidsrechter: Gertie Mulder

11:00 VCA 2 EGS'20 5

comp

10:00 EGS'20 6 Blauw Geel'38/
JUMBO 6

comp

scheidsrechter: André Derksen

12:00 Festilent 9 EGS'20 7

comp

12:15 EGS'20 8 SV DWSH'18 4

comp

scheidsrechter: Wim Spanbroek

13:00 HVCH 16 EGS'20 9

comp

12:00 Festilent 7 EGS'20 10

comp

10:15 EGS'20 11 Hapse Boys 4

comp

scheidsrechter: Toon Verstraaten

10:00 EGS'20 35+1 Achilles Reek 35+1

comp

scheidsrechter: Dylan Luza

10:00 Festilent VR2 EGS'20 VR1

comp

12:00 Juliana Mill VR2 EGS'20 VR2

comp

donderdag 19 mei

20:00 SV DWSH'18 VR2 EGS'20 VR2

comp

zaterdag 21 mei

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

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

comp

14:30 ST De Zwaluw/Hapse 
Boys JO19-1 EGS'20 JO19-2

comp

vertrek: 13:30 naar Oefelt

vervoer: wordt door leiding geregeld

14:45 Boekel Sport JO17-1JM EGS'20 JO17-1JM

comp

vertrek: 13:45 naar Boekel

vervoer: van Beuningen, van der Bijl, 
Brands, Broekman, res: Gerrits

14:30 Venhorst JO17-2 EGS'20 JO17-2JM

comp

vertrek: 13:30 naar Venhorst

vervoer: Timmers, Verstraaten, Aleskerov, 
van Boekel, res: Burlacescu

13:00 EGS'20 MO17-1 Erp MO17-1

comp

11:45 Sparta'25 JO15-1 EGS'20 JO15-1JM

comp

vertrek: 10:45 naar Beek en Donk

vervoer: Treffers, Verhallen, res: Adams

13:00 EGS'20 JO15-2JM Blauw Geel'38/
JUMBO JO15-5

comp

15:00 EGS'20 JO15-3JM SV Venray JO15-5JM

comp

10:30 Berghem Sport JO13-3 EGS'20 JO13-1JM

comp

vertrek: 09:30 naar Berghem

vervoer: wordt door leiding geregeld

11:30 JVC Cuijk JO13-3 EGS'20 JO13-2JM

comp

vertrek: 10:30 naar Cuijk

vervoer: de Louw, van Raaij, Radstake, res: 
Scheepers

13:00 EGS'20 JO13-3 Odiliapeel/Braks 
Gro JO13-1JM

comp

13:00 EGS'20 JO13-4JM UDI'19/CSU JO13-5

comp

08:30 Gemert JO11-1 EGS'20 JO11-1JM

comp

vertrek: 07:30 naar Gemert

vervoer: wordt door leiding geregeld

11:00 EGS'20 JO11-2JM VCA JO11-1

comp

09:45 SV BLC JO10-1 EGS'20 JO10-1JM

comp

vertrek: 08:45 naar ‘S-Hertogenbosch

vervoer: wordt door leiding geregeld

10:15 Boekel Sport JO10-1JM EGS'20 JO10-2

comp

vertrek: 09:15 naar Boekel

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO10-3 DAW Schaijk JO10-3JM

comp

scheidsrechter: leider is spelleider

11:00 EGS'20 JO10-4JM UDI'19/CSU JO10-3

comp

scheidsrechter: leider is spelleider

09:00 DAW Schaijk JO9-1JM EGS'20 JO9-1JM

comp

vertrek: 08:00 naar Schaijk

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO9-2JM OSS'20 JO9-4

comp

scheidsrechter: leider is spelleider

09:00 V.V. Achates JO9-1 EGS'20 JO9-3

comp

vertrek: 08:00 naar Ottersum

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO8-1JM Berghem Sport 
JO8-2

comp

scheidsrechter: FairPlay

09:00 OJC ROSMALEN JO8-10 EGS'20 JO8-3JM

comp

vertrek: 08:00 naar Rosmalen

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO8-4 UDI'19/CSU JO8-4

comp

scheidsrechter: FairPlay



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

Open 5 x 5 jeugdtoernooi  
  Jeugd van 5 t/m 15 jaar 
     25 juni 

                     

 
Kom met vrienden/ vriendinnen of familie naar het 5x5 toernooi! De teams bestaan uit minimaal 5 
en maximaal 7 spelers en/of speelsters. Ze worden ingedeeld op leeftijd, waarbij de leeftijd van de 
oudste bepalend is. De speeltijden volgen als het aantal teams bekend is.  

Inschrijven: Je kunt je inschrijven met het inschrijfformulier dat te downloaden is via www.egs20.nl. 
Het inschrijfgeld bedraagt €20,-- per team. Hiervoor krijg je op het toernooi 7 consumptiemunten. Je 
bent ingeschreven als het inschrijfgeld is voldaan en het inschrijfformulier volledig ingevuld is 
ontvangen. Je kunt je inschrijven tot 17 juni.  

We zien jullie op sportpark de Kranenhof! 
 
Sponsoren 

5

Open 5 x 5 jeugdtoernooi  
  Jeugd van 5 t/m 15 jaar 
     25 juni 

                     

 
Kom met vrienden/ vriendinnen of familie naar het 5x5 toernooi! De teams bestaan uit minimaal 5 
en maximaal 7 spelers en/of speelsters. Ze worden ingedeeld op leeftijd, waarbij de leeftijd van de 
oudste bepalend is. De speeltijden volgen als het aantal teams bekend is.  

Inschrijven: Je kunt je inschrijven met het inschrijfformulier dat te downloaden is via www.egs20.nl. 
Het inschrijfgeld bedraagt €20,-- per team. Hiervoor krijg je op het toernooi 7 consumptiemunten. Je 
bent ingeschreven als het inschrijfgeld is voldaan en het inschrijfformulier volledig ingevuld is 
ontvangen. Je kunt je inschrijven tot 17 juni.  

We zien jullie op sportpark de Kranenhof! 
 
Sponsoren 

HOOFDSPONSOR

09:00 EGS'20 JO7-1JM SJO Vianen Voor-
uit HBV JO7-1

09:10 Olympia'18 JO7-4 EGS'20 JO7-1JM

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

comp

vertrek: 08:00 naar Beugen, hier worden 
alle wedstrijden gespeeld

vervoer: wordt door leiding geregeld

08:45 EGS'20 JO7-2JM Juliana Mill JO7-2

08:55 EGS'20 JO7-2JM SIOL JO7-5

09:05 SJO Vianen Vooruit 
HBV JO7-2 EGS'20 JO7-2JM

comp

vertrek: 07:45 naar Mill, hier worden alle 
wedstrijden gespeeld

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 SIOL JO7-3 EGS'20 JO7-3

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

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

comp

Deze wedstrijden worden bij EGS’20 
gepeeld

scheidsrechter: FairPlay

zondag 22 mei

14:30 EGS'20 1 Hapse Boys 1

comp

12:00 NLC'03 2 EGS'20 2

comp

13:15 SJO/SSA VESTA'19 3 EGS'20 3

comp

10:00 Blauw Geel'38/JUMBO 9 EGS'20 4

comp

11:00 EGS'20 5 SV Milsbeek 2

comp

12:00 OSS'20 5 EGS'20 6

comp

12:00 EGS'20 7 O.K.S.V. 2

comp

11:00 HBV 3 EGS'20 8

comp

10:00 EGS'20 9 FC Schadewijk 6

comp

11:00 Constantia 4 EGS'20 11

comp

10:00 EGS'20 12 ST SBV/Ulysses 3

comp

10:00 EGS'20 13 DAW Schaijk 10

comp

10:00 MOSA'14 35+1 EGS'20 35+1

comp

10:00 EGS'20 VR1 Maaskantse Boys VR1

comp

BINNENKORT START DE 
INSCHRIJVING. 

HOU DE WEBSITE 
WWW.EGS20.NL 

IN DE GATEN


