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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.

DONDERDAG 19 MEI
SV DWSH’18 VR2 EGS’20 VR2 0-2
ZATERDAG 21 MEI
EGS’20 JO11-2 VCA JO11-1 2-4
Gemert JO11-1 EGS’20 JO11-1 13-2
EGS’20 JO13-4 Udi’19/CSU JO13-5 0-7
EGS’20 JO13-3 Odiliapeel/BG JO13-5 0-8
JVC Cuijk JO13-3 EGS’20 JO13-2 3-7
Berghem Sp. JO13-3 EGS’20 JO13-1 2-6
EGS’20 JO15-3 SV Venray JO15-5 3-1

EGS’20 JO15-2 Blauw Geel’38/Jum-
bo JO15-5 TNO

Sparta’25 JO15-1 EGS’20 JO15-1 3-0
EGS’20 MO17-1 Erp MO17-1 8-0
Venhorst JO17-2 EGS’20 JO17-2 4-0
Boekel Sport JO17-1 EGS’20 JO17-1 5-0
ST De Zwaluw/Hap-
se Boys JO19-1 EGS’20 JO19-2 0-7

EGS’20 JO19-1 Margriet JO19-1 0-1
ZONDAG 22 MEI
EGS’20 VR1 Maaskantse B. VR1 8-0
MOSA’35+ 1 EGS’20 35+ 1 0-0
EGS’20 13 DAW Schaijk 10 4-2
Constantia 4 EGS’20 11 0-4
EGS’20 9 Fc Schadewijk 6 4-0
HBV 3 EGS’20 8 3-5
EGS’20 7 OKSV 2 TNO
Oss’20 5 EGS’20 6 4-3
Blauw Geel’38 9 EGS’20 4 AFG
Vesta’19 3 EGS’20 3 2-2
NLC’03 2 EGS’20 2 2-5
EGS’20 1 Hapse Boys 1 1-1

Derde Helft EGS’20 34          *  Maandag   23 mei 2022   *  Seizoen 2021-2022

INFORMATIE VANUIT HET WEDSTRIJDSECRETARIAAT
(Redactie)
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Contributie teruggave vrijwilligers
Zoals afgesproken kunnen vrijwilligers die actief voet-
baller zijn en dus contributie betaald hebben jaarlijks 
aan het eind van het seizoen 25% van deze contributie 
terugvragen als beloning op hun vrijwilligerswerk. Je 
kunt hiervoor een mailtje sturen naar
penningmeester@egs20.nl met vermelding van de 
structurele vrijwilligersactiviteit die je dit seizoen ge-
daan hebt. 

iSolve vriendentoernooi
A.s. donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) zal op het 
sportpark het iSolve vriendentoernooi gespeeld worden. 
Met 25 elftallen zal er van 10:00 - 17:00 uur gevoetbald 
worden en aansluitend is een feestavond. 

Wilt u weten hoe het wedstrijdschema is of andere in-
formatie over het toernooi hebben, kijk dan op de web-
site: https://www.tournify.nl/live/isolvetoernooi en/of 
download dan de TOURNIFY app en vul de toernooinaam 
ISOLVE in. 

Kosten vermiste tenue-onderdelen
Zoals vorige week al in de Derde Helft vermeld, dienen 
aan het eind van het seizoen de tenues weer volledig 
ingeleverd te worden. Naar aanleiding van dit bericht 
hebben wij vragen ontvangen hoeveel de kosten zijn van 
onderdelen van tenues die vermist worden. Deze kosten, 
die de teams dus zelf moeten betalen, zijn:

Wedstrijdbroeken € 22,50

Wedstrijdshirts € 32,50

Seizoensafsluiting
A.s. zondag 29 mei zal een feestelijke seizoensafsluiting 
plaatsvinden van de seizoen van EGS’20 en HC Grave. 
Vanaf 14:00 uur zijn er diverse optredens en is er volop 
gezelligheid in het clubhuis. 

Vrijwilligersavond
Op zaterdag 9 juli a.s. zal de jaarlijkse vrijwilligersavond 
plaatsvinden. Alle vrijwilligers en hun evt. partner zullen 
hiervoor een uitnodiging ontvangen. Maar reserveer al-
vast deze datum in uw agenda ! 
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EGS’20 1 - HAPSE BOYS 1
1-1

(De  Bikkelkampreporter)

VESTA’19 3 - EGS’20 3
2-2

3E SPEELT GELIJK

Foto: Chris Smits (3e)

DO OR DIE VOOR 1E

De bikkelkamp reporter, een zondag, EGS…. Een mooie 
combinatie, zeker met een stralend zonnetje, een koud 
hertog jannetje, nog een koud hertog jannetje en Hapse 
boys op bezoek…. Dat kan niet slecht aflopen, dat moet 
een geweldige dag worden….

14.30 uur aftrap. De bal word aan het rollen gebracht 
door EGS zelf. Ik heb wedstrijden gezien in het verleden 
waar de aftrap het hoogtepunt van de wedstrijd was. 
Maar vandaag was dat zeker niet het geval. Ik, met mijn 
EGS hartje, heb genoten van een mooie pot voetbal. Een 
dominant EGS, maar zeker ook van een meevoetballend 
Haps. Niet verwacht, want was het niet Haps dat na de 
wedstrijd in Haps, na 12 wedstrijden pas 1 punt had? 
Was het niet Haps dat kansloos met 4-0 tegen onze jon-
gens ten onder ging? Dat ze ten dode waren opgeschre-
ven? Niets van toen was het nu. Het waren 2 ploegen die 
streden, 2 ploegen waar nog wat te winnen viel. En ik? 
Ja ik heb genoten. Mijn doodgeslagen bier in het plastic 
bekertje is normaal storend,  maar vandaag merkte ik 
er niks van. Zat op het puntje van mijn zwarte tribune 
stoeltje en ik heb genoten. Niet van het eindresultaat, 
wel van het op en neer golvende spel. EGS was beter, 
de vleugels waren in vorm, Giel en `Thimo bleven maar 
gaan,  Myron en Hidde speelden daar goed in mee, EGS 
was alles behalve vleugel lam. Het was echt mooi om 
te zien hoe de vleugels vlogen, de jonge veulens (Giel 
21, Thimo 21 en Hidde 18) te zien dartelen langs de lijn. 
De opbouw via Rens en Wesley verliep in het begin wat 
stug, waar met name onze Rens nog even in de wed-
strijd moesten komen, maar toen dat eenmaal zo ver 
was, volgden er vele mooie passes. Met name Wesley 
had een aantal prachtige diepte ballen, op maat, dwars 
door de as….

 Na 13 minuten kwam EGS door een prachtige goal van 
Hidde op voorsprong. De jongeling verwerkte een uitste-
kende voorzet nog uitstekender en rondde fraai af. EGS 
kreeg kansen via Rens (corner, leeg doel over) Hidde die 
een cm of 4 te kort kwam om te koppen, een afgekeurde 
goal van Sander vanwege buitenspel. Vanaf mijn plekje 
op de tribune leek het ook buitenspel, maar er waren 
vele discussies over in de rust in de kantine aan de bar, 
maar ook nog na de wedstrijd. Haps kon de eerste helft 
geen vuist maken, maar 1 momentje van niet opletten 
zorgde voor de 1-1. Weliswaar een geweldige goal, kan 
niet anders zeggen maar echt verdiend was het niet. 

Foto: Wesley Portier (1e)

De tweede helft was opener, aanvallender. Beide teams 
kregen kansen. Haps 3 waarvan er 1 een penalty had 
moeten zijn en 1 waar de bal op de beweegterp werd 
geschoten, plus 1 waar een alerte Lars een doelpunt 
voorkwam, maar EGS…… Hidde vrij voor het doel, te slap 
schot. Roel 2keer vanuit de as voor het doel, te weinig 
richting en kracht aan de bal, een kans voor Myron vanaf 
de andere vleugel, een paar scherpe corners waar meer 
in zat, een goed aanvallend EGS, waar Jarda als inval-
ler ook nog een geweldige kans kreeg en dan ben ik er 
zeker nog 2 of 3 vergeten. Aantekeningen maken was 
lastig gezien er zoveel gebeurde in de wedstrijd………

Helaas hebben Haps en EGS niks aan 1-1. Haps is hier-
mee nagenoeg veroordeeld tot nacompetitie  Voor 
handhaving. EGS is hiermee nagenoeg kansloos voor de 
nacompetitie voor promotie…

Het wordt dus uitvoetballen. Hopelijk mogen we nog 2 
potjes zien zoals gisteren, want het was oprecht genie-
ten. Jammer dat we niet hebben weten te winnen. Maar 
het gaat goed komen met ons EGS. Nog even genoten 
van het feestje van EGS 7, dat vandaag het kampioen-
schap mocht vieren. Jongens van het voormalige GVV, 
waar de Bikkelkamp reporter zich met zijn naam wel  
goed mee kan associëren. Het is jullie gegund boys, van-
uit mij gefeliciteerd. Het biertje smaakte prima en laten 
we afspreken dat we het volgend jaar dubbel en dwars 
weer overdoen, maar dan met een potje voetbal waar 
de tegenstander wel durft te komen. Dank aan EGS 12. 
Heb de wedstrijd niet gezien, maar mooi dat we als club 
elkaar zo hebben kunnen helpen. 

PUPIL VAN DE WEEK 
JOP VERHALLEN

Programma

zaterdag 28 mei

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

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 EGS'20 JO15-1JM ST Volharding/
Sambeek JO15-1

comp

scheidsrechter: Dhr R. Vissers

13:15 EGS'20 JO15-2JM Heeswijk JO15-2

comp

scheidsrechter: Paul Willems

zondag 29 mei

14:30 Ysselsteyn 1 EGS'20 1

comp

scheidsrechter: Dhr L. van der Ven

12:00 EGS'20 2 Juliana Mill 2

comp

scheidsrechter: Martijn Mulder

10:00 EGS'20 3 HVCH 6

comp

scheidsrechter: André Derksen

11:00 UDI'19/CSU 5 EGS'20 4

comp

11:00 EGS'20 5 De Zwaluw 3

comp

scheidsrechter: Roeel Floris

10:00 EGS'20 6 Achilles Reek 2

comp

scheidsrechter: Ben van Eldijk

12:00 EGS'20 7 SV DWSH'18 5

comp

scheidsrechter: Joeri Nuijen

12:00 EGS'20 8 SIOL 2

comp

scheidsrechter: nnb

12:00 EGS'20 9 Cito 7

comp

scheidsrechter: Dylan Luza

12:30 FC de Rakt 6 EGS'20 10

comp

10:00 EGS'20 11 Juliana Mill 4

comp

scheidsrechter: nnb

13:00 EGS'20 13 EVVC 5

comp

scheidsrechter: Bernard van Eldijk

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

comp

scheidsrechter: Toon Verstraaten
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DEGELIJKE 8-0 OVERWINNING VOOR VR1
EGS’20 VR1 - 

MAASKANTSE BOYS VR1 
8-0

(Edwin van Kraaij)

Nadat de VR2 de doordeweekse donderdagavondwed-
strijd soepel met 2-0 had gewonnen tegen DWSH’18 VR2 
was het zondag weer de beurt aan de VR1. In de laatste 
thuiswedatirjd van dit seizoen moesten de dames het 
opnemen tegen Maaskantse Boys VR1.  De VR1 mag zich 
in de strijd om het kampioenschap geen puntverlies 
permitteren en dus werd geconcentreerd aan de wed-
strijd begonnen. 

Het was opnieuw Renée van de Venne die net als vorige 
week al snel de 1-0 scoorde. Lieneke van Kempen deed 
dit 2 minuten later ook. Frederique Gebbink die start-
te als voorstopper vandaag scoorde in de 17e minuut 
uit een vrije trap en Ilona rondde een mooi opgezette 
aanval af, 4-0.  Na een half uur kwamen de 5-0 en de 
6-0 erbij door eerst Maria Frankowska (of was het schot 
van Amber van Kraaij al over de lijn?) en een benutte 
penalty van lieneke. Nog voor rust knalde Renee ook 
nog de 7-0 er in.  Met de luxe stand van 7-0 gingen we 
dus de rust in. 

Met het oog op de komende 2 finales, de warmte, het 
kunstgrasveld, hier en daar lichte blessures, werd er-
voor gekozen om de tweede helft rustig uit te spelen. 
Maaskantse Boys liet zien dat het helemaal niet zo’n 
slecht elftal heeft en EGS beperkte zich tot consolide-

ren van de ruime voorsprong.  De verdediging met Gwen 
Gerrits in de goal, Rowie Bongers, Jaimy Janssen, Vede 
van de Geijn/Frederique Gebbink en Maartje Gerrits gaf 
geen grote kans meer weg en het middenveld met Ilo-
na van Daatselaar/Dion Ausma, Lisanne Paters en Amber 
van Kraaij bleven compact spelen en zorgden ervoor dat 
de aanvallers met Lieneke Kempen, Renee van de Venne 
en Maria Frankowska/Fleur Wouters bereikt konden wor-
den. In de tweede helft werd nog 1x gescoord door Renee 
waardoor de eindstand op 8-0 werd bepaald.

Een goede, degelijke, misschien wat geflatteerde over-
winning maar wel een heel belangrijke... Nog 2 finales...

13E WINT MET 4-2
EGS’20 13 - 

DAW SCHAIJK 10 
4-2

Foto: Stan van Zuijlen (13e)

Foto: Ilona van Daatselaar scoort de 4-0

JO19-1 EINDIGT ALS 3E IN HOOFDKLASSE
EGS’20 JO19-1 - 

MARGRIET JO19-1 
0-1T: (0486) 420 700www.hrmeetenregeltechniek.nl

Foto: Chevvi Polman (JO19-1)

RUIME OVERWINNING MO17-1

EGS’20 MO17-1 - ERP MO17-1 
8-0

Foto: Lieke Hijmans (MO17-1)

12:00 SES VR1 EGS'20 VR1

comp

donderdag 2 juni

20:00 HVCH 8 EGS'20 6

comp

zaterdag 4 juni

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

comp

10:30 ASV'33 MO13-1 EGS'20 MO13-1

comp

vertrek: 09:30 naar Aarle-Rixtel

vervoer: wordt door leiding geregeld

maandag 6 juni(pinkstermaandag)

14:30 EGS'20 1 Melderslo 1

comp

12:00 Avesteyn 2 EGS'20 2

comp

11:00 EGS'20 4 Venhorst 3

comp

10:00 Olympia'18 4 EGS'20 5

comp

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

comp

12:00 EGS'20 7 HVCH 13

comp

10:15 Toxandria 3 EGS'20 8

comp

11:00 SIOL 3 EGS'20 11

comp

12:00 DAW Schaijk 5 EGS'20 12

comp

12:00 Herpinia 5 EGS'20 13

comp

10:30 Herpinia 35+1 EGS'20 35+1

comp

12:00 Vorstenbossche Boys 
VR2 EGS'20 VR1

comp

12:00 Juliana Mill VR2 EGS'20 VR2

comp

donderdag 9 juni

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

comp

zaterag 11 juni

14:00 ST SES/Juliana Mill 
MO17-2 EGS'20 MO17-1

comp

vertrek: 13:00 naar Mill

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

zondag 12 juni

10:00 Blauw Geel'38/JUM-
BO 9 EGS'20 4

comp
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Zaterdag speelde de JO17-2 zijn 25ste en laatste officiële 
wedstrijd van dit seizoen. Deze was uit tegen Venhorst 
JO17-2 de nummer 2 van de ranglijst. Ze noemen het de 
JO17-2, maar een JO17-1 hebben ze niet meer in de voor-
jaarscompetitie. Sommige spelers zaten te dubben over 
een feestopstelling, maat het werd uiteindelijk toch een 
serieuze wedstrijd. 

In het begin van de wedstrijd ging het nog gelijk op, 
waar beide teams mogelijkheden kregen om op voor-
sprong te komen. Halverwege de eerste helft werd er 
gewisseld door beide teams en bij Venhorst kwamen 
twee spelers in het veld die toch wel het verschil gin-
gen maken. Op de rechterflank werden we op snelheid 
geklopt en met een goed voorzet op inlopende spelers 
werden we op achterstand geschoten. Zo kregen we de 
eerste helft 2 doelpunten tegen. Vlak voor het eindsig-
naal van de eerste helft raakte Noud onze keeper ge-

JO17-2 SLUIT SEIZOEN OP GEZELLIGE MANIER AF
VENHORST JO17-2 -

EGS’20 JO17-2 
4-0

(Johnny Verwegen)

blesseerd aan zijn hand. Thijs voelde zich meteen geroe-
pen om het keepersshirt aan te trekken om deze rol te 
gaan vervullen.

De tweede helft was Venhorst het gevaarlijkste team. 
In het veld was veel irritatie over de scheidrechter. We 
hadden het gevoel dat Venhorst meer voordeel kreeg 
van de scheidsrechter dan wij. Joep kreeg een gele kaart 
wegens praten tegen de scheidsrechter en moest van 
het veld. Even later was Mike aan de beurt die voor het-
zelfde vergrijp het veld moest verlaten met een gele 
kaart. Ondertussen had Venhorst nog twee doelpun-
ten gescoord en de voorsprong uitgebreid naar een 4-0 
stand. Deze voorsprong had nog groter kunnen zijn als 
Thijs niet zijn wedstrijd van het leven stond te keepen. 
Een aantal reddingen werd gevierd alsof we een doel-
punt hadden gescoord.

Na deze wedstrijd hadden we gezamenlijk het seizoen 
afgesloten. Lekker op het terras in de zon, BBQ aan, 
drankje erbij. Dit waren de juiste ingrediënten voor een 
gezellige en geslaagde afsluiting.

JO13-1 IS KAMPIOEN !!
BERGHEM SPORT JO13-3 -

EGS’20 JO13-1 
2-6

(Jochem Spoorendonk)

Opgetogen gingen we massaal naar Berghem toe. Dit 
was uiteraard de kans om deze poulewinst te pakken. 
Winnen was het devies. Met gezonde spanning bij zo-
wel trainers, kinderen en ouders gingen we de strijd aan 
tegen Berghem Sport. Met de niet fitte-Lotte en op het 
laatst uitgevallen Jurre op de bank gingen we aan de 
slag in deze ‘kampioenswedstrijd’. 

De snelle 0-1 van de vleugelflitser Kees leek exact wat 
we nodig hadden. Echter binnen enkele seconden lag de 
bal ineens achter Bowen, een messcherpe counter door 
het midden. De eerste helft zal vol met foutjes, (forse) 
wind tegen en spanning. De 1-2 van Luuk werd vlak voor 
rust gevolgd door een 2-2. De ouders (klaar met span-
doek en telefoons voor de familie appgroepen) gingen 
nagelbijtend de koffie en thee halen in de rust. De im-
mer fanatieke Daan was er in de kleedkamer even stil 
van. Rust bewaren, gewoon voetballen, niet meegaan in 
de hoge ballen en plezier weer terug op het veld. En dat 
hielp! 

Na rust kwam er weer voetbal. Bowen, Lieke, Cas, Minke, 
Frits hadden verdedigd weinig meer te doen. Het mid-

denveld herpakte zich, Noud, Robin en Luuk bleven druk 
houden en na de zoveelste afgemeten corner van Kees 
kopte Luuk de 2-3 binnen, gevolgd door weer een snelle 
goal van uitblinker Luuk. Luca (van de 15-2) hielp mee 
de ganse wedstrijd om de druk erop te houden. Kees 
en aanspeelpunt Teun bleven jagen en ineens was daar 
een fraai moment van topscorer Sofie, met haar 29ste 
goal dit jaar in 22 wedstrijden besliste ze de wedstrijd. 
Langs de lijn werd de sfeer ineens zeer uitgelaten. Daan, 
Jochem en Abe en de ouders waren klaar om het feestje 
te gaan vieren met het team. De 2-6 van Minke, haar 
eerste goal van het seizoen, was de kers op de taart 
in de allerlaatste seconden! Eerst springen op het veld, 
toen snel naar Kranenhof. 

Daar wachtten de ouders en familie met vuurwerk en 
begon nog een rondrit in twee brandweerauto’s met joe-
lende sirenes dwars door Escharen, Velp en Grave. Een 
heerlijk ijsje bij Het Herboren Aapje (geen sluikreclame) 
en toen terug naar de club. Met fantastische T-shirts 
(kampioen JO13-1) van sponsor Slaap Sfeer en medail-
les en een beker van de trainers begon de frietjes lunch 
(dankzij de club!). De huldiging namens het bestuur, 
de bordesscene met EGS’20-schaal en het springen en 
dansen op de kampioensmuziek waren allemaal fantas-
tisch! Alle vrijwilligers dank voor jullie hulp hierbij. De 
kinderen sluiten hiermee hun jaar goed af. Daan en Jo-
chem hun carrière bij de club na 5 jaar als trainers ook.

11:15 EGS'20 5 SV Milsbeek 2

comp

11:00 Gassel 4 EGS'20 7

comp

11:30 HBV 4 EGS'20 11

comp

Let op: Deze wedstrijd wordt bij EGS’20 gespeeld

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

comp

10:30 SJO/SSA VESTA'19 VR1 EGS'20 VR2

comp

zondag 19 juni

10:00 EGS'20 6 TOP 3

comp

scheidsrechter: Ben van Eldijk

12:00 Hapse Boys 5 EGS'20 8

comp

10:15 EGS'20 11 SIOL 3

comp

scheidsrechter: Toon Verstraaten

10:30 EGS'20 35+1 Herpinia 35+1

comp

zondag 26 juni

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

comp

JO13-3 WINT VAN KAMPIOEN
EGS’20 JO13-3 - 

ODILIAPEEL/BG JO13-5 
0-8

Foto: Mees Keijzers (JO13-3)

AGENDA
26-5 iSolve-toernooi
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
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TOCH NOG EEN WEDSTRIJD VOOR JO13-2
JVC CUIJK JO13-3 -

EGS’20 JO13-2 
3-7

(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

De wedstrijd van afgelopen zaterdag tegen JVC JO13 -3 
stond op de planning, maar veel zin hadden de jongens 
een week geleden niet om tegen JVC te voetballen. Ze-
ker omdat er al 5 jongens niet konden voetballen, door 
allerlei oorzaken en door al eerdere ontmoetingen met 
de club. Die waren in het verleden niet altijd “fijn” te 
noemen en dat is dan nog netjes uitgedrukt. JVC gaf 
aan dat zij wel graag wilde voetballen en door inspan-
ning van coach Jasper is dit ook gelukt vanuit EGS-kant. 
Jasper regelde vier invallers Don, Len, Justice en Jaimy. 
Jongens bedankt voor jullie hulp.

Baer stond voor de laatste keer onder de lat. Hij stopt 
ermee en gaat iets anders doen. Heel veel succes hier-
mee. De coaches hebben zeer fijn met je kunnen samen-
werken, je bent een rustig persoon, die zich de laatste 
jaren steeds beter ontwikkelde als keeper. Je hebt veel 
geleerd. Je paste prima in de groep. Jammer dat je ver-
trekt.

De achterhoede staat er wel op bij JO13-2. De namen 
kun je al opschrijven bij de opstelling. Bilal, Sid, Sam en 
Koen. Middenveld met Lars, Yannick en zaterdag stond 
daarbij Len. Justice, Jaimy (inzakkende spits) en Levi 
maakten de elf compleet. EGS startte beresterk, joeg 
de JVC verdediging op hol. Het kon niet uitblijven of de 
voorsprong zou gepakt worden. 

En zo geschiedde. Uit één van de vele mooie combina-
ties was het Lars die op doel knalde. 0-1. Edoch plotse-
ling kwam JVC voor het eerste bij het doel van EGS en 
de bal lag zowaar in het netje. 1-1 Deze stand stond niet 
lang op het scoreformulier, want vooral Jaimy kreeg de 
geest en zette een paar keer de turbo aan. Voor de ver-
dediging van JVC een ware plaaggeest.
Het doelpunt van Levi was van grote klasse. Het doelpunt 
zelf, afmaken met buitenkantje rechts, was nog niet het 
mooiste, maar wat er vooraf ging wel. Het combineren 
samen met je teamgenoten en vooral met Lars, die de 
beslissende steekpass gaf, was het applaus waard.

EGS ging in de tweede helft onverminderd door. Don, 
een kleine opdonder, verstoorde menig aanvalsopbouw 
bij JVC en werkt snoeihard. Justice deed goed mee en 
Len heeft al vaker laten zien dat hij prima kan meedraai-
en in JO13-2. Yannick pikte wederom zijn goaltje mee en 
ook Lars legde zijn nummer twee van de wedstrijd in 
het doel. Finn was ook een paar keer dichtbij. Finn heeft 
over het gehele seizoen de meeste treffers gemaakt. 
Ook in het begin, toen EGS nog in de eerste klasse voet-
balde, was hij de trefzekere spits. Zoals gezegd, Jaimy 
had de smaak te pakken en beloonde zichzelf en het 
team met drie uitstekende treffers. De eindscore werd 
uiteindelijk 3-7.

Nu zit het seizoen er echt op en de balans kan opge-
maakt worden. Met 4 punten achter de koploper eindigt 
JO13-2 op de derde plaats. Een prima prestatie!
Jongens bedankt voor dit seizoen.

6-3 VERLIES VOOR JO10-3

EGS’20 JO10-3
-DAW SCHAIJK JO10-3 

Foto: Djayden Freriks

KLEIN VERLIES VOOR JO11-2

EGS’20 JO11-2 - VCA JO11-1 
2-4

Foto: Mikay Opsteeg

Foto: Pepein Diepens (JO10-4)

RUIM VERLIES JO10-4

EGS’20 JO10-4 - 
UDI’19/CSU JO10-3
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NIPT VERLIES 6-7 VOOR JO8-1

EGS’20 JO8-1 - 
BERGHEM SPORT JO8-2

14-2 VERLIES VOOR JO9-2

EGS’20 JO9-2 - OSS’20 JO9-4

Foto: Senn Hoefnagel (JO9-2) Foto: Mexx Janssen (JO8-4)

10-2 WINST VOOR JO8-4

EGS’20 JO8-4 - 
UDI’19/CSU JO8-4

Foto: Stijn Keijzers (JO8-1)

Open 5x5 jeugdtoernooi
Voor jeugd van 5 t/m 15 jaar

 Zaterdag 25 juni

Kom met vrienden/ vriendinnen of familie
 naar het 5x5 jeugdvoetbaltoernooi! 

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. 

Je kunt je inschrijven met het inschrijfformulier 
dat te downloaden is via

 www.egs20.nl op het tabblad “CLUBINFO”. 

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!

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

TOERNOOISPONSOR
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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


