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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 10 MEI
DSV 3 EGS’20 11 9-1
Olympia’18 JO15-1 EGS’20 JO15-1 3-0
Margriet VR1 EGS’20 VR1 1-2
WOENSDAG 11 MEI
EGS’20 JO19-1 DAW Schaijk JO19-1 2-0
DONDERDAG 12 MEI
Handel 1 EGS’20 1 1-1
ZATERDAG 14 MEI
EGS’20 JO11-2 Festilent JO11-2 0-4
SV Venray JO11-1 EGS’20 JO11-1 10-2

EGS’20 JO13-4 ST Vios/Toxandria 
JO13-1 1-7

EGS’20 JO13-3 ST Toxandria/Vios 
JO13-2 0-5

ST Volharding/
Sambeek JO13-2 EGS’20 JO13-2 4-0

ST Maasduinen 
JO13-1 EGS’20 JO13-1 3-6

SV United JO15-3 EGS’20 JO15-3 2-1
Venhorst JO15-1 EGS’20 JO15-2 0-2
ST Volharding/
Sambeek MO17-1 EGS’20 MO17-1 2-4

EGS’20 JO17-2 Juliana Mill JO17-2 7-4
EGS’20 JO17-1 Rood Wit’62 JO17-1 0-3
EGS’20 JO19-2 Achilles Reek JO19-1 2-1
ZONDAG 15 MEI
Festilent VR2 EGS’20 VR1 2-4
EGS’20 35+ 1 Achilles Reek 35+ 1 2-3
EGS’20 11 Siol 3 0-11
Festilent 7 EGS’20 10 2-1
HVCH 16 EGS’20 9 2-1
EGS’20 8 SV DWSH’18 4 2-0
Festilent 9 EGS’20 7 1-11
EGS’20 6 Blauw Geel’38 6 TNO
VCA 2 EGS’20 5 5-2
EGS’20 4 Festilent 3 5-2
EGS’20 3 WHV 2 6-0
EGS’20 2 Volkel 3 5-1

Derde Helft EGS’20  33        *  Maandag  16 mei 2022   *  Seizoen 2021-2022

INFORMATIE VANUIT HET WEDSTRIJDSECRETARIAAT
(Redactie)

1

Inleveren tenues teams
Aan het eind van het seizoen zal ieder jeugd- en senio-
renteam de oorspronkelijk gegeven tenues weer moeten 
inleveren. Het wasteam heeft geconstateerd dat er bij 
diverse teams een aantal shirts en/of broeken gemist 
worden. Zoals afgesproken zullen de kosten van de aan-
schaf van nieuwe kledingstukken bij het team in reke-
ning worden gebracht.  Ons advies is dus om nu al goed 
de tenuetassen te controleren en binnen het team te 
kijken waar de gegeven shirts en/of broeken gebleven 
zijn ! 

iSolve Familie/vriendentoernooi
A.s. zaterdag 21 mei zal de loting plaatsvinden. Deze zal 
opgenomen worden en via social media gepubliceerd 
worden. 

Kampioenen
Komend weekend kunnen er kampioenen te begroeten 
zijn bij zowel jeugd als senioren. Speciaal hiervoor heeft 
het bestuur het kampioensbordes aangekleed met een 
felicitatiespandoek. 

De kampioenen zullen op dit bordes gehuldigd worden 
en toegesproken worden. 
Het 7e zal op 22 mei een kampioensfeest houden waar-
voor iedereen is uitgenodigd, zie hieronder. 

Feest seizoensafsluiting op 29 mei
Op zondag 29 mei zal het seizoen afgesloten worden met 
een feestje voor alle leden van EGS’20 en HC Grave. Van 
14:00 tot 22:00 uur zal er muziek buiten op het terras. zijn 
met verschillende dj’s + zangers. 
Zorg dat je erbij bent !! 

Foto: Het kampioensbordes
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HANDEL 1 - EGS’20 1
1-1

(De  Bikkelkampreporter)

EGS’20 3 - WHV 2
6-0

EGS’20 2 - VOLKEL 3 
5-1

SPANNEND TOT HET LAATSTE MOMENT...

Foto: Nawid Ghiali (3e)

Foto: Myron van Dijk (1e)

Foto: Gijs Schreurs (2e)

Het is een doorsnee donderdag, opstaan, ontbijtje, naar 
kantoor.... Maar vandaag eindigt de donderdag niet in 
de kantine van EGS’20 met een koude Hertog Jan, maar
aan de bar van een sportkantine in Handel. Een leuk 
dorp in de schaduw van Gemert.

De bikkelkamp reporter moest net als de staf en spe-
lers en vele supporters van EGS al vroeg in Handel zijn. 
Het urst speelde daar vanavond. Een volledige compe-
titie ronde  in de derde klasse D. De nummer 4 tegen 
de nummer 5 met als doel het halen van de 4e plaats, 
wat hoogstwaarschijnlijk recht geeft op een plakje in de 
nacompetitie...

19.15 uur was de aftrap op het kleine doch gezellige 
complex. Geen tribune te vinden helaas, dus nam de 
Bikkelkamp reporter plaats tussen de beide dug outs. 
Is altijd leuk wanneer je beide trainers kent... Rasechte 
Gravenaar Sander Jansen staat aan het hoofd  van de 
Handel selectie. Ken hem al vanaf dat hij een klein jo-
chie was, rondrennend over de velden..... de trainer aan 
de andere kant, van ons eigen EGS ken ik al vanaf het 
moment dat Bart van Rooij naar NEC ging. Als E pupil zat 
hij in het team van trainer ten Hoopen... Dus met beide 
coaches heb ik wel iets..... Maar wilde wel dat EGS ging 
winnen, dat dan weer wel.

Winnen deden onze boys helaas niet. 19.15 uur is een 
klote tijd en was zeker in ons nadeel. Bart van Dongen 
bijvoorbeeld zag ik nog om 18.30 uur aan komen lopen 
op het complex.  Van een ideale voorbereiding voor deze 
belangrijke wedstrijd was dus geen sprake!

Toch begonnen de EGS’ers voortvarend. Het team speel-
de goed en dicteerde het spel. Het bracht het elftal 2 
kleine mogelijkheden. Echter, de eerste voorzet was te 
hoog voor Sander om kracht  achter de bal te krijgen en 
het schotje van Roel smoorde tussen een groot aantal 
blauwe sokken.

Het werd uit het niets 1-0 voor Handel doordat een vrije 
trap vanaf de zijkant bij de 2e paal achter Lars binnen 
plofte. En wat we inmiddels weten is dat Handel niet 
makkelijk een 1-0 achterstand omzetmaar een 1-0 voor-
sprong heel erg goed kan verdedigen....... Getuige van 
een doelsaldo van plus 7 na 19 wedstrijden en daarmee 
toch 4e staan.... Sander kreeg nog voor rust een enor-
me kans, die werd gepakt door de doelman van Handel. 
Handel kreeg twee mogelijkheden in de counter, die ze 
met goed voetbal uitspeelden, maar de eindpass leek 2 

keer nergens op, mede door Giel en Rens die goed gepo-
sitioneerd stonden opgesteld.

Na rust een zelfde beeld. Een hard werkend EGS die alles 
probeerde om tot kansen te komen en een afwachtend 
Handel dat de kansen vakkundig wist te voorkomen 
door uitstekend defensief werk.

Na een paar wissels aan EGS kant bleef het toch span-
nend en lang 1-0. Totdat er werd besloten om Rens naast 
de ingevallen Wessel te zetten. hiermee werd er een 
slotoffensief uitgeperst. Dit leidde tot een zeer goede 
goal van de ingevallen Jimmy. De technisch vaardige 
buitenspeler was 15 minuten eerder ingevallen voor de 
vandaag wat mindere Hidde. De jongeling had zijn dag 
een keer niet... Kan altijd gebeuren, Rens  kopte de bal 
terug op Jimmy de zonder aarzelen uithaalde en zo de 
verdiende 1-1 achter de Handel doelman schoot. 

Uiteindelijk een terechte uitslag denk ik. Het wordt nu 
erg spannend om plaats 4, waar Handel, Excellent en 
EGS gaan uitmaken wie die plek gaat pakken. Zondag 
was EGS vrij. Handel verloor van IJsselstein terwijl Ex-
cellent het Groesbeekse Rood Wit 6-0 op de broek gaf. 
Excellent heeft alles in eigen hand. EGS moet 3 keer win-
nen om kans te maken. Handel lijkt af te haken... Maar in 
deze competitie kan je er geen pijl op trekken....

Zondag spelen we de beladen derby tegen Haps. De boys 
draaien goed de laatste weken en lijken zelfs een kansje 
te hebben op rechtstreekse handhaving. Hiervoor zullen 
ze van ons EGS moeten  winnen... Vitesse staat net bo-
ven de streep maar zijn in beeld. Daarom zullen de man-
nen van trainer ten Hoopen vol aan de bak moeten en ze 
zullen het niet cadeau krijgen. Komt allen, het beloofd 
een mooi seizoen slot te worde. P.s. het 7 speelt voor het 
eerste, thuis.. en kunnen kampioen worden. Komt dat 
zien komt dat zien. Tot zondag.

EENVOUDIGE OVERWINNINGEN VOOR 2E EN 3E

Programma

donderdag 19 mei

19:00 Constantia JO15-1 EGS'20 JO15-2

vriendschappelijk

vertrek: 18:00 naar Wanroij

vervoer: Spoorendonk, Wittenaar, van 
Zelm, Bandell, res: Berkhout

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

scheidsrechter: Dhr R van Verseveld

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

scheidsrechter: Edwin van Kraaij

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

scheidsrechter: Paul Willems

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

comp

scheidsrechter: nnb

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

scheidsrechter: Remco ten Hoopen
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7E KLAAR VOOR KAMPIOENSCHAP

FESTILENT 9 - EGS’20 7 
1-11

Foto: Steve van Haren (li) scoorde zijn 30e treffer in 
dit seizoen en ontvangt uit handen van ploeggenoten 
Mark Janssen (mi) en Roel Kamps (re) een gesigneerd 
shirt. 

VR1 BLIJFT IN RACE OM KAMPIOENSCHAP

MARGRIET VR1 - EGS’20 VR1 
1-2 

FESTILENT VR2 - EGS’20 VR1 
2-4

(Edwin van KRaaij)

Met 2 gewonnen uit-wedstrijden in 6 dagen blijft de VR1 
volop in de race om het kampioenschap en voert het 
momenteel de lijst aan. 

In Oss werd een zeer zware wedstrijd gespeeld. Tegen 
een prima spelende tegenstander Margriet kwamen de 
dames moeizaam tot kansen.  Mede dankzij de uitste-
kende keepende Gwen Gerrits kon Margriet ook niet tot 
scoren komen. Pas na een half uur spelen werd de sco-
re geopend door Maria Frankowska die een corner van 
Amber van Kraaij binnenkopte. Tien minuten later kwam 
Margriet echter terug en scoorde de 1-1. 

De tweede helft werd een ware thriller. Kansen over en 
weer, wel of geen penalty, bal op de kruising, er werd 
door beide ploegen met heel veel inzet op sportieve wij-
ze gestreden om de winst.  In de allerlaatste seconde 
was het Lieneke van Kempen die vanaf de middenlijn 
haar verdedigster eruit sprintte en alleen voor de (goe-
de) keepster binnenschoot, 1-2.  

De ontlading was groot en 3 hele belangrijke punten 
werden uit Oss mee naar Grave genomen.  

Afgelopen zondag was Festilent de tegenstander. 
EGS’20 kwam sterk uit de startblokken en al in de eer-
ste minuut lag de bal er in door een uitstekende actie 
van Renee van de Venne.  Vlak voor rust werd de score 
uitgebreid door tweemaal Lieneke waarbij een doelpunt 
uit een penalty voortkwam.  Met een 0-3 stand de rust 
in, je zou zeggen de wedstrijd is gelopen. Na rust kwam 
Festilent echter weer terug in de wedstrijd en halverwe-
ge de tweede helft stond het ineens 2-3 en de spanning 
was weer volop terug.  Gelukkig was het Renee die 5 
minuten voor tijd de wedstrijd in het slot gooide en de 
2-4 scoorde. 

Weer een finale gewonnen, nog 3 te gaan.......

EGS’20 LEGT TRAINERS OFFICIEEL VAST

Afgelopen weekend werden de eerder mondeling over-
eengekomen afspraken met Ramon Taihutta en Ricky 
Seinstra schriftelijk bevestigd. Onder toeziend oog van 
algemeen voorzitter Jan de Kruif en voorzitter techni-
sche commissie Aad Kamps werden de contracten on-
dertekend.  

Foto vlnr: Jan de Kruif, Ramon Taihuttu en Aad Kamps

Ramon zal als assistent-trainer van de selectie de hoofd-
trainer Remco ten Hoopen ondersteunen en daarnaast 
ook de leiding hebben over het 2e selectie-elftal. Ramon 
heeft al een mooie trainer’s c.v. opgebouwd en kende 
successen als trainer/coach van DAW 2  en Berghem 
Sport 2. Daarvoor was Ramon actief als jeugdtrainer bij 
de hogere jeugdteams van o.a. Achates, Vitesse’08 en 
de Treffers.

Ook de overeenkomst met keeperstrainer Ricky Seinstra 
werd schriftelijk verlengd. Rick is ook dit seizoen al ac-
tief als keeperstrainer van de selectie. Naast deze taak 
zal hij zich ook gaan bezig houden met de keepersschool 
die EGS’20 binnen de jeugdafdeling heeft. 

Foto: Ricky Seinstra

Beide contracten zijn aangegaan voor de duur van 1 sei-
zoen en zullen m.i.v. 1 augustus ingaan.

Het bestuur wenst beide Ramon en Ricky veel succes 
bij hun werkzaamheden als respectievelijk trainer van 
het 2e elftal en keeperstrainer in het komende seizoen 
2022-2023. 

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

comp

scheidsrechter: Bernard van Eldijk

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

scheidsrechter: Thijs Spoorendonk

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

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
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Afgelopen zaterdag speelde we alweer de laatste thuis-
wedstrijd van het seizoen. De tegenstander was de laag 
geklasseerde Juliana Mill JO17-2. Maar zeker niet te on-
derschatten, zij hebben evenveel wedstrijden verloren, 
maar wel een record aan gelijke spelen. Verder missen 
we vandaag Teun, Joep, Mike en onze keeper Noud. Thijs 
voelde zich vandaag weer geroepen en toonde het lef 
om weer in het doel te staan. 

De wedstrijd stond vandaag onder leiding van Dylan 
Luza. Dit is toch wel bijzonder om een wedstrijd te flui-
ten van het team waar jezelf nog in speelde voor de 
winterstop. Hij deed het overigens vlekkeloos.

Na een voorzichtige start kregen we de wedstijd al snel 
onder controle. Nadat er in begin enkele kansen werden 
gemist kregen we alweer het gevoel dat het net zo’n 
wedstrijd werd als tegen Vitesse, waarin vele kansen 
werden gemist. Dit gevoel verdween nadat Sven en Tim 
beide gescoord hadden en we lekker voor stonden met 
2-0. Je zou denken dit wordt een lekker ontspannen mid-
dag voor de coaches. Maar zo werkt dat niet bij de JO17-
2, uit het niets wist Juliana Miil de aansluitingstreffer te 
scoren en maakte de wedstrijd weer spannend. Met een 
2-1 voorsprong gingen we de rust in.

Na de rust werd Dylano de diepte ingestuurd, na een 
tijdje droog te hebben gestaan schoot hij nu wel de bal 
langs de keeper in het hoekje. Zo weer een marge van 
2 doelpunten. Juliana trapt af en gaat in de aanval, die 
wordt afgerond met een slap schot. Thijs kreeg een blac-
kout en in plaats de bal op te rapen laat hij hem zo het 
doel in rollen, weg marge van 2. Gelukkig heeft Dylano 
het deze middag op zijn heupen en scoort zijn twee doel-
punt, daarna maakt Tim ook zijn tweede en is de marge 
nu 3 doelpunten. Maar als we denken de buit is binnen 
dan komt Juliana weer terug en werd het weer 5-3. Dyla-
no maakt daarna zijn hattrick compleet en daarna werd 
zelfs nog een 7de doelpunt gescoord, nu door Sal, die al 
6 jaar lang geen doelpunt meer heeft gemaakt. Op het 
laatst scoorde Juliana nog een keer zodat deze wedstrijd 
eindigde met een 7-4 uitslag. 

DOELPUNTRIJKE WEDSTRIJD EINDIGT 
IN WINST VOOR JO17-2

EGS’20 JO17-2 - 
JULIANA MILL JO17-2 

7-4
(Johnny Verweegen)

JO17-1 VERLIEST VAN ROOD WIT’62
EGS’20 JO17-1 - 

ROOD WIT’62 JO17-1 
0-3

Foto: Amir Chazanisharahi (JO17-1)

JO19-2 WINT VAN ACHILLES REEK
EGS’20 JO19-2 - 

ACHILLES REEK JO19-1 
2-1

Foto: Vreugde bij de JO19-2 na een gescoord doelpunt 
van Daan Liefrink (2e van links)

JO19-1 VERSTOORT 
KAMPIOENSFEESTJE DAW SCHAIJK

EGS’20 JO19-1 - 
DAW SCHAIJK JO19-1 

2-0T: (0486) 420 700www.hrmeetenregeltechniek.nl

Foto: Milan Hollanders  (JO19-1)

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

scheidsrechter: Dhr R Steffanie

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

11:15 EGS'20 5 SV Milsbeek 2

comp

scheidsrechter: Menno ter Horst

12:00 OSS'20 5 EGS'20 6

comp

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

comp

scheidsrechter: Dylan Luza

11:00 HBV 3 EGS'20 8

comp

10:15 EGS'20 9 FC Schadewijk 6

comp

scheidsrechter: André Derksen

11:00 Constantia 4 EGS'20 11

comp

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

comp

scheidsrechter: Ben van Eldijk

10:00 EGS'20 13 DAW Schaijk 10

comp

scheidsrechter: Bernard van Eldijk

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

comp

10:00 EGS'20 VR1 Maaskantse Boys VR1

comp

scheidsrechter: Toon Verstraaten

zaterdag 28 mei

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

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

comp
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Zaterdagochtend vroeg op pad voor de JO13-1. Zonder 
de geblesseerde Jurre en Lotte gingen we op pad naar 
Siebengewald, vlak bij de Duitse grens. Daar speelt te-
genwoordig het combinatie jeugd team van Maasdui-
nen. Deze (grote) jongens wilde graag laten zien aan ons 
dat ze in de laatste poule voor de zomerstop nog wat 
plekken konden stijgen. Wij hadden deze ochtend een 
andere missie. Plek 1 blijven staan en stiekem hopen op 
puntverlies van WHV (de nummer 2) zodat we de poule-
winnaar in deze 1ste klasse konden worden. 

We starten dan ook furieus. Binnen no time lagen er 
al een paar goals in. Luuk met een fraai afstandsschot, 
Kees met zijn typerende versnelling en topscorer Sofie 
brachten ons al op 0-3. Bij een mooie corner van Kees 
scoorde specialist Luuk met zijn hoofd en dachten we 
aan de kant, de meegereisde ouders en trainers, dat de 

JO13-1 OP WEG NAAR DE EERSTE PLAATS!
MAASDUINEN JO13-1 - 

EGS’20 JO13-1 
3-6

(Jochem Spoorendonk)

buit wel binnen was. Een tegengoal voor rust bracht dus 
geen paniek in de ogen van onze verdediging, Minke, 
Frits, Cas en Lieke. Met de meegenomen jongens Willem 
en Tim erbij leek er dus niets aan de hand, zeker niet 
toen Sofie de 1-5 na rust binnen knalde. De Limburgse 
jongens gingen daarna toch wat meer pressie en po-
wer ontwikkelen en Bowen had zijn handen vol ineens. 
Na twee goals van hun was de marge nog maar 2. Ons 
middenveld en aanval moesten onze verdediging hel-
pen, Robin en Teun kwamen niet meer aanvallen toe. Er 
kwamen nog wat hachelijke momenten en Bowen pakte 
uit met een paar schitterende reddingen. In werkelijk de 
laatste minuut knalde Noud de 3-6 binnen op een zeer 
fraaie wijze, zijn eerste wedstrijdgoal dit jaar, en wat 
voor 1 ! 

De punten gingen mee naar Kranenhof. Na het douchen 
bereikte ons het nieuws dat WHV ook gewonnen had 
dus volgende week zaterdag valt de beslissing in Oss bij 
Berghem Sport voor ons. Dat is erg leuk voor het team 
en hopelijk kunnen we dan samen met ouders, familie 
en vrienden een (klein) feestje bouwen op onze club!

Het was een lange tijd geleden dat JO13-2 die punten 
niet op zak hield. In een gelijkwaardige wedstrijd tegen 
Volharding JO13-2 werd aan het kortste eind getrokken. 
Iedereen was mee, zelfs de geblesseerden Fedde (last 
van knie) en Niek (ongeluk met voortanden) richting 
Vierlingsbeek. Eer we daar waren, hadden de EGSers een 
file van 20 minuten moeten trotseren. Tsja, iedereen wil-
de natuurlijk zien hoe EGS JO13 -2 het er van af bracht ;). 

In een prachtige eerste helft waar alle twee de teams 
op de aanval speelden, ontwikkelde zich een fantastisch 
schouwspel. Er werd gespeeld op het scherpst van de 
snede, dat merkte Koen goed. Koen had de beste spe-
ler van Volharding tegenover zich staan. Koen kwam 
gebutst en gebeukt de eerste helft door, maar had de 
speler wel onder controle. Koen was zelfs in staat om 
strakke passes te verzenden naar Joey. Joey werd een 
paar keer gelanceerd door Lars of Finn en kon diver-
se keren goed uithalen, maar de ballen ging of op de 
keeper of net naast. Samen met Taro/Levi was hij een 
plaag voor de verdediging van Volharding. De verdedi-

ging van EGS wankelde een paar keer, maar bleef over-
eind. Sam speelde wederom een uitstekende en degelij-
ke  partij. En kwam Volharding door de verdediging, dan 
stond keeper Baer wel in de weg met een paar knappe 
reddingen.

De tweede helft met de nodige wisseling verliep minder 
vlot. Wel had EGS nog een levensgrote kans via Quinten. 
Zijn schot spatte uit één op de paal. En toen was de 
koek op. De hitte? Of de zwarte shirts met lange mou-
wen, waar je het nog warmer in kreeg? Of de wisseling 
van speler van Volharding, weg bij Koen en in het cen-
trum geposteerd? De wissels? Zeg het maar. Het liep 
niet meer en binnen 10 minuten was de wedstrijd weg. 
Er stond toen 4-0 op het bord. Moe en uitgeput waren 
de EGSers na het laatste fluitsignaal. Er was alles aan 
gedaan om de wedstrijd tot een goed einde te brengen. 
Helaas zat dat er zaterdag niet in en sinds lange tijd 
verloor EGS JO13-2 een keer. Het seizoen zit er op. Nu 
nog enkele trainingen, een wedstrijd tegen de ouders en 
een mooi afscheid bij Merlijn staat nog op de planning.

Op naar de zomervakantie en daarna weer fris startten 
aan een nieuw voetbalseizoen. Voor nu is goed te zien 
dat de competitie net te lang duurde met de vele gaten 
in het program.

JO13-2 WEET OOK WEER WAT VERLIEZEN IS
ST VOLHARDING/SAMBEEK 

JO13-2 - EGS’20 JO13-2 
4-0

(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

ST TEAMS VIOS/TOXANDRIA TE STERK VOOR JO13-3 EN JO13-4
EGS’20 JO13-3 - 

ST VIOS/TOXANRDIA JO13-2 
0-5 

EGS’20 JO13-4 - 
ST VIOS/TOXANRDIA JO13-1 

1-7

Foto: Jessy van Kuppeveld Foto: Hailey Rots (JO13-4)

vertrek: 15:00 naar Cuijk

vervoer: wordt door leiding geregeld

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

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

comp

scheidsrechter: Edwin van Kraaij

zondag 29 mei

14:30 Ysselsteyn 1 EGS'20 1

comp

12:00 EGS'20 2 Juliana Mill 2

comp

10:00 EGS'20 3 HVCH 6

comp

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

comp

11:00 EGS'20 5 De Zwaluw 3

comp

10:00 EGS'20 6 Achilles Reek 2

comp

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

comp

12:00 EGS'20 8 SIOL 2

comp

12:00 EGS'20 9 Cito 7

comp

12:30 FC de Rakt 6 EGS'20 10

comp

10:00 EGS'20 11 Juliana Mill 4

comp

13:00 EGS'20 13 EVVC 5

comp

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

comp

12:00 SES VR1 EGS'20 VR1

comp

donderdag 2 juni

20:00 HVCH 8 EGS'20 6

comp

zaterdag 4 juni

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
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JO11-2 BLIJFT ZONDER WINST IN 4E FASE
EGS’20 JO11-2 - 

FESTILENT JO11-2 
0-4

JO8-1 VERLIEST MET 3-6

EGS’20 JO8-1 - 
BLAUW GEEL’38/JUMBO JO8-2

Foto: Eyobed Tesfasilasie (JO8-1)

Foto: Teun Langendoen (JO10-2)Foto: Levi de Haas (JO11-2)

Foto: Sirak Tafere (JO8-4)

5-1 WINST VOOR JO8-4

EGS’20 JO8-4 - 
SIOL JO8-4

NULANDIA TE STERK VOOR JO10-2

EGS’20 JO10-2 - 
NULANDIA JO10-2

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 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 Vorstenb.B. VR2 EGS'20 VR1

comp

zaterag 11 juni

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

vertrek: 13:00 naar Mill

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

zondag 12 juni

11:00 Gassel 4 EGS'20 7

11:30 HBV 4 EGS'20 11

Let op: Deze wedstrijd wordt bij EGS’20 gespeeld

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

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

zondag 19 juni

10:00 EGS'20 6 TOP 3

scheidsrechter: Ben van Eldijk

12:00 Hapse Boys 5 EGS'20 8

10:15 EGS'20 11 SIOL 3

scheidsrechter: Toon Verstraaten

10:30 EGS'20 35+1 Herpinia 35+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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AGENDA
22-5 Kampioensfeest 7e
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

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


