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                        Foto: Sinds deze week heeft EGS’20 weer een groep JO7 die kennismaken met het voetballen
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DERDE HELFT EGS’20

(Wedstrijdsecretariaat)

Uitslagen

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

DINSDAG 13 SEPTEMBER
Hapse Boys VR1 EGS´20 VR1 2-9
WOENSDAG 14 SEPTEMBER
SCMH JO15-1 EGS’20 JO15-1 1-14

ZATERDAG 17 SEPTEMBER

EGS’20 JO11-3 Juliana Mill JO11-1 0-12
Festilent JO11-1 EGS’20 JO11-2 13-1
Margriet JO11-1 EGS’20 JO11-1 4-6
EGS’20 MO13-1 ODC MO13-2 7-0
Berghem Sport 
JO13-4 EGS’20 JO13-4 1-3

DAW Schaijk 
JO13-4 EGS’20 JO13-3 2-2

EGS’20 JO13-2 ST De Zwaluw/Hap-
se Boys JO13-1 1-0

Festilent JO13-1 EGS’20 JO13-1 2-3
Vita JO15-1 EGS’20 JO15-4 2-1
HVCH JO15-2 EGS’20 JO15-3 6-0
Volkel JO15-1 EGS’20 JO15-2 7-1

EGS’20 JO15-1 Blauw Geel’38/Jum-
bo JO15-5 3-1

Gassel JO17-1 EGS;20 JO17-2 11-0
EGS’20 JO17-1 Maasduinen JO17-1 2-4
EGS’20 JO19-2 Vitesse’08 JO19-1 1-13
Volkel JO19-1 EGS’20 JO19-1 1-5
ZONDAG 18 SEPTEMBER
Vianen Vooruit VR1 EGS’20 VR2 7-0
EGS’20 VR1 De Zwaluw VR1 5-2
Herpinia 35+ 1 EGS’20 12 8-2
Vianen Vooruit 4 EGS’20 10 0-3
SV DWSH’18 4 EGS’20 9 2-2
EGS’20 7 Gassel 2 6-0
EGS’20 5 DAW Schaijk 5 5-0
EGS’20 4 Vita 2 7-4
Vesta’19 2 EGS’20 3 5-2
EGS’20 2 Berghem Sport 2 5-0
Fc Schadewijk 1 EGS’20 1 2-2

Derde Helft EGS’20 6         *  Maandag 19 september  2022     * Seizoen 2022-2023

INFORMATIE VANUIT HET WEDSTRIJDSECRETARIAAT
Interlands
A.s. woensdag 21 en vrijdag 23 september worden op 
sportpark De Kranenhof de jeugdinterlands Nederland 
O17-Ierland O17 gespeeld. Op deze dagen is het door de 
KNVB niet toegestaan dat er getraind wordt.  De toe-
gang voor deze wedstrijden is gratis en het is fijn dat je 
je aanmeldt als je wilt komen zodat wij een inschatting 
kunnen maken hoeveel mensen er komen.  Een entree-
bewijs is echter niet verplicht !  Je kunt je aanmelden 
via: 

https://www.onsoranje.nl/info/79363/
tickets-jeugdinterland

De definitieve selectie is door bondscoach Pieter Schras-
ser Bert inmiddels bekendgemaakt en is te vinden op:
https://www.onsoranje.nl/nieuws/jeugd-mannen-on-
der-17/80399/selectie-onder-17-voor-tweeluik-tegen-ier-
land

Het sportpark zal op beide dagen vanaf 17:30 uur ge-
opend zijn en er lopen stewards vanuit onze club met 
een KNVB-jas aan om iedereen wegwijs te maken. Ook 
Dutchie zal aanwezig zijn voor de jongste jeugd! 

Voor de bezoekers van de jeugdinterlands hebben we 
deze tips en richtlijnen:

* Kom zoveel mogelijk met de fiets.  We verwachten dat 
het erg druk zal zijn op de parkeerplaats.

* Op het sportpark is vanaf de entreepoort een volledig 
rookverbod van kracht. Dit is een richtlijn van de KNVB 
en er zal gehandhaafd worden. Buiten de poorten, op de 
parkeerplaats, kan wel gerookt worden.

* Kom zoveel mogelijk in het oranje. Door de spelers en 
de staf wordt dit zeer gewaardeerd omdat het een ver-
gelijkbare ambiance kan geven in deze oefenwedstrij-
den als in een stadion wanneer het om kwalificatie gaat. 

Wij hopen zoveel mogelijk mensen op woensdag en vrij-
dag op ons sportpark te mogen begroeten !  Wij zijn er 
klaar voor ! 

Pasfoto
Tot 1 oktober a.s. heb je nog de mogelijkheid om zelf de 
pasfoto in je voetbal.nl app te wijzigen. Hierna kan dit al-
leen nog via het wedstrijdsecretariaat die dit bij de KNVB 
moeten aanvragen.  Zorg dus dat je dit op tijd regelt! 
Je kan ook aan je trainer vragen of hij een foto maakt en 
die direct uploadt in de voetbalapp. 

Spelregelbewijs
De KNVB verplicht alle spelers die geboren zijn in 2004
en 2005 als ook nieuw ingeschreven leden om een spel-
regelbewijs te halen. 

Dit spelregelbewijs is verplicht om speelgerechtigd te 
zijn. Er zijn nog steeds 10 (jeugd)spelers die het
spelregelbewijs niet gehaald hebben en daardoor NIET
speelgerechtigd zijn ! 

De betrokken spelers/speelsters kunnen via   
www.voetbalmasterz.nl een account aanmaken en zo 
online dit bewijs halen. WIj hopen dat onderstaande  
spelers/speelsters dit bewijs zsm. halen anders zijn zij 
niet meer speelgerechtigd.  Het gaat om:

Tariel Aleskerov Sven van Boekel Niels Bongaards

Bashar Darwish Joeri van Doorn Joep Floor

Tim Hendriks Jens Kramer Julia v.d. Venne

Nathan 
Vervaecke

Bij een overtreding (spelen zonder spelregelbewijs) gaat 
de KNVB niet meteen over tot het opleggen van sancties, 
maar ze willen je er wel op wijzen dat na 7 keer meespe-
len zonder spelregelbewijs aangifte bij de aanklager zal 
worden gedaan. Mogelijk volgt er dan een zware sanctie. 
De richtlijn hiervoor is: een boete variërend van €75 - 
€100 voor de vereniging en 1 wedstrijd uitsluiting voor 
de speler.
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FC SCHADEWIJK 1 - EGS’20 1
2-2 

(Remco ten Hoopen)

1E BEKERT DOOR

Foto: Hidde Leegstraten (1e)

KNAPPE WINST 2E

EGS’20 2 - BERGHEM SPORT 2 
5-0

Foto: Rick Beijer (2e)

BEKERAVONTUUR EINDIGT VOOR 3E

VESTA’19 2 - EGS’20 3 
5-2 

Foto: Niels Claasen (3e)

Vandaag een schrijven van de selectie trainer van EGS. 
Normaal zien we verhalen van de Bikkelkamp reporter, 
maar die lijkt van de aardbodem verdwenen. Toch vind 
ik het belangrijk om u, als trouw lezer en EGS supporter 
even een update te geven.

We zijn er klaar voor!!
De voorbereiding zit erop. We zijn begonnen op 20 juli 
en inmiddels is het 19 september. 2 Maanden voorberei-
ding zitten erop. We hebben getraind in verschillende 
samenstellingen, dit door de vele vakanties van de jon-
gens. Het verbaast ons als staf wel is hoe vaak en hoe-
veel de jonge mensen op vakantie kunnen. Dat konden 
wij ons vroeger echt niet veroorloven. Hierdoor was er 
veel variatie in de trainingen, verschillende hoogtes in 
opkomst maar altijd minimaal 25. Dat werkt voor Ramon 
als trainer van het 2e en mijzelf erg prettig. Ook de in-
tensiteit op de trainingen en de getoonde mentaliteit is 
erg prettig. Hierdoor kun je veel van de jongens vragen 
en ze gaan er dan ook volledig voor. Ook te merken is 
dat men weet dat de concurrentie echt groot is. Spelers 
moeten echt knokken voor hun plekje. Dit verhoogt de 
weerstand weer en daarmee dus ook het niveau.

De wedstrijden zijn met wisselende spelbeelden en re-
sultaten gegaan. Gen eerste klassers Erp en Leones heb-
ben we 1-1 en 0-1 verloren. Maar we konden 80 minuten 
echt goed mee. De laatste 10 minuten in beide potjes 

was het vooral tegenhouden, maar daar zijn we dan 
wel in geslaagd. Erg prettig te weten dat we naast het 
aanvallend voetbal waar we voor staan, ook compact en 
goed georganiseerd kunnen verdedigen. 

In de beker zijn we door. Met winst partijen tegen een 
sterk Herpinia en een helaas die dag wat matig Mosa 
konden we het tegen derde klasser Schadewijk afma-
ken. Daarvoor volstond een gelijkspel en dit werd het 
ook. De 2-2 was terecht. Beide ploegen konden winnen, 
kregen de nodige kansen, maar het weer en het veld 
lieten echt goed voetbal van beide kanten niet toe. Al 
met al, toch door. Was niet de doelstelling, maar toch 
weer mooi mee genomen. Nu hopen op een loting thuis!

Belangrijkste is dat het nu allemaal echt gaat begin-
nen!!! Donderdag 22 september spelen we de laatste 
oefenwedstrijd tegen buurman Gassel. Deze derby is elk 
jaar goed voor veel publiek, nu is deze eindelijk ook is 
een keer thuis. We hopen veel mensen te zien donder-
dag avond, voor een mooie pot voetbal tussen de buur-
tjes! 

Zondag dan voor het echte werk naar Vianen. We kijken 
er naar uit, de voorbereiding was lang zat en we zijn 
er klaar voor! Ook het tweede en onder 23 spelen zon-
dag de eerste. Ook zei zijn klaar voor de strijd, alle 3 de 
teams top fit! De verdelingen zijn gemaakt en we gaan 
er vol voor. We hopen u, nogmaals donderdag en zondag 
langs de velden te zien. We zullen er alles aan doen om 
beide wedstrijden met 1 en ook 2 en o23 de punten te 
houden! Laat het een mooi weekend worden. Tot dan!

Foto (Peter Leegstraten): Wessel Kouwenberg (1e)

Programma

donderdag 22 september

20:15 EGS'20 1 Gassel 1

vriendschappelijk

scheidrechter: nnb

zaterdag 24 september

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

15:00 EGS'20 JO19-1 FC de Rakt JO19-1

beker

scheidrechter: Paul Willems

14:45 UDI'19/CSU JO19-2 EGS'20 JO19-2

beker

vertrek: 13:45 vertrek naar Uden

vervoer: wordt door leiding geregeld

14:45 Olympia'18 JO17-1 EGS'20 JO17-1JM

beker

vertrek: 13:45 naar Boxmeer

vervoer: van Haren, Hofstede, Janssen, 
Luza, res: Roeffen

15:00 EGS'20 JO17-2JM HVCH JO17-4

beker

scheidrechter: Edwin van Kraaij

13:00 EGS'20 JO15-1JM Vorstenbossche 
Boys JO15-1

beker

scheidrechter: Martijn Mulder

11:30 OSS'20 JO15-3 EGS'20 JO15-2JM

beker

vertrek: 10:30 naar Oss

vervoer: wordt door leiding geregeld

15:00 EGS'20 JO15-3JM SJO/SSA VESTA'19 
JO15-1JM

beker

scheidrechter: Joeri Nuijen

15:00 EGS'20 JO15-4JM DAW Schaijk JO15-
2JM

beker

scheidrechter: Jimmy Hendriks

13:00 EGS'20 JO13-1JM Prinses Irene 
JO13-1

beker

scheidrechter: Milan Siebers

13:00 EGS'20 JO13-2JM ST Constantia/Me-
nos JO13-1

beker

scheidrechter: Ben van Eldijk

11:30 Prinses Irene JO13-
2JM EGS'20 JO13-3

beker

vertrek: 10:30 naar Nistelrode

vervoer: Mulders, Nusdorfer, Peters, res: 
Roeven

10:15 UDI'19/CSU JO13-4 EGS'20 JO13-4JM

beker

vertrek: 09:15 naar Uden

vervoer: wordt door leiding geregeld
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GOEDE BEKERWEEK VOOR VR1
DINSDAG 13-9

HAPSE BOYS VR1 -
EGS’20 VR1 

2-9 
ZONDAG 18-9 

EGS’20 VR1 - DE ZWALUW 
VR1 
5-2

(Edwin van Kraaij)
Op dinsdag 13 september jl. speelde de VR1 de inhaal-
wedstrijd tegen Hapse Boys VR1. Op verzoek van Haps 
werd deze wedstrijd op de Kranenhof gespeeld. De 
dames gingen op het kunstgrasveld meteen goed van 
start. Hapse Boys, dat in de competitie ook een tegen-
stander zal zijn van de VR1, had weinig in te brengen en 
kreeg de ene na de andere aanval te verwerken. De sco-
re liep gelijkmatig op en de teller bleef staan op 9 tref-
fers. Daarbij werden ook 2 tegentreffers geincasseerd 
waarbij moet worden gezegd dat de keepster Jasmijn 
Adams daar geen debet aan had. Zij keepte een prima 
wedstrijd wat ook gezegd moet worden van de meiden 
die overgekomen zijn van de MO17, die uitstekend speel-
den. De doelpunten werden verdeeld onder Lieneke van 
Kempen (4), Maria Frankowska (2), Renee van de Venne 
(2) en Amber van Kraaij (2) waardoor de eindstand 2-9 
werd. 

Op zondagmorgen werd gespeeld tegen de Zwaluw VR1 
uit Oeffelt. Dit elftal speelt een klasse lager en gaven 
van tevoren al aan dat ze waarschijnlijk de 90 minuten 
niet vol zouden kunnen maken door blessures. Toch ga-
ven ze prima tegenstand en EGS’20 had wat meer moei-
te dan dinsdag om elkaar te vinden. Dit resulteerde na 
een kwartier spelen zelfs in een 0-1 achterstand. Na een 
half uur spelen herstelden de dames de verhouding en 
via Maria (2), Amber en Lieneke werd een 4-1 stand be-
reikt. Toch wist De Zwaluw voor rust via een penalty nog 
iets terug te doen zodat de ruststand met 4-2 bereikt 
werd.  In de tweede helft scoorde Ilona van Daatselaar 
nog eenmaal waardoor de eindstand 5-2 werd. 

Al met al een prima week voor de dames 1 waarbij voor-
al duidelijk werd dat de overgang van de MO17-meiden 
naar de damesselectie een versterking is. Isa Cuppen, 
Lindsey Ouwens, Lotte Hermanussen en Silke van Kem-
pen hebben al de kans gekregen dit te kunnen laten zien 
maar er kloppen er nog meer aan de deur.  Het belooft 
dus een interessante competitie te worden die a.s. zon-
dag begint met een thuiswedstrijd tegen SJVV VR1 uit 
Deurne, die ook een goede bekervoorbereiding hebben 
gehad.  Zondag 10:00 uur op sportpark de Kranenhof 
gaat de competitie beginnen.

Foto: Vreugde nadat Amber gescoord heeft

EERSTE BEKERWINST VOOR 5E

EGS’20 5 - DAW SCHAIJK 5 
5-0

Foto: Remco Uijen (5e)

https://www.onsoranje.nl/info/79363/
tickets-jeugdinterland

11:00 EGS '20 MO13-1 (9-tal) DSC MO13-2 (9-tal)

beker

scheidrechter: Daan van Stekelenburg

08:30 Den Dungen JO11-1 EGS'20 JO11-1JM

comp fase 1

vertrek: 07:30 naar Den Dungen

vervoer: wordt door leiding geregeld

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

comp fase 1

scheidrechter: Thijs Spoorendonk

11:00 EGS'20 JO11-3JM ST Toxandria/
VIOS'38 JO11-2JM

comp fase 1

scheidrechter: Arthur Brussaard

08:45 Blauw Geel'38/JUM-
BO JO10-2 EGS'20 JO10-1JM

comp fase 1

vertrek: 07:45 naar Veghel

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 Prinses Irene JO10-1 EGS'20 JO10-2

comp fase 1

vertrek: 08:00 naar Nistelrode

vervoer: wordt door leiding geregeld

11:00 Vitesse'08 JO9-1 EGS'20 JO9-1JM

comp fase 1

vertrek: 10:00 naar Gennep

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 JVC Cuijk JO9-1 EGS'20 JO9-2JM

comp fase 1

vertrek: 08:00 naar Cuijk

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO9-3 SV Milsbeek JO9-1

comp fase 1

scheidrechter: leider is spelleider

09:00 EGS'20 JO9-4JM SIOL JO9-4

comp fase 1

scheidrechter: leider is spelleider

10:00 Vitesse'08 JO8-1 EGS'20 JO8-1JM

comp fase 1

vertrek: 09:00 naar Gennep

vervoer: wordt door leiding geregeld

10:30 Prinses Irene JO8-1 EGS'20 JO8-2JM

comp fase 1

vertrek: 09:30 naar Nistelrode

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO8-3 DSV JO8-1JM

comp fase 1

scheidrechter: FairPlay

09:00 EGS'20 JO8-4JM ST Toxandria/
VIOS'38 JO8-1

comp fase 1

scheidrechter: FairPlay

zondag 25 september

14:30 Vianen Vooruit 1 EGS'20 1

comp

scheidsrechter: Dhr G. Briene
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De 7-1 nederlaag tegen Volkel JO15-1 kwam hard aan. De 
eerste tien minuten ging de partij gelijk op, maar door 
veelal persoonlijke fouten stond er een iet wat verte-
kende uitslag op het formulier. De trainers waren wat 
mopperig (is niet goed te praten) in de rust en na afloop. 
Iedereen deed zijn stinkende best en voetbalde naar 
haar/zijn kunnen. Er gingen wel heel veel eenvoudige 
voetbalkundige dingen mis, bal aannemen, passen naar 
de zelfde kleur, goede been inspelen, communicatie on-
derling. Best wel veel eigenlijk, daardoor ontstond er 
een zeer rommelige wedstrijd van EGS-kant. En toch zie 
je dat er wel voetbal in de groep zit. EGS JO15-2 probeert 
van achter op te bouwen en naarmate de wedstrijd vor-
derde, ging dat steeds beter.

Ook de ideale opstelling is nog niet gevonden. Het blijft 
puzzelen voor de trainers. Blijven trainen op positiespel, 
passing en fysieke gesteldheid. En vooral op slim spelen 
(het beroemde voetbal gogme!). Uiteindelijk zal de puz-
zel in elkaar vallen en zullen er wedstrijden, met goed 
voetbal, gewonnen worden.

Oja, EGS JO15-2 blijft tot nu toe wel iedere wedstrijd sco-
ren. Afgelopen zaterdag was Jaimy de afmaker op een 
uitstekende loopactie van Jippe. Vanaf het middenveld 
kreeg hij de bal toegespeeld, Jippe stak het veld over 
en kon vlak voor de keeper, de bal opzij leggen. Voor de 
mee gerende Jaimy was het nog een koud kunstje om de 
bal in het net te leggen. Het was meteen ook het laatste 
wapenfeit van de wedstrijd.

Dat het beter moet, was wel duidelijk. Die zoektocht 
naar de juiste formatie en juiste afstemming gaat ieder-
een vol goede moed aan.

JO15-2 IS ZOEKENDE

VOLKEL JO15-1 - EGS’20 JO15-2 
7-1

(Joep van der Molen)Markt 5 ♦ 5361 GH Grave

 Cadeauwinkel
   & Fashion

                                  
 Tot zo!

                            Groetjes Team
 Klik

Afgelopen zaterdag kregen we een flinke oorwassing 
van Gassel JO17-1. Er werd verloren met maar liefst 11-0 
en de ruststand was 6-0. Voor deze wedstrijd hadden we 
maar elf spelers en geen keeper. Gelukkig wilde Jippe en 
Caelan van de JO15-2 nog met ons meedoen. Waarvan 
Caelan de lef had om in het doel te gaan staan. In de 
deze wedstrijd hadden we maar twee spelers die al als 
verdediger spelen. We miste de verdedigende ervaring 
achterin. Daardoor ging er veel mis, zoals uitverdedigen 
door het midden, wat met balverlies meteen heel ge-
vaarlijk was. Verder had Gassel één hele snelle spits, die 
we niet bij konden houden.

Fysiek kwamen we ook te kort en dan moet je de bal 
sneller rond spelen en niet met de bal gaan lopen om 
uit de duels te blijven. Dit lukte met fases, na de 3-0 
kwamen we wat meer aan de bal en kregen zelfs nog 
kansen. Maar in plaats van zelf te scoren, scoorde door 
fouten Gassel weer. 

JO17-2 KRIJGT OORWASSING

GASSEL JO17-1 -EGS’20 JO17-2 
11-0

(Johnny Verwegen)

EERSTE VERLIES JO17-1 
EGS’20 JO17-1 - 

MAASDUINEN JO17-1 
2-4

Foto: Mitch ten Haaften (JO17-1)

JO15-1 WINT OOK 2E BEKERWEDSTRIJD
EGS’20 JO15-1 - BLAUW 
GEEL’38/JUMBO JO15-5 

3-1

Foto: Milan Adams (voor) en Sem Rikken (achter) van 
de JO15-1

DE GROTE CLUBACTIE BEGINT
(Jody Jansen)

De grote clubactie komt eraan, en dit jaar doen wij als 
club hier ook weer aan mee. Aankomende zaterdag 24-
09 zullen de verkoopboekjes in jullie teamlocker liggen 
bij de schone was, inclusief een kleine instructie.  
 
Alle jeugdteams t/m O13 kunnen diezelfde dag begin-
nen met het verkopen van loten. Elk lot kost 3€, waar-
van er 2.40 € naar de club gaat.  
 
De opbrengst hiervan zal gaan worden gebruikt voor 
o.a jeugdactiviteiten. Op het verkoopboekje staat alle 
benodigde informatie. Als koper van een lot maak je 
ook kans op leuke prijzen. 
 
De top 3 lotenverkopers zullen worden beloond met 
een leuke prijs vanuit de club. Wij hopen dat de kin-
deren enthousiast aan de slag gaan om zo een leuk 
bedrag voor de club binnen te halen.  

12:15 SSS'18 2 EGS'20 2

comp

10:00 EGS'20 3 Hapse Boys 2

comp

scheidrechter: André Derksen

11:00 Margriet 2 EGS'20 5

comp

10:00 EGS'20 8 HVCH 11

comp

scheidrechter: Joeri Nuijen

12:00 EGS'20 9 FC Uden 4

comp

scheidrechter: Dylan Luza

12:00 UDI'19/CSU 11 EGS'20 10

comp

10:30 WHV 4 EGS'20 11

comp

10:00 Gassel 3 EGS'20 12

comp

10:00 EGS'20 35+1 VESTA'19 35+1

comp

scheidrechter: Bernard van Eldijk

10:00 EGS'20 VR1 SJVV VR1

comp

scheidrechter: Toon Verstraaten

12:00 EGS'20 VR2 VESTA'19 VR1

comp

scheidrechter: Ben van Eldijk

woensdag 28 september

19:30 HVCH JO19-2 EGS'20 JO19-1

beker

vertrek: 18:30 naar Heesch

vervoer: wordt door leiding geregeld

zaterdag 1 oktober

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

15:00 Prinses Irene JO19-1 EGS'20 JO19-1

beker

vertrek: 14:00 naar Nistelrode

vervoer: wordt door leiding geregeld

15:00 EGS'20 JO19-2 VESTA'19 JO19-1

beker

15:00 EGS'20 JO17-1JM ST VIOS'38/Toxan-
dria JO17-1

beker

14:00 DAW Schaijk JO17-3 EGS'20 JO17-2JM

beker

vertrek: 13:00 naar Schaijk

vervoer:Bottenberg, Kibet, Cruijsen, res: 
Kersten

12:45 Berghem Sport JO15-3 EGS'20 JO15-1JM

beker

vertrek: 11:45 naar Berghem

vervoer: wordt door leiding geregeld

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

beker
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En dan de 1e wedstrijd van seizoen 2022/2023 voor de 
MO13-1 van EGS.

We spelen thuis tegen de MO13-2 uit Boxtel. Alle kids 
zijn op tijd aanwezig en hebben er erg veel zin in. Hoe 
zou de 1e wedstrijd van het seizoen gaan verlopen? Im-
mers is dit de eerste keer dat er 9 keer 9 wordt gespeeld 
en ook het buitenspel hoort er nu bij. Dat antwoord komt 
al snel, want Janna weet snel de 1.0 op het scorebord te 
krijgen. Iedereen is door het dolle heen.

MO13-1 WINT EERSTE WEDSTRIJD VAN HET SEIZOEN

Foto (Dennis Pijnappels): Lynn Pijnappels (MO13-1)

EGS’20 MO13-1 - ODC MO13-2 
7-0

(Dennis Pijnappels)

Er wordt de rest van de wedstrijd ook erg goed gevoet-
bald en iedereen doet zijn uiterste best. Dit is onder 
andere te zien in het samenspel dat steeds meer vorm 
krijgt en de onderlinge coaching.

Kortom een mooie start van het seizoen en weer veel 
leerstof voor de volgende wedstrijden.

Foto: Janna keijzers heeft gescoord (MO13-1)

Na twee coronajaren was het zaterdag 3 september 
weer zover: De jaarlijkse teambuildingsdag!! Dit jaar 
een editie van primeurs. Zo was dit de eerste teambuil-
ding als EGS ’20. Daarnaast vond deze toffe dag voor 
het eerst op sportpark de Kranenhof plaats. Een ande-
re primeur is dat deze dag voor het eerst samen met 
HCG georganiseerd werd. Wat deze dag extra bijzonder 
maakte is dat we het eerste G-team van EGS ’20 moch-
ten verwelkomen! Al met al: de beste ingrediënten voor 
een veelbelovende dag!

In alle vroegte stonden zaterdag 3 september een aan-
tal flinke vrijwilligers klaar om de organisatie te helpen 
met het  opbouwen van alle spellen. Heel erg bedankt 
mannen! Vanaf 9 uur stroomde het sportpark vol met 
jeugdige voetballers en hockeyers, trainers, ouders en 
vrijwilligers die de spellen begeleidden. Iedereen met 
goede zin! Zelfs de zon droeg haar steentje bij! Het was 
in de ochtend al stralend weer en dit bleef de hele dag. 

In drie blokken hebben bijna 400 jeugdleden van EGS 
‘20 en HCG hun eigen team van dit seizoen goed leren 
kennen. 

Naast kennismaking stond ook samenwerking en plezier 
centraal. Door middel van toffe spellen zoals bijvoor-
beeld een stormbaan, een buikschuifbaan, levend tafel-
voetbal en een zeskamp hebben de teams niet alleen 
goed leren samenwerken, maar bovenal veel plezier 
gehad!  Deze spetterende start van dit seizoen belooft 
niets dan goeds dit jaar!

TEAMBUILDINGSDAG JEUGD 2022
(Oda van Deursen, JEC EGS’20)

Foto: De JO8-1

Foto: Het levend tafelvoetbalspel

We willen alle jeugdleden, trainers en ouders bedanken 
voor hun inzet tijdens de teambuildingsdag. En dan nog 
een speciaal bedankje voor alle  vrijwilligers die gehol-
pen hebben om deze dag tot een succes te brengen! 
Van de mannen in de ochtend bij de opbouw, de ouders 
en andere vrijwilligers die bij de spellen stonden en die 
zorgden dat alles vlekkeloos verliep tot de jongens van 
JO19 die op het einde ervoor gezorgd hebben dat alles 
weer netjes opgeruimd is.
Tot volgend jaar!

Redactie:  Meer foto’s zijn te vinden op www.egs20.nl 
op tabblad Fotogalerij

13:30 EVVC JO15-1 EGS'20 JO15-3JM

beker

vertrek: 12:00 naar Vinkel

vervoer: wordt door leiding geregeld

13:00 FC Uden JO15-2JM EGS'20 JO15-4JM

beker

vertrek: 12:00 naar Uden

vervoer: Ghijssen, Bussing, Lunenburg, 
van Raaij, res: Toenders

12:00 DAW Schaijk JO13-1 EGS'20 JO13-1JM

beker

vertrek: 11:00 naar Schaijk

vervoer: Barten, Hooglander, Jansen, res: 
Janssen

10:30 JVC Cuijk JO13-2 EGS'20 JO13-2JM

beker

vertrek: 09:30 naar Cuijk

vervoer: Janssen, Keijzers, res: Khamal

13:00 EGS'20 JO13-3 BMC JO13-3

beker

13:00 EGS'20 JO13-4JM DAW Schaijk JO13-3JM

beker

10:00 Oss’20 MO13-1 (9-tal) EGS '20 MO13-1 
(9-tal)

comp fase 1

vertrek: 09:00 naar Oss

vervoer: Bardoel, van Dijk, Gerrits, Ke-
ijzers, res: Leclercq

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

comp fase 1

11:00 FC Uden JO11-1 EGS'20 JO11-2JM

comp fase 1

vertrek: 10:00 naar Uden

vervoer: wordt door leiding geregeld

10:00 SJO Vianen Vooruit 
HBV JO11-1 EGS'20 JO11-3JM

comp fase 1

vertrek: 09:00 naar Vianen

vervoer: wordt door leiding geregeld

11:00 EGS'20 JO10-1JM Gemert JO10-1

comp fase 1

scheidsrechter: leider is spelleider

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

comp fase 1

scheidsrechter: leider is spelleider

09:00 EGS'20 JO10-3 SJO Vianen Voor-
uit HBV JO10-2

comp fase 1

scheidsrechter: leider is spelleider

09:00 EGS'20 JO9-2JM Olympia'18 JO9-1JM

comp fase 1

scheidsrechter: leider is spelleider

08:45 Juliana Mill JO9-2 EGS'20 JO9-3

comp fase 1

vertrek: 07:45 naar Mill

vervoer: wordt door leiding geregeld
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EGS begon meteen al sterk, waarbij zichtbaar was dat 
er in de training aandacht was besteed aan de verbe-
ter punten van de vorige wedstrijd. Er werd meteen veel 
druk gezet op de tegenstander en doordat er achterin 
goed werd aangesloten , was er veel balbezit voor EGS. 
Vroeg in de wedstrijd kon Jayden het al 1-0 maken ( met 
links ) na een mooie voorzet van Len. De keeper was 
welliswaar lang maar daarom was vooraf al afgesproken 
meer te gaan voor de lage ballen; goed bedacht!

Er werd onderling op het veld goed gecoacht. Merlijn was 
lekker fel op de bal en maakte een paar mooie acties op 
het middenveld. Op een gegeven moment kwam de bal 
voor de goal van de tegenstander maar het zat niet mee; 
6 schoten op de goal resulteerden niet in een doelpunt. 
Jessy probeerde het eens van een afstand maar helaas. 
Ook Lars liet mooie acties zien en maakte veel meters, 
maar helaas werd  dit niet beloond met een doelpunt . 
Nick had er ook zin in en kwam vanaf het middenveld 
op snelheid, en  passeerde meerdere spelers. Het zag 
er super uit ,maar ook dit werd helaas geen goal. Jessy 
probeerde het nog eens met een mooie diepe voorzet 
op Mees, maar deze kwam er net niet goed genoeg bij. 
Daarna probeerde Jessy het nog eens zelf maar helaas 
ging de bal net naast.

Ook de tweede helft domineerde EGS. Meerdere kansen 
werden gecreëerd maar het leek wel of de bal er niet 
in wilde. Odertussen hielden Philip, Bram en Hailey de 
ballen mooi weg bij het goal. Er kwamen maar weinig 
kansen voor de tegenstander, maar ineens was daar 
een doorgebroken speler. Gelukkig kon Philip de aan-
val doorbreken door de bal te onderscheppen. 1 minuut 
voor tijd resulteerde  een aangeschoten hands bal in 
een penalty tegen. Wat zou het onterecht zijn als ze nu 
toch gelijk zouden spelen. Wat een druk moet het ge-
weest zijn voor Floris, onze keeper. Koelbloedig stond 
hij in het goal en wist hij de bal te stoppen! Ook de 2e 
bal werd weggeschopt. Meteen daarna klonk het fluit-
signaal. “Man of the match “is dan ook zeker Floris ! Het 
was een super leuke en spannende wedstrijd om te zien. 
Het was heel ander voetbal dan de week ervoor. Wat 
een terechte overwinning!

TERECHTE OVERWINNING VOOR JO13-2
EGS’20 JO13-2 - 

ST DE ZWALUW/HAPSE BOYS 
JO13-1 

1-0
(Manon Hol)

Foto: Merlijn van Dijk (JO13-2)

Op naar Zeeland voor alweer de 2e bekerwedstrijd van 
het seizoen. Zonder aanvoerder Jurre verder was het 
team gelukkig compleet. De Jarige Bowen nam de aan-
voerdersband over. Als team wisten we natuurlijk een 
mooi passend cadeau voor hem. Een overwinning. Fes-
tilent had de vorige wedstrijd al gewonnen dus we wis-
ten dat dit wel eens een lastige ochtend zou worden, 
maar alles voor een fijne verjaardag van Bowen. Het 
ontvangst in Zeeland was al niet top. De warming up 
mocht gedaan worden op een klein intrapveldje zonder 
een goal erop. Geen ideale voorbereiding, maar goed zij 
hadden precies hetzelfde veldje dus het was nog steeds 
gelijke kansen. 

11:15 stonden wij mooi klaar op het hoofdveld, maar de 
vlaggen en goals waren nog niet klaar. Maar goed wij la-
ten ons niet gek maken en met enige vertraging kon de 
wedstrijd dan toch beginnen. Wat gelijk duidelijk was, 
was dat de ruimtes bij ons te groot waren. Het midden-
veld moest te grote afstanden afleggen. Zo waren we 
ook kwetsbaar in de counter en dat zorgde voor de 1-0 
van Festilent. EGS liet zien dat ze uit het juiste hout 
waren gesneden. Niks geen teleurstelling maar de mou-
wen opstropen. Senn liet op het middenveld met ver-
schillende steekballen zien hoe je aanvallers in stelling 
kon brengen. Zo kwam de bal bij Maddox terecht die er 
vervolgens een geniale solo uitperste. Zijn tegenstander 
kon alleen maar naar zijn hielen kijken en als beloning 
maakte hij de aansluitingstreffer. Zo kwamen er nog een 
paar kansjes van beide kanten maar uiteindelijk bleef 
het tot de rust 1-1. De scheids dacht dat we 2x 35 mi-
nuten speelden dus het duurde even voordat het fluit-
signaal voor de rust volgde.In de rust werden wat om-
zettingen gedaan. Zo werd rechtsback Frits omgetoverd 
tot spits en kwam Cas weer op zijn vertrouwde plek in 
de verdediging te staan. Sam bleef helaas geblesseerd 
achter in het kleedhok. 

We begonnen wat onwennig in de 2e helft. Al vrij snel 
kwam Festilent via een mooi afstandschot weer op 
voorsprong. Toch konden we met de snelheid van Frits 
voorin wel voor gevaar zorgen. Vervolgens werd Milan 
gewisseld voor Lotte. Echter ging Maddox er aan de 
andere kant ook uit. Waarom zou je denken. Nou de 
trainers wisten eigenlijk ook niet waarom Maddox eraf 
ging. Eenmaal bij de dugout aangekomen dacht hij dat 
we Maddox riepen in plaats van Milan. Maar omdat hij 
helemaal aan de andere kant van het veld eruit stapte 
en we geen idee hadden waarom werd Milan maar snel 
ingebracht. En dat bleek eigenlijk een gouden zet. In de 
tijd dat Maddox kwam teruggelopen was het Frits die op 
snelheid er doorheen kwam en Milan op de 16 meter vrij 
zag staan. Milan stiftte de bal over de keeper waardoor 
de stand weer gelijk werd getrokken. Milan kreeg nu dan 
wel echt zijn publiekswissel en Maddox kon zo de laat-
ste 10 minuten nog zijn klasse etaleren. 

Met een geweldige aanval over rechts komt de bal bij 
Maddox aan. Maddox ziet op links Lotte en Frits lopen 
en weet er een mooie voorzet uit te persen. De voorzet 
werd op magistrale wijze door een verdediger achter de 
eigen keeper gelegd. 2-3. Verder was er nog een solo 
van Frits die net wel of net niet achter de lijn belandde. 
De scheids ging voor de laatste optie. Het was dus nog 
even spannend. De jarige Bowen hield nog een paar af-
standschoten. De verdedigers Cas, Lieke, Boaz en Koen 
hielden het verder dicht. De ingevallen Don en midden-
velders Senn en Teun probeerden zoveel mogelijk aan-
vallen te verijdelen en op de counter de voorhoede Frits, 
Lotte en Maddox te bedienen. Er viel geen goal meer dus 
de overwinning was een feit. 3 punten als cadeau voor 
de jarige keeper. 

Fantastische teamprestatie. Hopelijk zetten we deze lijn 
zaterdag weer voort. 

JO13-1 LEVERT FANTASTISCHE TEAMPRESTATIE IN ZEELAND
FESTILENT JO13-1 - 

EGS’20 JO13-1 
2-3
(Martijn Kempen)

09:00 Achilles Reek JO9-
1JM EGS'20 JO9-4JM

comp fase 1

vertrek: 08:00 naar Reek

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO8-1JM
ST Excellent/SVS/
Westerbeekse 
Boys JO8-1JM

comp fase 1

scheidsrechter: FairPlay

09:00 EGS'20 JO8-2JM Nooit Gedacht 
JO8-1

comp fase 1

scheidsrechter: FairPlay

09:00 Vitesse'08 JO8-2 EGS'20 JO8-3

comp fase 1

vertrek: 08:00 naar Gennep

vervoer: wordt door leiding geregeld

10:00 SJO Vianen Vooruit 
HBV JO8-1 EGS'20 JO8-4JM

comp fase 1

vertrek: 09:00 naar Vianen

vervoer: wordt door leiding geregeld

zondag 2 oktober

14:30 EGS'20 1 Handel 1

comp

12:00 EGS'20 2 Olympia'18 2

comp

11:00 Blauw Geel'38/JUM-
BO 2 EGS'20 3

comp

11:00 EGS'20 4 V.V. Achates 3

comp

10:00 EGS'20 5 OSS'20 5

comp

10:00 UDI'19/CSU 7 EGS'20 6

comp

12:00 EGS'20 7 DSV 4

comp

10:00 SSA/SJO VITA 4 EGS'20 8

comp

12:00 SES 3 EGS'20 9

comp

12:00 EGS'20 10 Prinses Irene 6

comp

10:00 EGS'20 11 EVVC 7

comp

10:00 EGS'20 12 SSA/SJO VITA 5

comp

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

comp

12:00 Sparta'18 VR1 EGS'20 VR1

comp
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De JO13-4 bestaat volledig uit JO12 kids en spelen voor 
het eerst op het hele veld 11 tegen 11. Met de vuurdoop 
van vorige week nog in het achterhoofd, een 1-16 neder-
laag. Stond na een week van hard werken op de training 
de uitwedstrijd tegen Berghem JO13-4 op het program-
ma. 

De jongens stappen na een scherpe warming-up vol ver-
trouwen het veld op. Wederom blijkt dat de spelers van 
de tegenstander stuk voor stuk een volle kop groter zijn. 
Maar vanaf het eerste fluitsignaal blijkt dat als we de 
spelers van Berghem onder druk zetten ze hier moeite 
mee hebben. Geduurde de eerste helft golft het spel op 
en neer waarbij er aan beide zijde kansen ontstaan. He-
laas lukt het niet om de kansen om te zetten in goals. 
Aan de andere kant zorgt de verdediging bestaande uit 
Mees, Vida, Duc en Luuk Vogelaars samen met Keeper 
Alejandro ervoor dat Berghem ook niet tot scoren komt. 
Dan uit het niks na een schot  van Luuk Ockers ploft de 
bal over de keeper in het net. 

Met een 1-0 voorsprong gaan we de rust in al kunnen 
we niet lang genieten van de voorsprong en binnen een 
paar minuten staat het weer gelijk. Deze wake-up call 

was nodig en vanaf de 1-1 zijn we niet meer in de pro-
blemen geweest. De middenvelders Luuk Ockers, Levi, 
Davey en Mikay weten steeds beter onder de druk uit 
te voetballen en weten de voorhoede te makkelijker te 
bereiken. De voorste linie bestaand uit Luca, Jip, Siem 
en Roemer krijgen kansen om weer uit te lopen. Na een 
prachtige steekbal van Luuk  Ockers kan Roemer alleen 
op de keeper af en hij rond beheerst af 1-2. Na de voor-
sprong lijkt Berghem gebroken, de rest van de tweede 
helft speelt zich af op de helft van de tegenstander. On-
danks het overwicht lukte het niet om een veld goal te 
scoren maar na een handsbal gaat de bal op de stip. 
Aanvoerder Roemer eist de bal op en zet met een strak 
schot in de hoek de eindstand op het scorebord. Moege-
streden stappen de jongens trots het veld af en nemen 
de punten mee naar huis. 

KNAPPE OVERWINNING VOOR JO13-4
BERGHEM SPORT JO13-4 - 

EGS’20 JO13-4 
1-3

(Frans van Lin)

Foto (Arian van Hattem): De warming-up

ACTIELINK.NL
EEN INITIATIEF VAN CLUBPLAN NEDERLAND

JOUW NAAM OP EEN STOELTJE
in actie voor

Steun EGS ‘20 en sponsor een stoeltje op onze mooie  tribune, 

met jouw eigen naam erop!

Samen in actie
Staat jouw (bedrijfs)naam straks ook op onze stoeltjes?

Met deze Stoeltjesactie zorgen we ervoor dat EGS ‘20 er goed bij zit.

Doe je mee?

ACTIELINK.NL/EGS20

STOELTJESACTIE

75,- voor 3 jaar

zaterdag 8 oktober

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

15:00 EGS'20 JO19-1 Gemert JO19-2

beker

15:00 EGS'20 JO19-2 Juliana Mill JO19-1

beker

15:00 EGS'20 JO17-1JM
ST SV United/
BVV'27/EWC'46/RE-
SIA JO17-1

beker

15:00 ST Constantia/Menos 
JO17-2 EGS'20 JO17-2JM

beker

vertrek: 14:00 naar Wanroij

vervoer: Kersten, van Dinther, Barten, res: 
Spoorendonk

13:00 EGS'20 JO15-1JM FC Uden JO15-1

beker

13:15 Juliana Mill JO15-2 EGS'20 JO15-2JM

beker

vertrek: 12:15 naar Mill

vervoer: wordt door leiding geregeld

12:30 TOP JO15-2 EGS'20 JO15-3JM

beker

vertrek: 11:30 naar Oss

vervoer: wordt door leiding geregeld

15:00 EGS'20 JO15-4JM Nulandia JO15-2

beker

13:00 EGS'20 JO13-1JM SIOL JO13-1

beker

13:00 EGS'20 JO13-2JM ST Astrantia/SV 
Milsbeek JO13-1

beker

11:30 Volkel JO13-1 EGS'20 JO13-3

beker

vertrek: 10:30 naar Volkel

vervoer: Roeven, Rovers, Strankinga, res: 
Tlas

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

beker

vertrek: 09:45 naar Mill

vervoer: wordt door leiding geregeld

10:00 MOSA '14 MO13-1 
(9-tal)

EGS '20 MO13-1 
(9-tal)

comp fase 1

vertrek: 09:00 naar Ooijen

vervoer: Leclercq, Luijkx, Michiels, Pijnap-
pels, res: van Rooij

11:00 EGS'20 JO11-1JM SV BLC JO11-1

comp fase 1

11:00 EGS'20 JO11-2JM FC de Rakt JO11-1

comp fase 1

11:15 Constantia JO11-1JM EGS'20 JO11-3JM

comp fase 1

vertrek: 10:15 naar Wanroij

vervoer: wordt door leiding geregeld



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
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JO8-2 VERLIEST MET DUBBELE CIJFERS

EGS’20 JO8-2 - TOP JO8-1 

Foto:  Sam van Hattem (voor) en Tobie Bens (achter) 
van JO8-2

6-4 WINST VOOR JO9-1

EGS’20 JO9-1 - 
PRINSES IRENE JO9-1

Foto: Eyobed Tesfasilasie (JO9-1)

JO10-3 VERLIEST RUIM

EGS’20 JO10-3 - ST HAPSE 
BOYS/DE ZWALUW JO10-2

Foto: Sem van der Neut (JO10-3)

MARGRIET TE STERK VOOR JO10-2

EGS’20 JO10-2 - MARGRIET 
JO10-3

JOUW GEZONDHEID
 IS ONZE SPORT!

06 112660150486 471931 

St. Elisabethstraat 15b  •  5361 HJ Grave
info@fysiotherapiedehampoort.nl  •  www.fysiotherapiedehampoort.nl

Fysiotherapie

De Hampoort

Foto: Siem Ockers (voor) en Iboe Jarju (achter) van de 
JO10-2

9-1 WINST VOOR JO10-1

EGS’20 JO10-1 - MARGRIET 
JO10-2

Foto: Flint Smits (JO10-1)

JO11-2 WEERT ZICH KRANIG

FESTILENT JO11-1 -
EGS’20 JO11-2

(Eugène van de Wiel)

Het is de tweede wedstrijd van het seizoen en we spelen 
een uitwedstrijd tegen JO11-1 Festilent.

Vanwege het grotere veld en de nieuwe teamsamenstel-
ling lijkt het team nog zoekende. De mannen groeien in 
de wedstrijd en weten al een aantal mooi combinaties 
te maken. De tegenstanders schieten veel op goal maar 
gelukkig ook veel op de paal. De ruststand is 5-0 in het 
voordeel van Festilent.

Direct na de aftrap van de tweede helft weet EGS de 
tegenstander te verassen met een mooi goal op naam 
van Jip. Daarna alle hands weer aan dek om de achter-
hoede op slot te gooien. Er wordt hard gewerkt en het 
ontbreekt zeker niet aan motivatie en werklust. De eind-
stand is 13-1 in het voordeel van Festilent.

De mannen hebben zich tot de laatste seconde kranig 
geweerd en mogen daar trots op zijn!!

09:00 DAW Schaijk JO10-1JM EGS'20 JO10-1JM

comp fase 1

vertrek: 08:00 naar Schaijk

vervoer: wordt door leiding geregeld

10:30 EVVC JO10-1 EGS'20 JO10-2

comp fase 1

vertrek: 09:30 naar Vinkel

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:30 Olympia'18 JO10-2JM EGS'20 JO10-3

comp fase 1

vertrek: 08:30 naar Boxmeer

vervoer: wordt door leiding geregeld

08:30 Margriet JO9-2 EGS'20 JO9-1JM

comp fase 1

vertrek: 07:30 naar Oss

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO9-3
ST De Zwaluw/
Hapse Boys JO9-
1JM

comp fase 1

scheidsrechter: leider is spelleider

09:00 EGS'20 JO9-4JM UDI'19/CSU JO9-5

comp fase 1

scheidsrechter: leider is spelleider

10:30 SV Venray JO8-1 EGS'20 JO8-1JM

comp fase 1

vertrek: 09:30 naar Venray

vervoer: wordt door leiding geregeld

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

comp fase 1

vertrek: 08:00 naar Nuland

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO8-3 Juliana Mill JO8-1

comp fase 1

scheidsrechter: FairPlay

09:00 EGS'20 JO8-4JM Gassel JO8-1

comp fase 1

scheidsrechter: FairPlay

zondag 9 oktober

14:30 Bruheze 1 EGS'20 1

11:30 Bruheze 2 EGS'20 2

10:00 EGS'20 3 Sparta'25 3

11:00 Juliana Mill 3 EGS'20 4

11:00 UDI'19/CSU 6 EGS'20 5

12:00 EGS'20 7 Toxandria 3

10:00 EGS'20 8 NLC'03 5

11:00 Odiliapeel/BG 2 EGS'20 9

12:00 EGS'20 10 FC Uden 5

09:30 Nulandia 6 EGS'20 11

11:00 Cito 6 EGS'20 12

10:00 EGS'20 35+1 SSA/SJO VITA 35+1

10:00 EGS'20 VR1 Volharding VR1

12:00 EGS'20 VR2 DESO VR1


