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DERDE HELFT EGS’20

(Wedstrijdsecretariaat)

Uitslagen

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

WOENSDAG 7 DECEMBER
EGS’20 JO19-2 Wilhelmina JO19-1 2-4
ZATERDAG 10 DECEMBER
EGS’20 JO11-3 Festilent JO11-3 0-8
EGS’20 JO11-2 Berghem Sport JO11-4 3-0
Berghem Sport JO11-1 EGS’20 JO11-1 3-0
EGS’20 MO13-1 Rhode/VSB MO13-1 2-2
Volkel JO13-1 EGS’20 JO13-4 4-1
EGS’20 JO13-3 TOP JO13-2 8-3
DAW Schaijk JO13-1 EGS’20 JO13-2 7-0
EGS’20 JO13-1 Vitesse’08 JO13-1 6-0
SBC JO15-2 EGS’20 JO15-4 5-0
EGS’20 JO15-3 Fc Uden JO15-2 2-3
EGS’20 JO15-2 TOP JO15-2 7-1

EGS’20 JO17-2 ST JVC Cuijk/
Siol JO17-3 2-3

Nooit Gedacht JO17-1 EGS’20 JO17-1 1-3
SV BLC JO19-1 EGS’20 JO19-2 7-2
ZONDAG 11 DECEMBER
Baarlo VR1 EGS’20 VR1 2-2
DSV 35+ 1 EGS’20 35+ 1 1-4
EGS’20 12 Berghem Sport 8 1-5
EGS’20 11 TOP 10 AFG.
EGS’20 10 HVCH 13 AFG.
SV DWSH’18 3 EGS’20 9 6-1
OKSV 2 EGS’20 8 2-2
EGS’20 7 Siol 4 AFG.
HVCH 8 EGS’20 6 AFG.
EGS’20 5 DESO 2 AFG.
EGS’20 4 SIOL 3 AFG.
EGS’20 2 BAVOS 2 5-0
EGS’20 1 Excellent 1 0-0
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INFORMATIE VANUIT HET WEDSTRIJDSECRETARIAAT
Kleding inventarisatie 
Vanuit de werkgroep kleding komt het verzoek aan alle 
teams om hun tassen met tenues te completeren zodat 
zij in de winterstop kunnen kijken of alle tassen nog 
compleet zijn. 

EGS’20 steunt KIKA
Missie 538 strijdt voor de komst van een speciale clean 
room waarin afweercellen van kinderen worden gepro-
grammeerd om kanker aan te vallen. Daarmee kan de 
overlevingskans van kinderen worden vergroot, met 
minder schade op de lange termijn.

KIKA steunt missie 538 en  roept heel Nederland op in 
de week van 19 tot 23 december een korte broek te dra-
gen om  aandacht te vragen en geld op te halen voor 
de kinderoncologie  van het Prinses Maxima  Centrum. 
Voorafgaand aan de actie week wil EGS 20 meer rucht-
baarheid geven aan deze actie en helpen geld in te za-
melen.  

Afgelopen zondag heeft onder andere ons eerste elftal 
met het  logo van Kika en  missie 538 op de broekjes 
gespeeld.  Het entreegeld wordt gedoneerd worden aan 
Kika en daarnaast kunt u via deze link  een bedrag naar 
keuze doneren aan dit goede doel.  

Als alle leden 1 ten minste 1 euro doneren komen  we 
met elkaar tot een mooi bedrag.

BINGO
VRIJDAG 

16 december 2022

  Hoofdprijs  € 250,-

Aanvang: 20.00 uur (kantine open vanaf 19.15 uur)

Plaats:      Kantine EGS’20
Deelname:  € 15,- incl. een kopje ko e met iets lekkers

KERST

KOOP UW KAARTJE NU OP = OP
Verkrijgbaar in de kantine aan de bar vanaf 17 november

A.s. vrijdag Kerstbingo
In het clubhuis van EGS’20 vindt a.s. vrijdag 16 decem-
ber een kerstbingo plaats. 
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EGS’20 1 - EXCELLENT 1 
0-0
 

(EGS-reporter)

1E SPEELT GELIJK TEGEN EXCELLENT

Vandaag stond Excellent op het programma. Beide ploe-
gen stonden vorig jaar dicht bij elkaar op de ranglijst 
en ook nu staan ze in punten exact gelijk. Beiden 5 keer 
winst, 1x gelijk en 4 verloren. En beiden vooral in het be-
gin van de competitie waar beide kampen kampten met 
tal van blessures. Voor beiden geldt dus aanhaken bij de 
top of afhaken. Op basis van vorig jaar zou je Excellent 
als winnaar uit laten komen, want we verloren er 2x van. 
Op basis van de ranglijst zou je misschien ook een ge-
lijk spelletje in kunnen vullen.  Vooraf konden we over 
een nagenoeg fitte selectie beschikken. Echter moest 
Wessel voortijdig afmelden vanwege de griep. De spits 
die de laatste weken zijn vorm leek gevonden te hebben 
kon daarom dus niet aan de aftrap verschijnen. Hiervoor 
in de plaats begon Haarlemmerolie Chevvi op de vleugel 
en schoof Hidde verrassend naar de spits positie. 

De eerste helft was EGS de betere ploeg. Het team had 
veel balbezit en domineerde de eerste helft. Al leek dat 
in de beginfase niet zo want de Oploonaren hadden de 
beginfase in handen. Maar na een minuut of 8 was het 
EGS dat de klok sloeg. Met kansen voor Sander, Hidde en 
wat schotkansen voor diverse spelers was de ruststand 
0-0.

De tweede helft ving aan met 2 wissels. Beide vleugel-
backs Thimo en Giel moesten met blessures het veld ver-
laten. Een aderlating want beide backs zijn een belang-
rijke spil in de formatie van trainer Ten Hoopen. Chevvi 
schoof naar achter en Wesley kwam op de plek van Giel. 
Paul nam de plek in de punt over. Wederom was EGS de 
betere ploeg. Het drong Excellent terug dat niet verder 
kwam dan een sporadische counter. Moet gezegd, de 
Excellent aanvallers zijn wel allemaal erg goede voet-
ballers. Het balbezit voor EGS leidde tot vele corners en 
schotjes op doel. Het domineerde over Excellent maar 
het was Excellent dat de twee grootste kansen kreeg. 1 
keer schoot men 1 op 1 met Lars hoog over de tweede 
keer 1op1 met Lars redde de doelman bekwaam! Het zou 
ook onterecht zijn geweest als onze gasten hier had-
den gewonnen. Waar de trainer en een aantal tc leden 
konden leven met de 0-0 heb ik er toch een kleine kater 
van. Want Jarda had vlak voor tijd de winnende voor het 
binnenlopen. De uitstekend spelende jongeling werd 
verrast door een duveltje uit een doosje...... de verde-
diger van Excellent kwam net voor hem en tikte de bal 
corner. Al vond de scheids doeltrap.....

Al met al, ondanks het moeilijke begin met alle blessu-
res lijkt het team de trein weer aan het rijden te hebben 
gekregen. Na de winterstop wachten nog voor de car-
naval Vianen Vooruit thuis en Handel uit. 2 belangrijke 
potjes die weer veel kunnen zeggen over de rest van het 
seizoen. Eerst hvch en dan heerlijk op kerstreces.

Fijne dagen en alvast een gezond en gelukkig 2023  
gewenst. De EGSreporter 

2E SLUIT COMPETITIEHELFT PRIMA AF

EGS’20 2 - BAVOS 2 
5-0

(Ramon Taihuttu)

Foto: Rens van Dongen (1e)

Foto: Ruud van Dongen (2e)

EGS 2 heeft tegen de toen nog nummer 2 Bavos een 5-0 
overwinning behaald. Vooraf was duidelijk dat EGS het 
in eigen handen had. Bij winst zou het behalen van de 
top 5, dus deelname kampioenspoule, een feit zijn. Bij 
gelijkspel of verlies zou het afhankelijk zijn van ande-
re wedstrijden. Voor Bavos was gelijkspel al voldoende. 
EGS domineerde vanaf de aftrap het spel. Bavos liet zich 
volledig inzakken en gokte op de counter. Uiteindelijk 
was het EGS die het aanvallende spel beloond zag wor-
den met een goal. Hessel zette goed door, kwam alleen 
voor de keeper en maakte de 1-0. Niet veel later een 
aanval over meerdere schijven. Thomas ontving de bal 
van Maciej. Hij had al gezien dat de keeper te ver voor 
zijn doel stond en wist daar met een mooie boogbal wel 
raad mee, 2-0. Was tevens de ruststand. Werd toen ook 
duidelijk dat door een andere uitslag in de poule EGS 
alleen nog maar voor de winst moest gaan en Bavos 
minimaal een gelijkspel. 

2e helft begon EGS vrij rommelig waardoor Bavos be-
ter in het spel kwam. Leidde echter niet tot grote kan-
sen. EGS pakte het uiteindelijk weer goed op en was het 
Thijs die 3-0 maakte op een goede pass van Laurens. 
Vrij snel daarna maakte de ingevallen Gert-Wim met zijn 
1e balcontact de 4-0 na een pass van Hessel. Uiteinde-
lijk maakt vlak voor tijd de ingevallen Nawid 5-0 na een 
pass van Lars. Wederom een zeer goede teamprestatie. 
Plaatsing kampioenspoule, dus doelstelling gehaald. 
Een prima afsluiting van de 1e competitiehelft. Top ge-
daan team.

Foto: Jarda Gerrits (1e) Foto: Jasper Costermans

PUPIL VAN DE WEEK

Programma

woensdag 14 december

18:30 ST RKVV Keldonk/
Boerdonk MO13-1 EGS '20 MO13-1

comp

Wedstrijd wordt bij EGS’20 gespeeld

scheidsrechter: Peter Pijnappels

donderdag 15 december

20:00 EGS'20 4 SES 2

comp

scheidsrechter: Rob Adams

zaterdag 17 december

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

15:00 Vitesse'08 JO19-1 EGS'20 JO19-1

comp fase 2

vertrek: 14:00 naar Gennep

vervoer: wordt door leiding geregeld

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

comp fase 2

scheidsrechter: Edwin van Kraaij

15:00 Margriet JO17-1 EGS'20 JO17-1JM

comp fase 2

vertrek: 14:00 naar Oss

vervoer:Rutten, Spaan, Strankinga, Tref-
fers, res: Verhaaren

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

comp fase 2

scheidsrechter: Joeri Nuijen

13:00 EGS'20 JO15-1JM Berghem Sport 
JO15-2

comp fase 2

scheidsrechter: Menno ter Horst

13:00 Blauw Geel'38/JUM-
BO JO15-7 EGS'20 JO15-2JM

comp fase 2

vertrek: 12:00 naar Veghel

vervoer: wordt door leiding geregeld

15:00 EGS'20 JO15-3JM Blauw Geel'38/
JUMBO JO15-8

comp fase 2

scheidsrechter: Bernard van Eldijk



1. Bas van Leuveren

2. Mark Nebbeling

3. Jody Jansen

VRIJWILLIG(ST)ER VAN HET JAAR

1. Steve van Haren

2. Ilona van Daatselaar

3. Teun Jacobs

SPE(E)L(ST)ER VAN HET JAAR

GELIJKSPEL VOELT ALS WINST VOOR VR1
SV BAARLO VR1 - 

EGS’20 VR1 
2-2

(Edwin van Kraaij)
In Baarlo moest EGS’20 VR1 het zondag opnemen tegen 
de nr. 2 SV Baarlo VR1 op het hoofd(natuurgras)veld van 
deze vereniging.  EGS’20 begon goed aan de wedstrijd 
en het spel speelde zich met name op de helft van Baar-
lo af.  Toch was het bij de eerste de beste counter van 
Baarlo in de 10e minuut de sterke en snelle linkerspits 
van Baarlo die gelanceerd werd en 1 op 1 op keeper 
Gwen Gerrits niet faalde, 1-0.

De dames lieten zich niet van de wijs brengen en bleven 
met veel inzet de duels ingaan. Halverwege de eerste 
helft was het aanvoerster Ilona van Daatselaar die zich-
zelf vrij speelde en vanaf ca. 20 meter de bal strak bin-
nenkant paal binnenschoot, 1-1. Toch kwam Baarlo nog-
maals op voorsprong. Het was opnieuw de linkerspits 
die zichzelf lanceerde en Gwen wist te passeren 2-1.  Dit 
was de ruststand. 

In de tweede helft bleef EGS’20 heel veel inzet tonen. 
Er werd voor iedere meter gestreden en hoewel Baarlo 
een paar sterke voetbalsters had, gaven de dames zich 
niet gewonnen.   De inzet werd beloond want door een 
blunder van de Baarlose keeper kwamen we op gelijke 
hoogte.  Het was Renee van de Venne die een strakke 
schuiver door de benen van de keepster in de goal zag 
belanden, 2-2.  Kort daarvoor moest keepster Gwen het 
veld geblesseerd verlaten nadat een aanvalster hard-
handig op haar enkel ingleed.  Rowie Bongers nam de 
keepersrol van haar over. Er volgde nog een spannend 
kwartier waarin Baarlo de druk opvoerde en de duels 
ook wat grimmiger werden. Toch bleven de dames van 
EGS stand houden en het puntje over de streep te trek-
ken. 

Het 2-2 gelijkspel voelde als een overwinning want de 
inzet en mentale weerbaarheid werd beloond in deze 
laatste wedstrijd voor de winterstop. Complimenten ! 

SPELER/SPEELSTER EN VRIJWILLIGER/VRIJWILLIGSTER VAN HET JAAR
(Redactie)

Sinterklaas heeft op de sinterklaasavond van de seni-
oren bekend gemaakt welke spelers/speelsters en vrij-
williger/vrijwilligster genomineerd zijn.  Dit zijn er van 
iedere categorie 3.  

Op de nieuwjaarsreceptie op 1 januari 2023 kan iedereen 

die lid is van EGS’20 zijn stem uitbrengen op een van 
deze drie genomineerden in de 2 categorieën. 

De genomineerde met de meeste stemmen zal tijdens 
de nieuwjaarsreceptie zijn of haar prijs ontvangen. 
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12:30 ST Excellent/SVS/
Westerb. B. JO15-2JM EGS'20 JO15-4JM

comp fase 2

vertrek: 11:30 naar Oploo

vervoer: de Waal, Weijers, van Zelm, Balk, 
res: Bihari

11:00 EGS'20 JO13-1JM SIOL JO13-1

comp fase 2

scheidsrechter: Dylan Luza

11:45 SJO/SSA VESTA'19 
JO13-1JM EGS'20 JO13-2JM

comp fase 2

vertrek: 10:45 naar Ravenstein

vervoer: Witteveen, van Dijk, res: van Hal

11:30 HVCH JO13-3JM EGS'20 JO13-3

comp fase 2

vertrek: 10:30 naar Heesch

vervoer: Nusdorfer, Peters, Roeven, res: Rovers

11:00 JVC Cuijk MO13-1 EGS '20 MO13-1

comp fase 2

vertrek: 10:00 naar Cuijk

vervoer: van Rooij, van Steen, Toenders, 
Verheijen, Verstraaten, res: Bardoel

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

comp fase 2

vertrek: 10:00 naar Asten

vervoer: wordt door leiding geregeld

10:15 Gassel JO9-1 EGS'20 JO9-3

comp fase 2

vertrek: 09:15 naar Gassel

vervoer: wordt door leiding geregeld

zondag 18 december

12:00 HVCH 1 EGS'20 1

Beker

scheidsrechter: Dhr. A. Ulijn

12:00 Festilent 6 EGS'20 6

comp

12:00 EGS'20 7 Toxandria 3

comp

scheidsrechter: Ben van Eldijk

10:00 Festilent 7 EGS'20 9

comp

11:00 Vianen Vooruit 3 EGS'20 10

beker

12:00 Herpinia 5 EGS'20 12

comp

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

comp

10:00 DAW Schaijk VR2 EGS'20 VR2

comp

maandag 19 december

19:00 Festilent JO15-1JM EGS'20 JO15-1JM

comp fase 2

vertrek: 18:00 naar Zeeland

vervoer: wordt door leiding geregeld
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Zaterdag 10 december, de JO17.1 moest naar Geffen voor 
de uitwedstrijd tegen de 17.1 van Nooit Gedacht. Na de 
winst van vorige week op Prinses Irene werd er verwacht 
de stijgende lijn door te zetten. Op de parkeerplaats bij 
EGS vergat onze vlagger Patrick Broekman om zijn ach-
terklep dicht te doen, bij het wegrijden en dit zorgde 
voor de nodoge hilariteit. Waarschijnlijk had dit ermee 
te maken dat hij afgelopen maandag Abraham had ge-
zien. 

Coaches Remco en Constand besloten om met Mitch en 
Jip op de bank te beginnen, die ook werd warm gehou-
den door de nog immer geblesseerde Jochem.
Stijn R. schitterde door afwezigheid maar gelukkig kwam 
Sven Nanning ons helpen. EGS begon prima op het zeer 
moeilijk bespeelbare veld en na een kleine 12 minuten 
was het de gelegenheids rechtsback Max die na een vlot 
lopende aanval de 0-1 binnen schoot.
De rechterkant van EGS was zeer gevaarlijk en dit le-
verde nog een goede kans op na een mooie voorzet 
van Amber die helaas niet verzilverd kon worden. Het 
hoogtepunt van Nooit Gedacht was een corner waarbij 
de speler uit Geffen zijn eigen cornervlag overmidden 
trapte. Op voetballend gebied kwamen ze één keer ge-

vaarlijk voor het doel maar Dylan kon de bal net naast 
tikken. De meegreisde ouders waren blij met rustsignaal 
zodat ze zich weer op konden warmen aan de warme 
chocolademelk. 
In de tweede helft kwam Mitch voor Finn en Jip voor Am-
ber erin. Binnen 5 minuten was het Nooit Gedacht wat 
de gelijkmaker scoorde. Balverlies achterin ging hier-
aan vooraf en dat werd voed afgestraft. Het middenveld 
werd bij vlagen overlopen en langs het veld daalde het 
vertrouwen in een goede afloop. Nooit Gedacht had een 
hele sterke fase en raakte zowel de paal als de lat met 
schoten van afstand. Halverwege de tweede helft kreeg 
Benjamin op rechts de bal en zag Danny diep gaan. De 
bal was op maat en Danny ging richting het Geffense 
doel. Blijkbaar wisten de verdedigers van Nooit Gedacht 
dat Danny een sterk afstandsschot heeft en dus beslo-
ten ze hem onderuit te halen. De scheidsrechter gaf 
terecht geel en de speler kon 10 minuten gaan zitten. 
Onmiddelijk werd Max vanuit de verdediging doorge-
schoven naar het middenveld naast Floris en dit was 
een kantelmoment. Nooit Gedacht kwam niet onder de 
druk uit en het was Sven die vanaf rechts EGS op voor-
sprong schoot, 1-2. EGS besloot door te drukken en na de 
mooiste aanval van de middag ,waarbij Benjamin zich-
zelf goed vrijspeelde en hij het overzicht behield, stelde 
hij Sven in staat de marge op 2 te zetten, 1-3. 

Dit bleek ook de eindstand te zijn en tevreden keerde 
mannen en dame van de 17.1 huiswaarts.  

JO17-1 GAAT NAAR DERDE PLEK
NOOIT GEDACHT JO17-1 -

EGS’20 JO17-1 
1-3

(Eddy Luza)

Wat de wedstrijd van het jaar moest worden werd een 
grote teleurstelling. De spanningen, het geluk het zat 
vandaag allemaal niet mee. In de eerste helft kwamen 
op achterstand door een schuiver van buiten de 16 ge-
plaatst onder in de hoek, waarbij onze keeper het zicht 
werd ontnomen door de vele spelers voor de bal. De ach-
terstand werd nog groter nadat Noud een moeilijke te-
rugspeelbal niet direct kon wegknallen, maar eerst on-
der controle moest krijgen. Een speler van ST JVC Cuijk/
SIOL zat erbovenop en kreeg de bal nog gelukkig mee in 
de kluts en zo stonden we met 0-2 achter. We speelde 
niet heel slecht, maar we hadden vandaag veel moeite 
in het creëren van kansen. ST JVC Cuijk/SIOL JO17-3 liet 
zich terugzakken en loerde op een counter. 

De tweede helft werd dit ons ook fataal na een kwar-
tier voetballen scoorde ST JVC Cuijk/SIOL de 0-3 via een 
counter. Het was de eerste keer in de tweede helft dat 
ze voor ons doel kwamen. Het geloof in een kampioen-
schap vandaag verdween als sneeuw voor de zon. Op het 
einde kwam dit weer terug nadat we een strafschop kre-
gen. Deze werd benut door Adem en we gingen meteen 
door met aanvallen. Drie minuten voor het einde werd 
het nog 2-3 door een schot van Sal vanaf de 16 die over 
de keeper heenging en in de kruising viel. We wilde nog 
vol gaan voor een gelijkspel maar er was geen tijd meer 
en zo leden we onze eerste nederlaag in de najaarscom-
petitie. 

Volgende week hebben we nog een kans. Dan spelen we 
een echte finale thuis om 15:00 tegen de nummer 2 met 
evenveel punten ST Constantia/Menos JO17-2. Hopelijk 
komen weer veel supporters ons steunen.

JO17-2 SPEELT A.S. ZATERDAG FINALE VAN FASE 2
EGS’20 JO17-2 - 

ST JVC CUIJK/SIOL JO17-3 
2-3

(Johnny Verwegen)

EGS JO15-2 speelde afgelopen zaterdag tegen TOP 
JO15-2. Het krachtsverschil tussen de twee ploegen 
werd pas laat in de wedstrijd tot uitdrukking ge-
bracht. EGS was de bovenliggende partij, EGS was 
net iets sneller bij de bal en sneller met de bal. En 
sneller dan iedereen was Jaimy. Tjee, als die de tur-
bo aanzet, dan is hij niet meer bij te houden. Het 
wegsturen van Jaimy, op het juiste moment of door 
Julian of door Minke, vergt nog wat afstemming. 
Naarmate de wedstrijd vorderde liep dat steeds be-
ter. Jaimy was daardoor in staat om 4(!) van de 7 
doelpunten te maken. Het eerste doelpunt en het 
vierde doelpunt waren de mooiste. Bij de eerste 
draaide Jaimy zich in het strafschopgebied weg van 
de tegenstander en kogelde de bal snoeihard langs 
de goede kant van de paal in het doel. De vierde was 
een prima combinatie vanuit achteren, waar Minke 
Jaimy de doortocht naar het doel verschafte. Jaimy 
dacht niet lang na en schoot wederom snoeihard de 
bal in het dak van het doel.

Het lijkt allemaal zo makkelijk, maar zo ging het 
wedstrijdverloop eigenlijk niet. Bij rust stond het 
2-0. Tweemaal Jaimy. Na rust kantelde de wedstrijd 
enigszins. Door een misverstand in de achterhoede 
scoorde Mosse in het verkeerde doel. 2-1. Gelukkig 
nam niet veel later Minke de bal op haar pantoffel 
en scoorde van dik buiten het strafschopgebied met 
een fraaie treffer. Door een te bruusk optreden van 
Julian in het strafschopgebied kreeg Top een penal-
ty. Zo had het 3-2 kunnen worden, maar dat werd 
het niet.  De speler van Top schoot hoog over bij het 
aanzicht van keepster Sanne. Over een penaltykiller 
gesproken! Niet veel later gleed Niek, na een pracht 
van een voorzet van Lars, als een echte spits de bal 
in het doel. Uit wederom een mooie combinatie op 
links kon Levi de bal voortrekken op Niek. Niek legde 
de bal panklaar voor Lars, die de bal over de doellijn 
heen liep. Een pracht van een doelpunt. De ban was 
gebroken en Top had het opgegeven. Zo kon Jaimy 
het slotstuk vervolmaken en de score op 7-1 zetten.

Er waren nog veel meer lichtpuntjes op deze zater-
dag in de donkere en mistige dagen voor kerst. Zo 
was Noud zeer goed bezig als middenvelder in de 
tweede helft. Heel veel power en daadkracht. Iede-
re wedstrijd heeft wel zijn momenten, waar je als 
toeschouwers tegen elkaar zegt: “Zag je dat!” Ja, 
die Noud, twee koppen kleiner dan zijn tegenstan-
der, torende gewoon hoog boven de tegenstander 
uit om de bal weg te koppen. “Zag je dat! Wat een 
sprongkracht en timing.” Robin, die op de backposi-
tie zeer goed uit de verf kwam en de terugkeer van 
Cealan. De grootste glimlach lag wel op het gezicht 
van Jaimy, hij straalde helemaal. Wat wil je ook met 
4 treffers!

JO15-2 WINT MET 4 GOALS 
VAN JAIMY

EGS’20 JO15-2 - TOP JO15-2 
7-1

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

 Cadeauwinkel
   & Fashion

                                  
 Tot zo!

                            Groetjes Team
 Klik

Foto: Jaimy Megens, Yannick van Hees, Lars van 
Thiel en Levi Rutten (JO15-2)

MAKKELIJKE WINST JO13-1
EGS’20 JO13-1 -

VITESSE’08 JO13-1 
6-0

Foto: Cas Peppinck en Frits Treffers (JO13-1) en rechts 
zien we Sofie Cuppen op de rug

GELIJKSPEL MO13-1 IN TOPPER

EGS’20 MO13-1 - 
RHODE/VSB MO13-1 

2-2

Foto: Luna Michiels (MO13-1)



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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AGENDA
14-12   Overleg Fair Playcommissie
16-12 Kerstbingo
19-12  Overleg bestuur
23-12 t/m 
8-1 Winterstop (clubhuis gesloten)
1-1 Nieuwjaarsreceptie
9-1 Overleg SBSG
11-1  Fair Playbijeenkomst jeugdleiders
14-1 Themabijeenkomst KNVB  
 vrijwilligers/clubarbitrage

JO11-2 WINT VAN BERGHEM SPORT
EGS’20 JO11-2 -

BERGHEM SPORT JO11-4 
3-0

Foto: Pim Reinders (JO11-2)

JO13-1 WALST OVER TOP HEEN

EGS’20 JO13-3 - TOP JO13-2 
8-3

Foto: Bo Strankinga (JO13-3)

SAVE THE DATE

NIEUWJAARSRECEPTIE OP 1 JANUARI 2023
VANAF 15:00 UUR IN HET CLUBHUIS

IEDEREEN IS WELKOM ! 


