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                                                                       Foto: Leider Koen en zoon Raf van Elst (JO10-2)
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INFORMATIE VANUIT HET WEDSTRIJDSECRETARIAAT
Aftrap van carnaval
Op donderdag 16 februari zal in het clubhuis de carnaval 
afgetrapt worden met een feestavond. Vanaf 21:00 uur is 
iedereen welkom om hierbij te zijn. 

Sportpark gesloten met carnavalsdagen
I.v.m. de carnavalsdagen zal het sportpark van 18 t/m 21 
februari gesloten zijn.  Op woensdag 22 februari kan er 
weer getraind worden. 

Rookvrije accommodatie
Zoals bekend is sinds 1 januari 2023 het sportpark op 
zaterdag rookvrij. De afgelopen weken zijn ons vragen 
gesteld of het electrisch roken wel is toegestaan. Dit is 
ook niet toegestaan op de rookvrije accommodatie. 

Dit betekent dus dat ook de gebruiker van de E-sigaret 
oftewel de ‘Vaper” op zaterdag ook gebruik dient te ma-
ken van de speciale rokersruimte die op het sportpark is 
ingericht en zich vlakbij de entree bevindt. 

Uitslagen

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

DINSDAG 31 JANUARI
Vorstenb.Boys 3 EGS’20 4 3-0
DONDERDAG 2 FEBRUARI
EGS’20 JO13-4 DAW Schaijk JO13-4 1-1
ZATERDAG 4 FEBRUARI
EGS’20 JO11-3 Volkel JO11-1 1-3
OJC Rosmalen JO11-1 EGS’20 JO11-1 6-1
DBN’22 MO13-1 EGS’20 MO13-1 2-5
EGS’20 JO13-4 Berghem Sport JO13-4 1-5

EGS’20 JO13-2 ST Constantia/Menos 
JO13-1 5-1

ASV’33 JO13-1 EGS’20 JO13-1 3-1
EGS’20 JO14-1 Mariahout JO14-1 2-2
VCO JO15-1 EGS’20 JO15-4 1-0
Vitesse’08 JO15-3 EGS’20 JO15-2 0-2
Prinses Irene JO15-1 EGS’20 JO15-1 0-2
ST Volharding/
Sambeek JO17-3 EGS’20 JO17-2 0-2

EGS’20 JO17-1 Avesteyn JO17-1 1-5
DAW Schaijk JO19-2 EGS’20 JO19-2 2-0

EGS’20 JO19-1 Blauw Geel’38/Jumbo 
JO19-2 7-1

ZONDAG 5 FEBRUARI
Vesta’19 VR1 EGS’20 VR2 AFG.
SJVV VR1 EGS’20 VR1 0-1
Vesta’19 35+ 1 EGS’20 35+ 1 5-1
EGS’20 12 Gassel 3 1-4
EGS’20 11 WHV 4 1-4
EGS’20 10 Udi’19/CSU 11 5-0
Fc Uden 4 EGS’20 9 2-5
EGS’20 6 Herpinia 2 AFG
EGS’20 5 Margriet 2 5-2
Hapse Boys 2 EGS’20 3 4-1
EGS’20 2 Nooit Gedacht 2 0-3
EGS’20 1 Vianen Vooruit 1 0-1

(Wedstrijdsecretariaat)



2

Voor de 1e selectie van EGS zit de winterstop erop en 
werd de competitie hervat met een wedstrijd tegen Vi-
anen Vooruit. EGS had met 7 punten voor de winterstop 
een goede uitgangspositie in de tweede periode en hoe-
wel daar een paar goede tegenstanders volgen moesten 
onze zwarthemden winnen van Vianen om dat vooruit-
zicht de komende weken scherp in het vizier te houden. 

Op een koud sportpark, met Feyenoord PSV op tv in de 
kantine begonnen onze jongens goed aan de wedstrijd. 
We hebben momenten gehad dat we met hoog druk de 
defensie van Vianen goed onder druk hadden. Dit mon-
de uit in een bal van Jimmy op de lat, onderweg aange-
raakt en daardoor met een boog over de keeper bijna in 
het netje. De deklat moest er helaas voor gaan liggen 
waardoor de bal terug sprong in het veld en Wessel er 
net niet meer bij kon. Daarna waren er nog een aantal 
overtal situaties die we heel erg slecht uitspeelden. De 
voorzet van Chevvi werd geblokt en zowel Jarda als Tom 
hadden een schotkans maar beiden besloten niet uit te 
halen maar de actie door te zetten, wat uiteindelijk uit-
mondde in niets......

Daarna werd Vianen gevaarlijker. Men schoot van af-
stand tegen het zijnet waar heel Vianen al dacht aan 
een doelpunt, gezichtsbedrog. Een aantal dode speel-
momenten waren gevaarlijk, maar een keer of drie stond 
Lars op de goede plek om de kopbal onschadelijk te ma-
ken. De enige keer dat Lars mis zat was het meen ik 
Jarda die de bal van de lijn haalde.. ruststand 0-0

De tweede helft was van 2 kanten erg pover. Beide 
teams waren aanvallend onmachtig, creëerde geen en-
kele kans. Hoogstens Vianen met een aantal kopballen 
uit wederom dode spelmomenten. Echter werd het toch 
0-1. Door een omschakelfout aan onze kant, niet de wil 
hebben om na een fout terug te verdedigen, profiteerde 
Vianen van die enige mogelijkheid. Een mislukt schot 
werd al dan niet in buitenspelpositie, binnen gescho-
ten door de goede nummer 10 van Vianen. Met nog 
een kwartier te gaan hoopten we op een slotoffensief. 
Helaas is en was het team van vertrekkend trainer ten 
Hoopen niet bij machte ook maar 1 kans te creëren. De 
wedstrijd eindigde dan ook in een nederlaag en is peri-
ode 2 uitzicht. Ook een plaats in de top 5 zal erg lastig 
gaan worden. Maar als er geen hoop en vertrouwen is 
lukt het nooit. Laten we dus maar hopen dat we volgen-
de week kunnen stuntel in Handel. 

EGS’20 1 - VIANEN VOORUIT 1 
0-1
 

(de Bikkelkampreporter)

EGS’20 1 IS ONMACHTIG TEGEN VIANEN VOORUIT

PUPIL VAN DE WEEK 
STIJN LEBLANC

Foto: Stijn Leblanc was pupil van de week

Foto: Chevvi Polman (1e)

Foto: Maciej Nowak (2e)

EGS 2 heeft thuis tegen Nooit Gedacht 2 de 2e wedstrijd 
in de kampioenspoule met 0-3 verloren. Beide teams be-
gonnen zeer rommelig. De harde wind die dwars op het 
veld stond kwam het spel niet ten goede. 

Het was echter EGS die in het begon verzuimde de sco-
re te openen. Direct daarna was het wel raak. Een fout 
in de verdediging werd door Nooit Gedacht afgestraft. 
NIet veel later werd het 0-2. Een afgeslagen bal na cor-
ner werd ingeschoten. Foute keuzes in het positie kie-
zen waren de oorzaak aan de goal. Ondanks de nodige 
fouten had EGS het betere van het spel. Maar wat al 
vaker het probleem was, gebeurde weer. Het missen van 
kansen. Wel moet gezegd worden dat er 2 goals werden 
afgekeurd. Volgens de mensen die goed zicht hadden op 
de goal, beide onterecht. Maar ondanks het betere spel 
toch met 0-2 de rust in. 

De 2e helft begon direct met een enorme kans voor EGS. 
Bal werd van dichtbij overgeschoten. Daarna waren er 
nog meer grote kansen. Doordat we meer risico namen, 
en dus ruimtes weg gaven werd het door een counter 
0-3. Daarna stapelde de fouten zich op en kwamen we 
een paar keer goed weg. Ook al was het niet altijd even 
goed. Het is altijd zuur als je de betere ploeg bent en 
dan met lege handen komt te staan. Zoals sommige 
spelers na afloop zeiden. We missen te veel kansen en 
geven de goals te gemakkelijk weg. Op naar zondag. Uit 
tegen Schijndel 2.

ONNODIG VERLIES 2E

EGS’20 2 - NOOIT GEDACHT 2 
0-3

(Ramon Taihuttu)

Programma

woensdag 8 februari

20:00 OSS'20 5 EGS'20 5

comp

zaterdag 11 februari

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

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

comp fase 3

vertrek: 14:00 naar Gennep

vervoer: wordt door leiding geregeld

15:00 EGS'20 JO19-2 UDI'19/CSU JO19-4

comp fase 3

scheidsrechter: Remco ten Hoopen

14:30 Erp JO17-1 EGS'20 JO17-1JM

comp fase 3

vertrek: 13:30 naar Erp

vervoer: Janssen, Luza, Roeffen, Rutten, 
res: Spaan

15:00 EGS'20 JO17-2JM SJO Vianen Voor-
uit HBV JO17-1

comp fase 3

scheidsrechter: Bernard van Eldijk

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

comp fase 3

scheidsrechter: Paul Willems

13:00 EGS'20 JO15-2JM Juliana Mill JO15-2

comp fase 3

scheidsrechter: Edwin van Kraaij

14:00 EGS'20 JO15-4JM ST Constantia/Me-
nos JO15-2

comp fase 3

scheidsrechter: Stijn Gülcher

11:30 Gemert JO14-2 EGS '20 JO14-1JM

comp fase 3

vertrek: 10:00 naar Gemert

vervoer: wordt door leiding geregeld

11:00 EGS'20 JO13-1JM RKSV Heeze JO13-1JM

comp fase 3

scheidsrechter: Hidde Leegstraten

12:00 Olympia'18 JO13-2 EGS'20 JO13-2JM

comp fase 3

vertrek: 11:00 naar Boxmeer

vervoer: Keijzers, Khamal, res: van Kup-
penveld

13:00 EGS'20 JO13-3 SV Oostrum JO13-2JM

comp fase 3

scheidsrechter: Thijs Spoorendonk

11:30 Nooit Gedacht JO13-2 EGS'20 JO13-4JM

comp fase 3

vertrek: 10:30 naar Geffen

vervoer: wordt door leiding geregeld

11:00 EGS '20 MO13-1 (9-tal) Nooit Gedacht MO13-1

comp fase 3

scheidsrechter: Kevin Janssen
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DRIE ZWAARBEVOCHTEN PUNTEN VOOR VR1

SJVV VR1 - EGS’20 VR1 
0-1

(Edwin van Kraaij)

De thuiswedstrijd tegen SJVV was de eerste competitie-
wedstrijd voor de VR1 en daarin werd kansloos met 3-0 
verloren van de ploeg uit Deurne. 

Voor de uitwedstrijd tegen deze middenmoter was de 
VR1 dus gewaarschuwd. SJVV is een mengeling van een 
aantal technisch sterke speelsters aangevuld met een 
aantal meer fysiek spelende dames. Een van deze laat-
ste groep speelsters zorgde met een forse charge dat 
Lieneke van Kempen na een kwartier het veld met een 
rugblessure moest verlaten.  Aanvallend een aderlating 
en dus werd het des te belangrijker dat het verdedigend 
goed in elkaar zou blijven zitten. 

10E BLIJFT OP KAMPIOENSKOERS

EGS’20 10 - UDI’19/CSU 11
5-0

Foto: Thom Theunissen, Thomas Blom, Aron Snoey en 
Marco de Kruif (10e)

Deurne werd een paar keer gevaarlijk, zeker bij vrije trap-
pen en corners maar keepster Gwen Gerrits bleef de o 
houden. 

Na een half uur spelen ging Isa Cuppen goed door op 
links en haar schot kwam voor de voet van Rowie Bon-
gers die de bal binnenschoof, 0-1.  Het was een van de 
enige keren in de hele wedstrijd dat EGS’20 bij het vijan-
delijke doel wist te komen dus als je het over efficiency  
hebt.. 

Ook in de tweede helft werd voor iedere meter gestre-
den en elk duel werd met veel inzet uitgevochten. Ie-
dere speelster van EGS deed haar uiterste best om de 
voorsprong over de streep te trekken en die inzet werd 
beloond.  De drie punten gingen mee naar de Kranenhof 
en ondanks dat we voetballend minder waren, zijn ze dik 
verdiend en een groot compliment waard ! 

7-KLAPPER VOOR JO19-1
EGS’20 JO19-1 - BLAUW 
GEEL’38/JUMBO JO19-2 

7-1T: (0486) 420 700www.hrmeetenregeltechniek.nl

Foto: Sieb Arts (JO19-1)

JO17-1 KOMT TEKORT TEGEN AVESTEYN
EGS’20 JO17-1 - 

AVESTEIJN JO17-1 
1-5

Foto: Floris Roeffen (JO17-1)

Met een grote selectie van 16 man vertrokken we naar 
Sambeek voor de wedstrijd tegen ST Volharding/Sam-
beek JO17-3. Deze dag miste we Fahed die zich had af-
gemeld en Devin die met de JO15-4 meedeed. Verder 
maakte Ayham vandaag zijn debuut in het EGS’20 shirt.
We begonnen de wedstrijd met een 4-4-2 op-
stelling, met een sterk blok op het middenveld. 

We hadden al snel de wedstrijd onder controle en speel-
de grotendeels op de helft van de tegenstander. Na een 
goed actie van de Thijs S kon hij de 16 meter in dribbe-
len vanaf links. Hij legde de bal terug op Paul die de bal 
mooi plaatste in de hoek. Halverwege de eerste helft 
werd de voorhoede gewisseld en kwam Adem en Efieson 
erin voor Paul en Jippe. Al snel kregen we een hoekschop 
die Adem wilde nemen, maar van de staf moest Loek de 
hoekschop nemen en Adem hem erin koppen. En zo ge-
schiede. Loek nam de hoekschop en Adem kopte hem erin. 

Daarna gingen we opzoek naar meer doelpunten en in 
de tweede helft gingen we noodgedwongen 4-3-3 spe-
len om de vele aanvallers in ons team aan bod te laten 
komen. We kregen nog vele kansen maar de bal wilde 
op dit zware veld er niet in. Jippe was er nog heel dicht-
bij maar volgens de scheidrechter was de bal niet over 
de lijn. Door de vele wissels werd het spel er niet be-
ter op, maar ja iedereen wilde spelen en niet achterin.

EENVOUDIGE WINST JO17-2
ST VOLHARDING/SAMBEEK 

JO17-3 -EGS’20 JO17-2 
0-2

(Johnny Verwegen)

09:30 SCMH JO11-1 EGS'20 JO11-1JM

comp fase 3

vertrek: 08:30 naar Veghel

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO11-2JM UDI'19/CSU JO11-4

comp fase 3

scheidsrechter: Menno Leegstraten

10:15 DAW Schaijk JO11-3 EGS'20 JO11-3JM

comp fase 3

vertrek: 09:15 naar Schaijk

vervoer: wordt door leiding geregeld

08:45 s.v. Laar JO10-1 EGS'20 JO10-1JM

comp fase 3

vertrek: 07:45 naar Weert

vervoer: wordt door leiding geregeld

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

comp fase 3

vertrek: 080:30 naar Boxmeer

vervoer: wordt door leiding geregeld

10:00 HVCH JO10-5JM EGS'20 JO10-3

comp fase 3

vertrek:  09:00 naar Heesch

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:45 SIOL JO9-2JM EGS'20 JO9-1JM

comp fase 3

vertrek: 08:45 naar Cuijk

vervoer: wordt door leiding geregeld

08:45 Juliana Mill JO9-1 EGS'20 JO9-2JM

comp fase 3

vertrek: 07:45 naar Mill

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO9-3 Achilles Reek JO9-1JM

comp fase 3

scheidsrechter: leider is spelleider

09:45 SIOL JO9-4 EGS'20 JO9-4JM

comp fase 3

vertrek: 08:45 naar Cuijk

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO8-1JM Astrantia JO8-1

comp

scheidsrechter: FairPlay

08:45 Juliana Mill JO8-1 EGS'20 JO8-2JM

comp fase 3

vertrek: 07:45 naar Mill

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO8-3 DAW Schaijk JO8-3

comp

scheidsrechter: FairPlay

09:00 EGS'20 JO8-4JM SJO Vianen Voor-
uit HBV JO8-1

comp

scheidsrechter: FairPlay

10:15 Venhorst JO7-2JM EGS'20 JO7-1JM

10:35 EGS'20 JO7-1JM Venhorst JO7-1JM
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Zaterdag trad EGS’20 JO15-2M op tegen Vitesse ’08 JO15-
3M in Gennep. Een onbekende tegenstander, dus wat 
moet je daar als team en trainersgilde van verwachten? 
Achteraf bleek, niet veel. Over de gehele wedstrijd was 
EGS’20 de vele betere voetballende ploeg. Sanne (keep-
ster) heeft dan ook alleen maar wat terugspeelballen 
gehad of een verdwaald schot, meer niet. Zoals gewoon-
lijk stond de verdediging als een huis, Julian, Caelan, 
captain Olivier en Mosse. Waar in de vorige wedstrijd 
het middenveld niet echt een stempel kon drukken op 
de wedstrijd, was het middenveld nu meer in beeld. 
Eerst nog gestart met een vier mans middenveld, daar-
na overgeschakeld naar een drie mans middenveld. De 
meest opvallende persoon op dat middenveld was Syl-
van. Voor het eerst dit seizoen, op de centrale positie 
op het middenveld geposteerd. Hij was zaterdag de op-
vallendste man op het veld. Goede passes, aanwezig en 

staan op de plek waar je moet staan en uitstekend in 
het duel.

Wat al vaker beschreven is, is het gebrek aan afronding. 
Het ene moment van rust voor de goal, het echte killer-
sinstinct, noem maar op. In de eerste helft kreeg EGS’20 
wel vijf opgelegde kansen. Echt 1 op1 met de keeper of 
bijna een leeg doel, maar het schot komt er niet. Afin, 
het gevolg hiervan was dat het met de rust nog 0-0 
stond, terwijl het al zeker 0-2 had moeten staan. Geluk-
kig heeft een wedstrijd nog een helft. Wederom kreeg 
EGS’20 net zo vele kansen als in de eerste helft, maar 
er werden er twee verzilverd. Jaimy en Lars vonden het 
net. Het veldoverwicht bleef in handen van EGS’20 en zo 
kwam de overwinning niet meer in gevaar. Blijven oefe-
nen op afronden onder druk, dat staat komende weken 
te wachten op de training.

Aankomende zaterdag staat er een leuk potje op de 
planning tegen Juliana Mill 15-2. Een topwedstrijd om 
de bovenste plaatsen. Komt dat zien!

KANSENFESTIJN VOOR JO15-2
VITESSE’08 JO15-3 -

EGS’20 JO15-2 
0-2

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

 Cadeauwinkel
   & Fashion

                                  
 Tot zo!

                            Groetjes Team
 Klik

JO13-4 VERLIEST MET 1-5

EGS’20 JO13-4 - BERGHEM 
SPORT JO13-4 

1-5

Foto: Vida Keuvelaar (JO13-4)

EERSTE PUNT VOOR JO14-1

EGS’20 JO14-1 - 
MARIAHOUT JO14-1 

2-2

Foto: Tijn Bardoel (JO14-1)

5-1 WINST VOOR JO13-2

EGS’20 JO13-2 - 
ST CONSTANTIA/MENOS JO13-1 

5-1

Foto: Wouter Hol (JO13-2)

VOLKEL WINT NET VAN JO11-3

EGS’20 JO11-3 - VOLKEL JO11-1 
1-3

Foto: Luuk van der Venne (JO11-3)

10:55 SV DWSH'18 JO7-2 EGS'20 JO7-1JM

comp fase 3

alle wedstrijden worden in Venhorst 
gespeeld

vertrek: 09:15 uur

vervoer: wordt door leiding geregeld

zondag 12 februari

14:00 Handel 1 EGS'20 1

comp

scheidsrechter: Dhr Y. Talas

11:00 Schijndel/DE WIT 2 EGS'20 2

comp

10:00 EGS'20 3 Blauw Geel'38/
JUMBO 2

comp

scheidsrechter: André Derksen

10:00 V.V. Achates 3 EGS'20 4

comp

12:00 EGS'20 6 UDI'19/CSU 7

comp

scheidsrechter: Dick Cuijten

12:00 DSV 4 EGS'20 7

comp

10:15 EGS'20 8 SSA/SJO VITA 4

comp

scheidsrechter: Ben van Eldijk

12:00 EGS'20 9 SES 3

comp

scheidsrechter: Edwin van Kraaij

10:00 Prinses Irene 6 EGS'20 10

comp

09:30 SSA/SJO VITA 5 EGS'20 12

comp

10:00 EGS'20 VR1 Sparta'18 VR1

comp

scheidsrechter: Toon Verstraaten

maandag 13 februari

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

comp fase 3

vertrek: 19:15 naar Oss

vervoer: Broekman, van Haaften, van Ha-
ren, Hofstede, res: Janssen

zaterdag 25 februari

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

11:15 Festilent JO11-2 EGS'20 JO11-3JM

comp fase 3

vertrek: 10:15 naar Zeeland

vervoer: wordt door leiding geregeld

10:00 SV DWSH'18 JO10-1JM EGS'20 JO10-2

comp fase 3

vertrek: 09:00 naar St Hubert

vervoer wordt door leiding geregeld
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JO10-1 WINT VAN PSV

EGS’20 JO10-1 - PSV JO10-2
(Anne Khama)

Waar de jo10-1 van vorig jaar nog verloor van PSV, had 
de jo10-1 van dit jaar wel zin in een revanche potje en 
die wonnen ze !  Vandaag de wedstrijd waar ze al weken 
naar uit keken, maar ook best zenuwachtig voor waren. 
DE wedstrijd tegen PSV. . Wetend dat dit een zwaar potje 
ging worden, maar ze er voor gingen met volle vertrou-
wen. Het weer werkte mee, de warming up was in een 
heerlijk zonnetje en de thermo kleding kon thuis blijven. 
De jongens van PSV lieten al aardig zien wat ze konden 
bij het warmlopen, maar EGS liet zich niet intimideren. 

De wedstrijd begon fel en na een aantal kansen van EGS 
wist PSV er 1-0 van te maken. De spelers van EGS lieten 
hun koppie echter niet hangen en gingen er extra voor, 
elke bal werd zorgvuldig over gespeeld, mooie acties 
werden er gemaakt en met Siem en Lisa gewisseld door 
Jahnoah op de achtergrond had de spits van PSV bijna 
geen kans. Yme die daar als ster keeper staat waar we 
allemaal nog steeds van onder de indruk zijn welke bal-
len hij allemaal uit de hoek weet te duiken. Nizar wist 
door een mooie voorzet van Noureddine er 1-1 van te 
maken. Dit gaf EGS het extra zetje en vertrouwen dat 
ze het konden en vol tegengas gingen ze ervoor.  Floris 
gaf de bal op Nizar en wist er 2-1 van te maken. Noured-
dine was geweldig in vorm vandaag en maakte er een 
3-1 voorsprong van. Flint kreeg helaas tussendoor heel 
hard een bal in zijn gezicht, dus kon het voetballen niet 
voortzetten. 

Siem achterin liet zeker niet zien dat PSV zijn favoriete 
club is en heeft elke speler weten te intimideren met 
zijn harde gerichte trappen op de bal. Jahnoah die niet 
bang is voor de bal en elke harde bal weet tegen te 
houden en dan Lisa onze stoere meid van het team die 
zich zeker niet laat ondersneeuwen door al die jongens 
heeft vandaag weer laten zien wat voor een geweldige 
aanwinst ze is voor het team. 

De 3-1 voorsprong was nog niet genoeg en Nizar en Nou-
reddine maakte beide nog een geweldig doelpunt. Floris 
geweldig in vorm, schoot vanuit de middellijn zo de bal 
in het doel en bracht EGS op 6-1 voorsprong. Het laat-
ste doelpunt werd gemaakt door ster-speler Nizar en hij 
maakte er 7-1 van. Met Nizar, Noureddine en Floris sa-
men als trio gaan de meeste ballen er wel in.

 PSV wist echter nog 2 tegen doelpunten te maken, maar 
EGS liet zien dat ze door het harde werken en trainen 
de afgelopen tijd gewoon beter waren en deze wedstrijd 
verdiend hebben gewonnen met als eindstand 7-3

6-5 WINST VOOR JO10-3

EGS’20 JO10-3 - 
BERGHEM SPORT JO10-5

Foto: Gijs Dinnissen (JO10-3)

Foto: Floris Hartmann (JO10-1)

8-6 WINST VOOR JO10-2

EGS’20 JO10-2 - 
VITESSE’08 JO10-3

Foto vlnr:  Marco Lai, Gijs Dinnissen en Raf v. Elst

JOUW GEZONDHEID
 IS ONZE SPORT!

06 112660150486 471931 

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

Fysiotherapie

De Hampoort

09:00 EGS'20 JO8-3 Berghem Sport 
JO8-5

comp

scheidsrechter: FairPlay

09:00 Boekel Sport JO8-4 EGS'20 JO8-4JM

comp fase 3

vertrek: 08:00 naar Boekel

vervoer: wordt door leiding geregeld

zondag 26 februari

12:00 Avesteyn 2 EGS'20 2

comp

11:00 EGS'20 4 SIOL 3

comp

12:00 HVCH 8 EGS'20 6

comp

12:00 EGS'20 7 SIOL 4

comp

12:00 EGS'20 10 HVCH 13

comp

10:00 EVVC 7 EGS'20 11

comp

10:00 Hapse Boys 35+1 EGS'20 35+1

comp

zaterdag 4 maart

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

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

comp fase 3

14:45 B.V.V. JO19-2 EGS'20 JO19-2

comp fase 3

vertrek: 13:45 naar Den Bosch

vervoer: Pol, van Stekelenburg, van Boe-
kel, de Leeuw, res: Pieters

13:00 EGS'20 JO17-1JM FC Engelen JO17-2

comp fase 3

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

comp fase 3

vertrek: 14:00 naar Wanroij

vervoer: Sommerdijk, Timmers, Nijsten, 
res: Hezeiriny

13:30 Rhode/VSB JO15-2 EGS'20 JO15-1JM

comp fase 3

vertrek: 12:30 naar St-Oederode

vervoer: wordt door leiding geregeld

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

comp fase 3

vertrek: 12:00 naar St Anthonis

vervoer: wordt door leiding geregeld

14:30 ST VIOS'38/Toxandria 
JO15-2GJM EGS'20 JO15-4JM

comp fase 3

vertrek: 13:30 naar Beugen

vervoer: wordt door leiding geregeld

13:00 EGS '20 JO14-1JM Volkel JO14-1JM

comp fase 3



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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7-3 WINST VOOR JO8-2

EGS’20 JO8-2 - VCO JO8-1

Foto: Tomas van den Berk (JO8-2)

VERLIES VOOR JO8-4
EGS’20 JO8-4 - 
ST TOXANDRIA/
VIOS’38 JO8-2

Foto: Loek Jans (JO8-4)

JO9-4 SPEELT 5-5 GELIJK

EGS’20 JO9-4 - 
SV MILSBEEK JO9-1

(ingezonden door)

Foto: Xavi van Lobberegt (JO9-4)

AGENDA
15-2  Overleg SBSG
16-2   Aftrapfeest carnaval
27-2  Overleg bestuur
5-4, 8-4 
en 11-4 Interlands EK-kwalificatie   
  Vr O19
18-5  Isolve vriendentoernooi

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

comp fase 3

13:00 EGS'20 JO13-2JM DSV JO13-2JM

comp

13:00 EGS'20 JO13-3 UDI'19/CSU JO13-4

comp fase 3

11:00 FC Uden JO13-3 EGS'20 JO13-4JM

comp fase 3

vertrek: 10:00 naar Uden

vervoer: wordt door leiding geregeld

10:00 OJC ROSMALEN MO13-2 EGS '20 MO13-1

comp fase 3

vertrek: 09:00 naar Rosmalen

vervoer: wordt door leiding geregeld

11:00 EGS'20 JO11-1JM Berghem Sport JO11-2

comp fase 3

11:15 Constantia JO11-2 EGS'20 JO11-2JM

comp fase 3

vertrek: 

vervoer: wordt door leiding geregeld

11:00 EGS'20 JO11-3JM Gemert JO11-4

comp fase 3

09:45 SV Unitas'59 JO10-2 EGS'20 JO10-1JM

comp fase 3

vertrek: 08:45 naar Eindhoven

vervoer: wordt door leiding geregeld

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

comp fase 3

scheidsrechter: leider is spelleider

10:15 Gassel JO10-1JM EGS'20 JO10-3

comp fase 3

vertrek: 09:15 naar Gassel

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO9-2JM TOP JO9-2

comp fase 3

scheidsrechter: leider is spelleider

09:00 DAW Schaijk JO9-3JM EGS'20 JO9-3

comp fase 3

vertrek: 08:00 naar Schaijk

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO9-4JM ST Toxandria/
VIOS'38 JO9-1JM

comp fase 3

scheidsrechter: leider is spelleider

09:00 EGS'20 JO8-1JM UDI'19/CSU JO8-1

comp

scheidsrechter: FairPlay

09:30 Olympia'18 JO8-1JM EGS'20 JO8-2JM

comp fase 3

vertrek: 08:30 naar Boxmeer

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO8-3 HVCH JO8-3JM

comp fase 3

scheidsrechter: FairPlay

10:00 SES JO8-1 EGS'20 JO8-4JM

comp fase 3

vertrek: 

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:30 Olympia'18 JO7-2JM EGS'20 JO7-1JM

09:50 Venhorst JO7-1JM EGS'20 JO7-1JM

10:10 EGS'20 JO7-1JM Venhorst JO7-2JM

comp fase 3

Alle wedstrijden worden gespeeld in 
Boxmeer

vertrek: 08:30 uur

vervoer: wordt door leiding geregeld

zondag 5 maart

14:30 EGS'20 1 Bruheze 1

comp

12:00 EGS'20 2 EVVC 2

comp

10:00 Sparta'25 3 EGS'20 3

comp

11:00 EGS'20 4 Juliana Mill 3

comp

10:00 EGS'20 5 UDI'19/CSU 6

comp

12:00 EGS'20 6 SCMH 2

comp

11:00 Toxandria 3 EGS'20 7

comp

11:00 NLC'03 5 EGS'20 8

comp

12:00 EGS'20 9 Odiliapeel/Braks 
Gro 2

comp

12:00 FC Uden 5 EGS'20 10

comp

10:00 EGS'20 11 Nulandia 6

comp

10:00 EGS'20 12 Cito 6

comp

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

comp

12:00 Volharding VR1 EGS'20 VR1

comp

13:00 DESO VR1 EGS'20 VR2

comp


