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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.

ZATERDAG 28 MEI
EGS’20 JO15-2 Heeswijk JO15-2 0-0

EGS’20 JO15-1 ST Volharding/
Sambeek JO15-1 3-1

Volkel JO17-1 EGS’20 JO17-1 6-2
ZONDAG 29 MEI
SES VR1 EGS’20 VR1 0-4
EGS’20 13 EVVC 5 2-6
EGS’20 11 Juliana Mill 4 TNO
Fc de Rakt 6 EGS’20 10 3-3
EGS’20 9 CITO 7 3-1
EGS’20 8 Siol 2 0-4
EGS’20 6 Achilles Reek 2 4-1
Udi’19/CSU 5 EGS’20 4 6-3
Ysselsteyn 1 EGS’10 1 1-2
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INFORMATIE VANUIT HET WEDSTRIJDSECRETARIAAT
(Redactie)

1

AGENDA

1-6 Overleg SBSG
22-6 Overleg clubhuiscommissie
25-6 Open 5x5 jeugdtoernooi 
29-6 Overleg FairPlay Commissie
9-7 Vrijwilligersavond

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

iSolve toernooi
Met veel plezier kan worden teruggekeken op het iSolve 
vriendentoernooi op Hemelvaartsdag. Er waren 25 elf-
tallen die er met elkaar een zeer gezellige voetbaldag 
van maakten. De uiteindelijke winnaar werd het team 
“De leukere feestcommissie”. Zij werden op het kampi-
oensbordes gehuldigd. 

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

Velden in onderhoud
In de maand juni zullen langzamerhand de natuurgras-
velden in onderhoud gaan.  Zo is vanaf deze week veld 4 
niet meer te gebruiken vanwege onderhoudswerkzaam-
heden.  Met de trainers zal steeds worden gecommuni-
ceerd welke velden in onderhoud zijn gegaan en welke 
nog te gebruiken zijn. Ook op het beeldscherm bij het 
wedstrijdsecretariaat wordt aangegeven waar het moge-
lijk is te trainen. 

Open 5x5 jeugdtoernooi
Op zaterdag 25 juni vindt de laatste voetbalactiviteit 
voor de jeugd plaats: Het open 5x5 jeugdtoernooi. De 
jeugd van 5 t/m 15 jaar kan zich hiervoor met een team 
inschrijven. Ieder team bestaat uit minimaal 5 en maxi-
maal 7 spelers/speelsters.  De indeling vindt plaats op 
basis van leeftijd waarbij de leeftijd van de oudste be-
palend 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 inge-
schreven als het inschrijfgeld is voldaan en het inschrijf-
formulier volledig ingevuld is ontvangen.  De uiterlijke 
inschrijfdatum is 17 juni. 

DOE MEE !! Foto: De leukere feestcommissie waren de winnaar 
van het eerste iSOLVE vriendentoernooi



2

IJSSELSTEYN 1 - EGS’20 1 
1-2

(De  Bikkelkampreporter)

Foto: HC Grave Dames 2

De Hockeyclub Grave heeft haar eerste kampioen op 
sportpark De Kranenhof gehuldigd. De dames 2 van de 
HC werden afgelopen zondag kampioen en toonde de 
kampioenschaal op het bordes. EGS’20 feliciteert deze 
kampioen van harte met het behaalde succes

GEFELICITEERD HC GRAVE DAMES 2
(redactie)

Foto: Jimmy Hendriks

Afgelopen weekend stond de uitwedstrijd tegen IJssel-
steijn op de rol. Het team van coach Ten Hoopen moest 
op doelpunten jacht om het hele kleine kansje op de pe-
riode levendig te houden. Ons team, onze trots speelde 
zelfs met 4 spitsen. Op de vleugels Thimo en Myron, cen-
traal Roel en Sander. Op het middenveld speelde sloper 
Teun en de lopers Tom en Jarda Gerrits. De achterhoede 
van 3 bestond uit Bart en broer Rens, met Giel erbij. Op 
doel de natuurlijk Lars.

EGS´20 1 STRIJDT EN WINT

Veel doelpunten dus. Dat was de taak. Het elftal speelde 
aanvallend, vol energie en passie. met een man min-
der op het middenveld wisten we toch telken male een 
overtal te creëren.  De eerste helft regende het voorzet-
ten en behoorlijke kansen. Bart en Giel vlogen over de 
vleugels, met Myron en Thimo erbij. Helaas kwamen niet 
alle voorzetten aan. 1 voorzet van Myron was perfect, 
die werd door Sander knap binnen geschoten. Intussen 
was het zeer regenachtig en nat, kregen we een nat pak 
en moest ik mijn paraplu meerdere malen de lucht in 
steken. Kreeg ijsselstein  dan geen kansen? jawel hoor, 
maar het was Lars die met een paar goede reddingen de 
ploeg op 1-0 hield. Rust.

In de kantine was het erg gezellig. Ze schonken Bavaria, 
daar ik liever Hertog Jan zie koos ik vandaagvoor een 
cola. Dit ook omdat ik nog moest rijden en bij EGS nog 
een eindfeest was.......

Foto (Peter Leegstraten): Bart van Dongen 

Foto (Peter Leegstraten): Jarda Gerrits 

De tweede helft een zelfde spelbeeld. Veel kansen voor 
EGS, maar het was Ijsselstein dat scoorde uit een vrije 
trap. Dat was ook een fase dat de limburgers meer kon-
den scoren, zelfs met een penalty.  Maar het was de uit-
tekende Lars die de penalty nemer uit zijn focus wist te 
halen waardoor hij de  penalty via de lat over schoot..... 
En ook de kansen erna pakte Lars. tot 3 keer toe was hij 
een sta in de weg met handen, benen en tenen. En EGS? 
ook wij misten de nodige kansen en was de keeper van 
de thuisploeg ook erg goed. Hij tikte tot 2 keer toe een 
schot van Myron uit de kruising en stond doelpunten 
van Roel, Sander en Thimo in de weg....

In blessure tijd was het raak... De ingevallen Jimmy wist 
op een voorzet van de ingevallen Wessel de bal bij de 
tweede paal binnen te lopen. En weer was Jimmy het 
goudhaantje. NA Handel uit (1-1 in minuut 89) 
nu 1-2 in minuut 93....Heerlijk.

Al met al wel een verdiende overwinning voor ons vlag-
genschip. Helaas won Handel bij Germania waardoor
plek 4 helaas niet meer haalbaar is. Maar het team heeft 
er alles aan gedaan. Complimenten aan de mannen
voor de strijd en de vechtlust. 

Volgende week de afsluiter, thuis tegen Melderslo.... 
Komt allen voor deze laatste wedstrijd op de Kranenhof, 
pinkstermaandag 14.30 uur.... en vergeet niet om naar de 
dames te komen kijken, om 12 uur in Vorstenbosch, daar 
spelen ze voor de titel....

Foto (Peter Leegstraten): Wessel Kouwenberg 

Programma

dinsdag 31 mei

20:00 EGS'20 2 Juliana Mill 2

comp

scheidsrechter: André Derksen

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

scheidsrechter: Dhr T. Bruekers

12:00 Avesteyn 2 EGS'20 2

comp

10:00 Olympia'18 4 EGS'20 5

comp

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

comp

scheidsrechter: Ben van Eldijk

12:00 EGS'20 7 HVCH 13

comp

scheidsrechter: 

10:15 Toxandria 3 EGS'20 8

comp

12:00 DAW Schaijk 5 EGS'20 12

comp

12:00 Herpinia 5 EGS'20 13

comp

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

comp

12:00 Vorstenbossche Boys 
VR2 EGS'20 VR1

comp

12:00 Juliana Mill VR2 EGS'20 VR2

comp

dinsdag 7 juni

20:00 EGS’20 <23 EGS’20 JO19-1

vriendschappelijk

scheidsrechter: André Derksen

donderdag 9 juni

19:30 EGS'20 5 De Zwaluw 3

comp

scheidsrechter: nnb

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

comp

scheidsrechter: nnb
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VR1 HEEFT NA WINST TEGEN SES NOG 1 FINALE TE GAAN

SES VR1 - EGS’20 VR1 
0-4

(Edwin van Kraaij)

De spanning was voelbaar in de overlegruimte om 10:30 
uur zondagochtend. De topper tegen SES VR1 stond op 
het programma en om kans te blijven houden op het 
kampioenschap moest er gewonnen worden. Voor SES 
waren de kampioenskansen verloren gegaan en er wa-
ren berichten dat SES wel eens verzwakt zou kunnen zijn 
door diverse blessures. Maar dan nog.. er moest gewon-
nen worden... 

Om 12:00 uur werd er afgetrapt op de Kogelberg in Lan-
genboom. In de beginfase was bij veel speelsters van 
EGS de spanning nog zichtbaar en dit leidde tot aftas-
tend voetbal met af en toe kleine kansjes aan beide 
kanten. Na 17 minuten werd de ban gebroken door Maria 
Frankowska die de bal in de verre hoek krulde, 0-1.  

Nog geen 5 minuten later lag de 0-2 erin door een schui-
ver tussen veel benen door van Lieneke van Kempen. 
Het werd nog mooier door een wonderschone treffer 
van Amber van Kraaij die vanaf 20 meter de bal snoei-
hard in de kruising schoot, 0-3. En hoewel Gwen Gerrits 
een enkele keer nog een goede kans van SES onschade-
lijk moest maken werd deze heerlijke ruststand bereikt.

In de tweede helft bleef EGS de sterkere ploeg en kwam 
de winst niet meer in gevaar. Renée van de Venne wist 
het kwartet treffers vol te maken door een counter fraai 
af te ronden.  EGS kreeg nog diverse kansen om de score 
verder uit te bouwen, maar helaas stonden de keepster 
en de doelpalen verder goals in de weg. 

Komende maandag (2e  Pinksterdag) spelen we de laat-
ste finale, 12:00 uur uit tegen Vorstenbosch. Winst bete-
kent KAMPIOENSCHAP en promotie naar de 4e klasse !   

Foto: Randy Spierings (geleend van 12e)

8E VERLIEST VAN KAMPIOEN
EGS’20 8 - SIOL 2 

0-4

JO15-1 SLUIT SEIZOEN AF MET WINST
EGS’20 JO15-1 - 

ST VOLHARDING/SAMBEEK 
JO15-1 

3-1

Foto: Tim Barten (JO15-1)

JO15-2 SPEELT GELIJK TEGEN KAMPIOEN
EGS’20 JO15-2 - 

HEESWIJK JO15-2 
0-0Markt 5 ♦ 5361 GH Grave

 Cadeauwinkel
   & Fashion

                                  
 Tot zo!

                            Groetjes Team
 Klik

Foto: Guan Sturmans (JO15-2)

zaterdag 11 juni

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

comp

vertrek: 13:00 naar Mill

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

zondag 12 juni

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

comp

11:15 EGS'20 5 SV Milsbeek 2

comp

scheidsrechter: nnb

11:00 Gassel 4 EGS'20 7

comp

11:30 HBV 4 EGS'20 11

comp

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

comp

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

comp

zondag 19 juni

10:00 EGS'20 6 TOP 3

comp

scheidsrechter: Ben van Eldijk

12:00 Hapse Boys 5 EGS'20 8

comp

10:15 EGS'20 11 SIOL 3

comp

scheidsrechter: Toon Verstraaten

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

comp

scheidsrechter: nnb

zondag 26 juni

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

comp
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Redactie: Rian van de Ven 
  Edwin van Kraaij

Foto’s:  Matt Gerrits
Kopij voor de weekbrief dient 

vóór maandag 17.00 uur 
aangeleverd te zijn via 
weekbrief@egs20.nl

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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