
      Foto: Roger Janssen, leider van de JO10-2
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Contributie
Er zijn nog ca. 50 leden die niet aan hun contributiever-
plichting hebben voldaan ondanks diverse herinneringen 
via mail of app.  Deze leden zullen komende week nog 
éénmaal benaderd worden.  Indien de contributie vóór 
1 maart a.s. niet voldaan is, zijn zij niet meer speelge-
rechtigd. Door de financiële blokkade zullen zij ook niet 
meer op de spelerslijst ingevoerd kunnen worden.
Zorg dus dat je niet voor deze vervelende verrrassing 
komt te staan !! 

Webshops 
Op onze website staat onderstaand item:

Je wordt naar deze pagina geleid:
https://www.egs20.nl/693/onze-club-winkel/
Als je via deze pagina inlogt bij een van jouw favoriete 
webshops sponsor je onze vereniging !!  Je hoeft je niet 
te registreren, er zijn ook geen kosten, maar de club ont-
vangt een sponsorbedrag omdat jij gaat “webshoppen”.
Steun de club dus hiermee !!

Kleedkamers
Op trainingsavonden en wedstrijddagen kun je op het 
beeldscherm bij het wedstrijdsecretariaat zien in welke 
kleedkamer je ingedeeld bent. Een vriendelijk verzoek 
is om deze indeling ook aan te houden, ook al zijn er 
andere kleedkamers vrij.  Dit rooster wordt met zorg ge-
maakt en door hiervan af te wijken, komen we elders in 
de problemen. 

Ook een verzoek is om de kleedkamers schoon en op-
geruimd achter te laten. Overigens zijn onze ervaringen 
met onze eigen teams beter dan die van bezoekende 
teams ! Help ons daarbij mee om de leiding van bezoe-
kende teams hierop aan te spreken. 

Spelregelbewijs
Er zijn nog 2 spelers die niet in het bezit zijn van het 
spelregelbewijs. Om speelgerechtigd te zijn dienen ze 
dit zo snel mogelijk te halen, anders kunnen ze niet 
meer op de spelerslijst ingevuld te worden ! 
Het betreft:
• Imad Bachiri  (5e)
• Jarzinio Vervoort  (5e)
Als er naar aanleiding van het spelregelbewijs vragen 
zijn, neem dan contact op met de scheidsrechtercom-
missie:  scheidsrechtercommissie@egs20.nl
 
Drank langs de lijn
Langs de lijn is het alleen toegestaan koffie, thee of 
andere non-alcoholische dranken te nuttigen mits deze 
zijn uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers. 
Dus ook blikjes met frisdrank zijn NIET toegestaan langs 
de lijn. Wij vragen iedereen om hier rekening mee te 
houden om onnodige boetes voor de vereniging te voor-
komen. 

INFORMATIE VANUIT HET WEDSTRIJDSECRETARIAAT
(Redactie)
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Wedstrijdsecretariaat

Uitslagen

DONDERDAG 10 FEBRUARI
Hapse Boys 2 EGS’20 2 0-2
EGS’20 1 Germania 1 6-1
ZATERDAG 12 FEBRUARI
Van de leeftijdsgroepen JO7 t/m JO10 worden geen uit-
slagen en standen door de KNVB bijgehouden.

EGS’20 JO11-2 Olympia’18 JO11-3 4-4
Margriet JO11-1 EGS’20 JO11-1 11-2
ST Volharding/
Sambeek MO13-1 EGS’20 MO13-1 2-11

EGS’20 JO13-4 DAW Schaijk JO13-3 5-2
Boekel Sport JO13-2 EGS’20 JO13-3 3-0
ST Hapse Boys/
De Zwaluw JO13-1 EGS’20 JO13-2 AFG.

EGS’20 JO13-1 JVC Cuijk JO13-2 AFG.

EGS’20 JO15-3 ST Excellent/SVS/
Westerb.Boys JO15-2 3-2

EGS’20 JO15-2 SES JO15-2 AFG.
EGS’20 JO15-1 Oss’20 JO15-1 1-1

EGS’20 MO17-1 SJO Vianen Vooruit 
HBV MO17-1 1-3

ST SV United/BVV’27/
SVOC’01 JO1701 EGS’20 JO17-1 AFG.

Juliana Mill JO19-2 EGS;20 JO19-2 2-1
EGS’20 JO19-1 WEC JO19-1 5-1
ZONDAG 13 FEBRUARI
EGS’20 VR2 Oss’20 VR2 2-3
EGS’20 VR1 ST SBV/Ulysses VR1 5-1
Ulysses 35+ 1 EGS’20 35+ 1 3-1
EGS’20 13 HVCH 17 1-8
EGS’20 12 OKSV 3 4-2
EGS’20 10 Volkel 5 8-1
Vesta’19 5 EGS’20 9 0-1
EGS’20 8 Olympia’18 7 2-0
EGS’20 7 Volkel 7 7-0
Prinses Irene 5 EGS’20 6 1-2
EGS’20 5 Constantia 3 3-4
Volkel 4 EGS’20 4 4-4
Juliana Mill 2 EGS’20 2 0-1
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JULIANA MILL 2 - 
EGS’20 2 

0-1

2E MIST VEEL KANSEN 
MAAR WINT WEL

Foto (Peter Leegstraten): Wesley Kouwenberg was de 
enige doelpuntenmaker

VERSLAG 10-2:
HAPSE BOYS 2 - 

EGS’20 2 
0-2

(Roel van Schipstal)

2E WINT INHAALWEDSTRIJD IN HAPS

Donderdagavond de wedstrijd van afgelopen zondag te-
gen Haps stond op het programma om in te halen. 

We beginnen niet heel sterk, kansen over en weer.  Toch 
is EGS, die de eerste treffer maakt. Een schot op goal 
ketst terug en Jaimy haalt uit en scoort 0-1. Door een 
domme terugspeelbal moet Joeri ver uitkomen, hierbij 
neemt hij een man mee van Haps en krijgt een rode 
kaart. We moeten snel schakelen en brengen Menno in 
als keeper en gaan verder met 10 man… Krijgen genoeg 
kansen maar benutten ze niet. 

Rust
We beginnen meteen scherp en krijgen weer de nodige 
kansen maar helaas geen doelpunt. Thomas trekt snel 
door en wordt onderuit gehaald. Wesley neemt de vrije 
trap en schiet hem perfect binnen 0-2. Eerste punten in 
2022 zijn weer binnen! 

Foto (Peter Leegstraten):  Ivo van Dongen 

EGS’20 VR1 - 
ST SBV/ULYSSES VR1 

5-1

DAMES HEROVEREN KOPPOSITIE

De eindstand doet vermoeden dat de dames van EGS 
een gemakkelijke ochtend tegen de nr. 4 van de com-
petitie hadden maar dat was allerminst het geval. Uit-
stekende verdedigers en een uitblinkende keepster Jas-
mijn Adams hielden veel tegen en messcherpe counters 
zorgden voor 5 treffers.  

Na 20 minuten opende Lieneke van Kempen de score 
door een prima individuele actie. De score werd 10 mi-
nuten later verdubbeld als diezelfde Lieneke een vrije 
trap fraai binnenschiet, 0-2.  Vlak voor rust komt de com-
binatieploeg uit Haren/Megen terug in de wedstrijd, 1-2. 

Na rust is het nog even spannend totdat de beslissing in 
de 50e minuut valt. Hierna is de tegenstander gebroken 
en wordt de score nog uitgebouwd tot 5-1 dankzij doel-
punten van Maria, Renee en Lieneke. 

Door het verlies van concurrent SES hebben de dames 
halverwege deze competitie de koppositie heroverd. 

Foto: Lisanne Paters (VR1)

Programma

zaterdag 19 februari

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

13:00 EGS'20 JO17-1JM Juliana Mill JO17-1

comp

scheidsrechter: Joeri Nuijen

15:30 EGS'20 JO17-2JM DAW Schaijk JO17-3

comp

scheidsrechter: Edwin van Kraaij

14:30 SCMH MO17-1 EGS'20 MO17-1

comp

vertrek: 13:30 naar Veghel

vervoer: van het Kruis, Ouwens, van Ras, 
res: Rijcken

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

comp

vertrek: 10:30 naar Heesch

vervoer: Peters, Roeffen, Rots, Rutten, res: 
Spoorendonk

11:00 ST Maasduinen JO15-4JM EGS'20 JO15-3JM

comp

vertrek: 10:00 naar Siebengewald

vervoer: Balk, de Bock, Ghijssen, Kersten, 
res: Lunenburg

13:00 FC Uden JO13-1 EGS'20 JO13-1JM

comp

vertrek: 12:00 naar Uden

vervoer: wordt door leiding geregeld

12:30 EGS'20 JO13-2JM DAW Schaijk JO13-2JM

comp

scheidsrechter: Paul Willems

14:00 EGS'20 JO13-3
ST Excellent/SVS/
Westerbeekse 
Boys JO13-2JM

comp

scheidsrechter: Dick Cuijten

10:30 Margriet JO13-5 EGS'20 JO13-4JM

comp

vertrek: 09:30 naar Oss

vervoer: wordt door leiding geregeld

11:00 EGS'20 MO13-1 WEC MO13-1

comp

scheidsrechter: Bernard van Eldijk

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

comp

scheidsrechter: Edwin van Kraaij

10:30
ST Excellent/SVS/
Westerbeekse Boys 
JO11-1

EGS'20 JO11-2JM

comp

vertrek: 09:30 naar Oploo

vervoer: wordt door leiding geregeld

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

comp

vertrek: 08:45 naar Eindhoven

vervoer: wordt door leiding geregeld
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ONVERDIENDE NEDERLAAG VR2

EGS’20 VR2 - OSS’20 VR2 
2-3

Foto: Neeltje Hendrix (VR2)

13E LIJDT NEDERLAAG TEGEN HVCH
EGS’20 13 - HVCH 17 

1-8

Foto vlnr: Ton Jagers, Maarten Blom en Ramon van 
Heck (13e)

JO19-1 HAALT UIT TEGEN WEC

EGS’20 JO19-1 - WEC JO19-1 
5-1

T: (0486) 420 700www.hrmeetenregeltechniek.nl

Foto: Daan van Thiel (JO19-1)

MO17-1 VERLIEST VAN VIANEN/HBV
EGS’20 MO17-1 -SJO VIANEN 

VOORUIT HBV MO17-1 
1-3

Foto vlnr: Keana Wijnen en Sanne Adams (MO17-1) 

JO15-1 DEELT DE PUNTEN MET OSS

EGS’20 JO15-1 - OSS’20 JO15-1 
1-1

Foto: Sil Verhallen (JO15-1)

OVERWINNING VOOR JO13-4

EGS’20 JO13-4 - 
DAW SCHAIJK JO13-3 

5-2

Foto: Aurel Eurlings (JO13-4)

10:00 Astrantia JO10-1 EGS'20 JO10-2

comp

vertrek: 09:00 naar Middelaar

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO10-3 Prinses Irene JO10-2JM

comp

scheidsrechter: leider is spelleider

10:00 EGS'20 JO10-4JM HVCH JO10-5JM

comp

scheidsrechter: leider is spelleider

09:00 EGS'20 JO9-1JM Prinses Irene JO9-1JM

comp

scheidsrechter: leider is spelleider

10:00 De Zwaluw JO9-1 EGS'20 JO9-2JM

comp

vertrek: 09:00 naar Oeffelt

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 Festilent JO9-1JM EGS'20 JO9-3

comp

vertrek: 08:00 naar Zeeland

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO8-1JM Vitesse'08 JO8-1

comp

scheidsrechter: FairPlay

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

comp

vertrek: 07:45 naar Mill

vervoer: wordt door leiding geregeld

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

comp

scheidsrechter: FairPlay

09:15 Boekel Sport JO8-3 EGS'20 JO8-4

comp

vertrek: 08:15 naar Boekel

vervoer: wordt door leiding geregeld

10:00 EGS'20 JO7-1JM SES JO7-1

10:10 EGS'20 JO7-1JM Berghem Sport JO7-2

10:20 SJO/VITA JO7-1 EGS'20 JO7-1JM

comp

vertrek: 09:00 naar Haren NB, hier worden 
alle wedstrijden gespeel

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO7-2JM SIOL JO7-1

09:10 Venhorst JO7-1JM EGS'20 JO7-2JM

09:20 EGS'20 JO7-2JM Juliana Mill JO7-1

comp

scheidsrechter: FairPlay

alle wedstrijden worden bij EGS’20 gespeeld 

zondag 20 februari

14:00 Vitesse'08 1 EGS'20 1

comp

scheidsrechter: Dhr E. Lemmens

11:30 Nijnsel/TVE Reclame 2 EGS'20 2

comp
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WINST VAN JO10-1 TEGEN GELDROP

EGS’20 JO10-1 - 
GELDROP JO10-1

Foto: Floris Hartmann, David Reffeltrath en Maxx 
Rossen (JO10-1)

6-5 WINST VOOR JO9-3

EGS’20 JO9-3 - 
ST HERPINIA/OKSV JO9-1

Foto: Noureddine Khamal (JO9-3)

Voor vandaag staat er een belangrijke wedstrijd op de 
agenda. Niet alleen omdat we de koploper op bezoek 
krijgen (oké we hebben beiden 1x winst behaald, maar 
op doelsaldo staan ze er nét even iets beter voor), maar 
vooral om te kijken of de vleugels van vorige week nog 
intact zijn óf dat het bij een eenmalige stunt is geble-
ven?!

Terwijl de spelers zich alvast uitbundig voorbereiden, 
trekt de staf zich stilletjes terug om -met alle analyses 
en statistieken op zak- opnieuw een stukje maatwerk te 
leveren en deze uitdaging aan te gaan...

Doordat Anouk, Fajah en Jaimy V. deze week volledig 
geïsoleerd zijn van de buitenwereld is daarmee ook een 
behoorlijk gat geslagen in onze eigen selectie. Gelukkig 
kunnen we rekenen op de tomeloze inzet van Tessel, 
Luca en Levi (JO15-2). 

Met de terugkeer in de basis van Kyan en Sven is dit-
maal gekozen voor een ander systeem, waarin een so-
lide vangnet achterin gevormd door deze ietwat hoger 
spelende backs en centraal ondersteund door Gijs en 
Kevin wordt gecombineerd met een sterk middenveld. 
D.w.z. Luca als drijvende kracht met Thijs, leunend op 
de verdediging van ST Excellent / SVS, voor zich. Jip-
pe en Devin maken als aanjagers op links en rechts de 
aansluiting met de voorhoede compleet. Na een uitge-
balanceerde warming-up en enkele laatste oppeppende 
woorden zijn we er mentaal en fysiek weer helemaal 
klaar voor. 

Weliswaar een andere wedstrijd, maar met dezelfde be-
vlogenheid worden meteen de kaarten op tafel gelegd 
en intenties duidelijk gemaakt... De punten blijven in 
Escharen en we zullen onze huid duur verkopen voor 
eenieder die hier anders over denkt!
Het baltempo ligt dan ook direct hoog en met vereende 
krachten wordt de tegenstander steeds verder op eigen 
helft teruggedrongen. De eerste kansen dienen zich dan 
ook al snel aan. Ondanks de aanhoudende druk komt 
het niet tot een doelpunt. Jaimy M. heeft weliswaar zijn 
vermogen flink opgetoerd, maar de scherpte ontbreekt 
helaas nog. Ook Elke mist nét dat beetje geluk om zich-
zelf vrij te spelen en aanvallen over de flank eindigen 
dan ook in het voordeel van de oranje-hemden. Doordat 
de linies kort op elkaar liggen lukt het diezelfde tegen-
stander niet om er voetballend door te komen en met 
Kevin en Gijs ‘de bulldozer’ als slot op de deur heeft hun 
gedoodverfde spits geen schijn van kans. 

KNAPPE WINST VOOR JO15-3
EGS’20 JO15-3 - ST EXCELLENT/

SVS/WESTERB.BOYS JO15-2 
3-2Markt 5 ♦ 5361 GH Grave

 Cadeauwinkel
   & Fashion

                                  
 Tot zo!

                            Groetjes Team
 Klik

Foto: Sven Balk (JO15-3)

EGS’20 domineert weliswaar, maar dan wordt toch de 
ergste nachtmerrie van elke speler, coach en toeschou-
wer waarheid. In een onoplettend moment achterin 
lukt het ST Excellent de bal te onderscheppen en door 
de chaos die daarin onstaat stuitert de bal ongelukkig 
langs Marly, zó de verre hoek in. Een duur foutje en dus 
gaan we, tegen alle verwachtingen, met 0-1 de rust in. 

Door in de 2e helft nieuw elan in te brengen wordt de 
stootkracht naar voren vergroot en met enkele aan-
passingen op het middenveld de regie weer in handen 
genomen. Na een paar keer bij de keeper te hebben 
aangeklopt, lukt het Lars dan ook om in de rebound de 
gelijkmaker beheerst binnen te tikken. Dit gaf de bur-
ger moed en Tessel schoof niet veel later koelbloedig de 
2-1 in de verre hoek. Nu de tegenstander de organisatie 
kwijt was, profiteert Jaimy M. slim en werkt een prach-
tig op maat gegeven pass knap in het dak van de goal. 
EGS’20 kent geen genade en zet door...het spel wordt 
grimmiger en als Levi wordt gevonden op links, de ach-
terhoede van ST Excellent is volledig stuurloos, zien zij 
nog maar één uitweg... penalty!
Moedig als hij is legt Jippe de bal op de stip en neemt 
verantwoordelijkheid. Helaas  wordt deze niet verzilverd, 
maar met deze voorsprong op de borden kan het bijna 
niet meer misgaan. ‘Bijna’ idd, want in de 8e minuut van 
de blessuretijd weten de bezoekers op slinkse wijze nog 
een penalty uit te lokken. Wanneer Kyan zich niet laat 
verrassen en blijft staan, struikelt een aanvaller handig 
over zijn benen en strooit hiermee de scheids zand in de 
ogen. Alle frustratie van de tegenstander lijkt hierin sa-
men te komen, want deze verdwijnt dan ook snoeihard 
in de kruising. Het is nog heel even billen knijpen, maar 
dan volgt het verlossende signaal en vieren we uitbun-
dig onze overwinning. Eindstand is 3-2

10:15 EGS'20 3 HVCH 6

comp

scheidsrechter: André Derksen

11:15 EGS'20 4 Venhorst 3

comp

scheidsrechter: Menno ter Horst

10:00 Olympia'18 4 EGS'20 5

comp

10:00 EGS'20 6 Achilles Reek 2

comp

scheidsrechter: Ben van Eldijk

10:00 Gassel 4 EGS'20 7

comp

10:15 Toxandria 3 EGS'20 8

comp

12:00 EGS'20 9 Cito 7

comp

scheidsrechter: René van de Venne

10:30 Boekel Sport 5 EGS'20 10

comp

12:15 EGS'20 11 SV DWSH'18 3

comp

scheidsrechter: Martijn Mulder

10:00 TOP 11 EGS'20 12

comp

12:00 Herpinia 5 EGS'20 13

comp

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

comp

scheidsrechter: Toon Verstraaten

12:00 Vorstenbossche Boys VR2 EGS'20 VR1

comp

11:00 SV DWSH'18 VR2 EGS'20 VR2

comp

dinsdag 22 februari

18:30 ST Hapse Boys/De 
Zwaluw JO13-1 EGS'20 JO13-2JM

comp

vertrek: 17:30 naar Haps

vervoer: van Raaij, Radstake, Scheepers, 
res: van Thiel

zaterdag 5 maart



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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Op vrijdag 4 maart zal de Ajax Kids Tour een voet-
baldag organiseren bij EGS’20. Aan dit evenement 
zijn geen kosten verbonden, maar je moet je wel in-
schrijven. Kom jij ook?

Onder begeleiding van echte trainers doe je een he-
leboel toffe voetbalspelletjes. Plezier staat voorop 
en daarom is mascotte Lucky natuurlijk ook van de 
partij. Hoe gaaf de Ajax Kids Tour precies is, kun je 
prima zien in dit filmpje.

Natuurlijk is het doorgaan van de Ajax Kids Tours on-
der voorbehoud van alle geldende coronamaatrege-
len tegen die tijd. Helaas kunnen ouders vooralsnog 
niet komen kijken.

Bij elke locatie hebben ze plek voor 240 kinderen. 
Het gaat om 120 leden van de voetbalclub die mee-
doen aan het ochtendprogramma van 09.30 tot 12.30 
uur.  Wij hebben begrepen dat op het moment van 
publicatie van deze weekbrief er nog ca. 20 plekken 
over zijn !!

ER ZIJN NOG CA. 20 PLEKKEN VRIJ 
BIJ AJAX KIDS TOUR

(Redactie)

AGENDA
16-2  Overleg beheerstichting
23-2 Overleg clubhuiscommissie
24-2 Carnavalsavond
4-3 Ajax Kids Tour
10-3 Beerpong
14-3 Overleg bestuur
16-3 EHBO bijeenkomst
20-3 Spring Break
26-3 Groot EGS’20 diner
30-3  Overleg clubhuiscommissie
3-4 Silent Disco
8/9-4 Paasbingo
20-4 Overleg clubhuiscommissie
12-5 Filmavond
 Overleg clubhuiscommissie
26-5 Familietoernooi voetbal en   
 hockey
29-5 Seizoensafsluiting senioren
22-6 Overleg clubhuiscommissie
2-7 Open 5x5 (jeugd)toernooi ???
9-7 Vrijwilligersavond

6-4 WINST VOOR JO8-2

EGS’20 JO8-2 - ERP JO8-2

Foto: Joep Reinders (JO8-2)Foto: Tijmen van de Berk (JO8-4)

8-5 WINST VOOR JO8-4

EGS’20 JO8-4 - 
PRINSES IRENE JO8-3

Op wat een zonnige dag belooft te worden betreden de 
spelers van JO10-2 het berijpte kunstgrasveld van EGS 
voor een wedstrijd tegen SES Langenboom. 

In de eerste helft schiet Milan knap de eerste treffer in 
het doel van SES. Op een assist van keeper Lars scoort 
Teun de tweede goal. Een bal van Timo belandt na een 
sterke aanval in de handen van zijn neef, de keeper van 
SES. EGS domineert het spel. Een counter van SES ein-
digt met de bal in de handen van Lars. Vlug neemt Hugo 
de bal aan, baant zich op eigen kracht een weg naar de 
andere speelhelft, komt tot ver in de verdediging van 
SES en doet een vergeefse poging op doel. Knappe actie. 
Nog altijd wordt het spel het meest gespeeld op de helft 
van SES. Hugo maakt het de tegenstandster op het mid-
denveld moeilijk en Teun en Milan laten mooi samen-
spel zien. Een fraai één-tweetje tussen Milan en Timo 
leidt net niet tot een goal. 

Levi en Teun mogen bijkomen van hun uitstekende op-
treden en Jari en Cas, die tot nu toe op de reservebank 
zaten, voegen zich bij hun team. Jari speelt op Cas, waar-
op Cas over de breedte van het veld de bal knap naar 
Milan speelt. Na een flinke uithaal van Milan vliegt de 
bal de doelpalen van SES helaas aan de verkeerde kant 
voorbij. Cas speelt de bal op slinkse wijze naar Hugo die 
teveel tegenspelers voor zich treft waardoor schieten op 
doel onmogelijk is. Het team van SES laat zich nu meer 
zien. Aanvallers van SES krijgen de ruimte, zelfs Timo 
haast zich terug op eigen helft. Maar onze jongens her-
pakken zich en weten opnieuw balbezit te krijgen. Jari 
ontfutselt de tegenstander de bal waarop hij naar Timo 
kan spelen. Vervolgens stuit Timo op een gesloten ver-
dedigingslinie. De bal wordt overgenomen door SES en 
een lange bal biedt kansen voor hun aanvaller, maar de 
dreiging van onze terugzakkende verdedigers is genoeg 
om de aanvaller naast te laten schieten.

De tweede helft begint met een wissel: Levi en Teun 
gaan erin en Jari en Milan eruit. Cas is onmisbaar op de 
rechterflank. Hij geeft een prachtige voorzet op Levi die 

RUIME OVERWINNING VOOR JO10-2 TEGEN SES

EGS’20 JO10-2 - SES JO10-1

(Maartje Sip)

net naast schiet. De drie daarop volgende kansen benut 
Levi wel. Dankzij voorbereidend werk van Jari, Hugo en 
Teun maakt hij er 5-0 van. Cas geeft een mooie voorzet 
op Levi. Dan ontstaat er lichte paniek bij EGS als SES bij 
wijze van uitzondering aanvalt. Met hulp van Cas en Jari 
wordt een tegendoelpunt voorkomen. Voor de wissel ( 
Hugo en Levi maken plaats voor Milan en Timo) maakt 
Levi zijn vierde doelpunt: 6-0.

Timo staat in deze laatste fase van de wedstrijd in het 
doel en Lars wordt opgesteld als spits. Lars speelt de bal 
naar Teun, krijgt hem terug en schiet EGS naar 7-0. Cas 
komt op rechts opzetten met een verrassende aanval, 
maar de bal belandt in het zijnet. Daarna maakt Teun 
het achtste doelpunt voor EGS. Na de ideale voorzet van 
Teun kopt Lars de bal in. Precies zoals ze dat in hun vrije 
tijd op het plein eindeloos geoefend hebben. Het wordt 
9-0. Onverwacht ziet SES kans om er 9-1 van te maken. 
Maar dat lukt hen geen tweede keer, want Timo houdt 
de bal tegen. EGS weet nog twee maal te scoren voor het 
eindsignaal klinkt. De eindstand wordt daarmee 11-1 voor 
de JO10-2 van EGS.

Foto: Cas van de Wiel (JO10-2)


