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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
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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


