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EGS begon meteen al sterk, waarbij zichtbaar was dat 
er in de training aandacht was besteed aan de verbe-
ter punten van de vorige wedstrijd. Er werd meteen veel 
druk gezet op de tegenstander en doordat er achterin 
goed werd aangesloten , was er veel balbezit voor EGS. 
Vroeg in de wedstrijd kon Jayden het al 1-0 maken ( met 
links ) na een mooie voorzet van Len. De keeper was 
welliswaar lang maar daarom was vooraf al afgesproken 
meer te gaan voor de lage ballen; goed bedacht!

Er werd onderling op het veld goed gecoacht. Merlijn was 
lekker fel op de bal en maakte een paar mooie acties op 
het middenveld. Op een gegeven moment kwam de bal 
voor de goal van de tegenstander maar het zat niet mee; 
6 schoten op de goal resulteerden niet in een doelpunt. 
Jessy probeerde het eens van een afstand maar helaas. 
Ook Lars liet mooie acties zien en maakte veel meters, 
maar helaas werd  dit niet beloond met een doelpunt . 
Nick had er ook zin in en kwam vanaf het middenveld 
op snelheid, en  passeerde meerdere spelers. Het zag 
er super uit ,maar ook dit werd helaas geen goal. Jessy 
probeerde het nog eens met een mooie diepe voorzet 
op Mees, maar deze kwam er net niet goed genoeg bij. 
Daarna probeerde Jessy het nog eens zelf maar helaas 
ging de bal net naast.

Ook de tweede helft domineerde EGS. Meerdere kansen 
werden gecreëerd maar het leek wel of de bal er niet 
in wilde. Odertussen hielden Philip, Bram en Hailey de 
ballen mooi weg bij het goal. Er kwamen maar weinig 
kansen voor de tegenstander, maar ineens was daar 
een doorgebroken speler. Gelukkig kon Philip de aan-
val doorbreken door de bal te onderscheppen. 1 minuut 
voor tijd resulteerde  een aangeschoten hands bal in 
een penalty tegen. Wat zou het onterecht zijn als ze nu 
toch gelijk zouden spelen. Wat een druk moet het ge-
weest zijn voor Floris, onze keeper. Koelbloedig stond 
hij in het goal en wist hij de bal te stoppen! Ook de 2e 
bal werd weggeschopt. Meteen daarna klonk het fluit-
signaal. “Man of the match “is dan ook zeker Floris ! Het 
was een super leuke en spannende wedstrijd om te zien. 
Het was heel ander voetbal dan de week ervoor. Wat 
een terechte overwinning!
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Op naar Zeeland voor alweer de 2e bekerwedstrijd van 
het seizoen. Zonder aanvoerder Jurre verder was het 
team gelukkig compleet. De Jarige Bowen nam de aan-
voerdersband over. Als team wisten we natuurlijk een 
mooi passend cadeau voor hem. Een overwinning. Fes-
tilent had de vorige wedstrijd al gewonnen dus we wis-
ten dat dit wel eens een lastige ochtend zou worden, 
maar alles voor een fijne verjaardag van Bowen. Het 
ontvangst in Zeeland was al niet top. De warming up 
mocht gedaan worden op een klein intrapveldje zonder 
een goal erop. Geen ideale voorbereiding, maar goed zij 
hadden precies hetzelfde veldje dus het was nog steeds 
gelijke kansen. 

11:15 stonden wij mooi klaar op het hoofdveld, maar de 
vlaggen en goals waren nog niet klaar. Maar goed wij la-
ten ons niet gek maken en met enige vertraging kon de 
wedstrijd dan toch beginnen. Wat gelijk duidelijk was, 
was dat de ruimtes bij ons te groot waren. Het midden-
veld moest te grote afstanden afleggen. Zo waren we 
ook kwetsbaar in de counter en dat zorgde voor de 1-0 
van Festilent. EGS liet zien dat ze uit het juiste hout 
waren gesneden. Niks geen teleurstelling maar de mou-
wen opstropen. Senn liet op het middenveld met ver-
schillende steekballen zien hoe je aanvallers in stelling 
kon brengen. Zo kwam de bal bij Maddox terecht die er 
vervolgens een geniale solo uitperste. Zijn tegenstander 
kon alleen maar naar zijn hielen kijken en als beloning 
maakte hij de aansluitingstreffer. Zo kwamen er nog een 
paar kansjes van beide kanten maar uiteindelijk bleef 
het tot de rust 1-1. De scheids dacht dat we 2x 35 mi-
nuten speelden dus het duurde even voordat het fluit-
signaal voor de rust volgde.In de rust werden wat om-
zettingen gedaan. Zo werd rechtsback Frits omgetoverd 
tot spits en kwam Cas weer op zijn vertrouwde plek in 
de verdediging te staan. Sam bleef helaas geblesseerd 
achter in het kleedhok. 

We begonnen wat onwennig in de 2e helft. Al vrij snel 
kwam Festilent via een mooi afstandschot weer op 
voorsprong. Toch konden we met de snelheid van Frits 
voorin wel voor gevaar zorgen. Vervolgens werd Milan 
gewisseld voor Lotte. Echter ging Maddox er aan de 
andere kant ook uit. Waarom zou je denken. Nou de 
trainers wisten eigenlijk ook niet waarom Maddox eraf 
ging. Eenmaal bij de dugout aangekomen dacht hij dat 
we Maddox riepen in plaats van Milan. Maar omdat hij 
helemaal aan de andere kant van het veld eruit stapte 
en we geen idee hadden waarom werd Milan maar snel 
ingebracht. En dat bleek eigenlijk een gouden zet. In de 
tijd dat Maddox kwam teruggelopen was het Frits die op 
snelheid er doorheen kwam en Milan op de 16 meter vrij 
zag staan. Milan stiftte de bal over de keeper waardoor 
de stand weer gelijk werd getrokken. Milan kreeg nu dan 
wel echt zijn publiekswissel en Maddox kon zo de laat-
ste 10 minuten nog zijn klasse etaleren. 

Met een geweldige aanval over rechts komt de bal bij 
Maddox aan. Maddox ziet op links Lotte en Frits lopen 
en weet er een mooie voorzet uit te persen. De voorzet 
werd op magistrale wijze door een verdediger achter de 
eigen keeper gelegd. 2-3. Verder was er nog een solo 
van Frits die net wel of net niet achter de lijn belandde. 
De scheids ging voor de laatste optie. Het was dus nog 
even spannend. De jarige Bowen hield nog een paar af-
standschoten. De verdedigers Cas, Lieke, Boaz en Koen 
hielden het verder dicht. De ingevallen Don en midden-
velders Senn en Teun probeerden zoveel mogelijk aan-
vallen te verijdelen en op de counter de voorhoede Frits, 
Lotte en Maddox te bedienen. Er viel geen goal meer dus 
de overwinning was een feit. 3 punten als cadeau voor 
de jarige keeper. 

Fantastische teamprestatie. Hopelijk zetten we deze lijn 
zaterdag weer voort. 
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09:00 Achilles Reek JO9-
1JM EGS'20 JO9-4JM

comp fase 1

vertrek: 08:00 naar Reek

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO8-1JM
ST Excellent/SVS/
Westerbeekse 
Boys JO8-1JM

comp fase 1

scheidsrechter: FairPlay

09:00 EGS'20 JO8-2JM Nooit Gedacht 
JO8-1

comp fase 1

scheidsrechter: FairPlay

09:00 Vitesse'08 JO8-2 EGS'20 JO8-3

comp fase 1

vertrek: 08:00 naar Gennep

vervoer: wordt door leiding geregeld

10:00 SJO Vianen Vooruit 
HBV JO8-1 EGS'20 JO8-4JM

comp fase 1

vertrek: 09:00 naar Vianen

vervoer: wordt door leiding geregeld

zondag 2 oktober

14:30 EGS'20 1 Handel 1

comp

12:00 EGS'20 2 Olympia'18 2

comp

11:00 Blauw Geel'38/JUM-
BO 2 EGS'20 3

comp

11:00 EGS'20 4 V.V. Achates 3

comp

10:00 EGS'20 5 OSS'20 5

comp

10:00 UDI'19/CSU 7 EGS'20 6

comp

12:00 EGS'20 7 DSV 4

comp

10:00 SSA/SJO VITA 4 EGS'20 8

comp

12:00 SES 3 EGS'20 9

comp

12:00 EGS'20 10 Prinses Irene 6

comp

10:00 EGS'20 11 EVVC 7

comp

10:00 EGS'20 12 SSA/SJO VITA 5

comp

10:00 DESO 35+1 EGS'20 35+1

comp

12:00 Sparta'18 VR1 EGS'20 VR1

comp


