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Zaterdag speelde de JO!3-2 tegen de koploper uit onze 
poule. Zij hadden nog niet 1 wedstrijd verloren en zeiden 
vooraf al dat ze kampioen zouden worden vandaag. Dit 
maakte dat ons team toch wat onzeker aan de wedstrijd 
begon. Maar als snel bleek dat de teams toch wel aan 
elkaar gewaagd waren. In de 5e  minuut al, kwam uit 
een aanval van Amin en Mohammed de 1-0 gescoord 
door Mohammed. Het vertrouwen kwam een beetje te-
rug en Yaiden wist de bal mooi voor te geven op Amin 
maar deze ging helaas net naast. Niet lang daarna wist 
diezelfde Amin, vanaf onze helft door te breken. Hij 
werd getackeld maar bleef overeind en strompelde door, 
waardoor de voordeel regel werd toegepast. Hij zette de 
sprint in zijn eentje voort en wist zijn teenstander af 
te schudden en de keeper uit te spelen : 2-0.  Wat een 
knap goal en wat een vechtlust! En dit was in de 10e  
minuut. Daarna volgde een vervelend moment. Een bal 
wordt door ons ongelukkig verdedigd (richting achter-
lijn gespeeld )  waarbij de keeper de bal oppakte in het 
strafschop gebied. Hiervoor werd hands gegeven en een 
penalty. Helaas scoorde Milsbeek hieruit en werd het 
2-1. Achteraf bleek dat hiervoor geen penalty gegeven 
mocht worden maar het was nu eenmaal gebeurd. EGS 
liet zich hierdoor niet beïnvloeden en bleef voetballen 
als een team. Bram was achterin net een stofzuiger en 
wist de bal elke keer weg te werken, keek goed om zich 
heen, overzag de situatie en speelde hem goed weer 
naar voren. Ook Nick wist op het middenveld zijn man-
netje te staan door zich zomaar niet van de bal af te 
laten lopen en maakte een paar mooie acties. Net voor 
rust kwam er een mooie voorzet op Lars die zijn kans 
rook. Bij bleef ervoor gaan en sprintte met de bal aan 
de voet naar voren. Doordat hij druk bleef geven kon hij 
de bal van de keeper onderscheppen en het mooi 3-1 
maken! 

Vol vertrouwen kwam het team, na de rust, weer het 
veld op. Bram en Floris communiceerden goed met el-
kaar en zorgden dat de rust bewaard werd en het spel 
weer goed kon worden opgebouwd vanuit achterin. Ge-
lukkig was Hailey ook weer hersteld van haar blessure 

en zorgde zij achterin voor een goede verdediging. Floris 
hield een paar mooie ballen. Voor het goal werd goed 
verdedigd. Er werd veel overgespeeld en goed gekeken 
naar de ruimte. Hier was duidelijk op getraind. Er werd 
onderling goed gecoached. Nick wist met zijn snelle 
sprintjes de bal mooi binnen de lijnen te houden en af 
en toe een mooie pass naar voren te geven.

Net voor het strafschop gebied werd Amin nog eens ge-
tackeld. Dit leverde een vrije trap op. Yaiden mocht deze 
nemen en wist hem bijzonder knap, hoog in de hoek te 
krullen: 4-1! Helaas scoorde Milsbeek nog uit een corner 
de 4-2. Het team bleef voetballen en er werd zeker niet 
alleen ingezet op de  verdediging. Aan het einde van 
de wedstrijd kreeg EGS nog een corner waarbij via de 
kopbal van Amin de 5-2 werd gescoord. De blijdschap 
achteraf was natuurlijk groot. Ze hadden het dubbel en 
dwars verdiend.  Wat een prachtige wedstrijd , en wat 
een leuk team!

En alle lof voor de trainers die weten hoe ze de kinderen 
neer moeten zetten , waar ze aan moeten werken en 
hoe ze het maximale uit de kids kunnen halen door een 
positieve benadering! 
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maandag 17 oktober

20:00 EGS'20 JO19-1 Trekvogels JO19-1

vriendschappelijk

Scheidsrechter: nnb

dinsdag 18 oktober

19:30 EGS'20 4 Achilles Reek 2

comp

Scheidsrechter: Ben van Eldijk

woensdag 19 oktober

20:00 EGS'20 10 TOP 7

comp

Scheidsrechter: André Derksen

zaterdag 22 oktober

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

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

vriendschappelijk

scheidsrechter: nnb

13:00 SCE JO17-1 EGS'20 JO17-1

vriendschappelijk

vertrek: 12:00 naar Beuniging

vervoer: Roeffen, Rutten, Spaan, Strankin-
ga, res: Treffers

13:00 Nooit Gedacht JO15-2 EGS'20 JO15-4JM

comp

vertrek: 12:00 naar Geffen

vervoer: Toenders, Verheijen, de Waal, 
Weijers, res: van Zelm

09:00 EGS'20 JO10-3 SJO Vianen Voor-
uit HBV JO10-2

comp

scheidsrechter: leider is spelleider

zondag 23 oktober

10:00 JVC Cuijk 2 EGS'20 4

comp

10:00 EGS'20 5 OSS'20 5

comp

scheidsrechter: Bernard van Eldijk

11:00 Odiliapeel/Braks Gro 
2 EGS'20 7


