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Na een paar weken niet gespeeld te hebben, had ieder-
een er weer zin in. Helaas was het team niet compleet, 
maar gelukkig kon Koen van Thiel ons uit de brand hel-
pen. 

De eerste minuten werd meteen duidelijk dat we een 
goede tegenstander hadden. Er was veel druk en bal-
bezit van Rosmalen. EGS kwam eigenlijk niet echt aan 
voetballen toe. Er moest vooral verdedigd worden. Bram 
en Len maakte een paar mooie verdedigende acties en 
konden de bal even naar voren krijgen maar die was snel 
weer terug op onze helft. Een ongelukkig teruggespeel-
de bal resulteerde bijna in een goal tegen. Maar de fout 
werd goed hersteld door onze keeper Floris en goed ver-
dedigingswerk.  

Ondanks de 3 pogingen van Rosmalen , ging de bal er 
niet in. Niet lang hierna volgde echter een corner waar-
bij de bal mooi hoog in de kruising werd geschoten ; 
0-1. De volgende Corner wist Floris goed te onderschep-
pen en meteen daarna volgde de counter met Lars en 

Merlijn maar het mocht niet baten. Er volgde hierna een 
mooie pass van Jayden langs de lijn op Lars welke veel 
meters maakte maar niet meer hieruit kon scoren. EGS 
kwam iets meer aan voetballen toe en zette een goe-
de aanval op. Er volgde een schot op de goal van Lars 
maar deze werd gehouden. Rosmalen was duidelijk “een 
maatje groter” en er was veel balbezit. Jessy verdedigde 
goed voor de goal en Floris wist een aantal ballen goed 
te houden maar kon niet voorkomen dat de 0-2 werd ge-
scoord uit een mooi hoog schot. Net voor rust werd er 
nog gescoord . Het eerste schot werd gehouden maar uit 
de “tweede bal” kon gescoord worden; 0-3.

In de kleedkamer werd een peptalk gehouden en een 
nieuwe verdeling op het veld gemaakt. Op het veld was 
dit ook te zien, er werd meer gevoetbald en er werd hard 
voor gewerkt. De emoties liepen soms wat hoog op en er 
werd een time out gegeven. We Kregen nog een vrij trap 
mee,  voor een gehinderde doorgebroken speler, maar 
hieruit kon niet gescoord worden. Floris deed zijn best 
in de goal en kon veel ballen tegenhouden. Op het einde 
kwam er  nog een mooie kans voor EGS maar helaas. 

De eindstand werd uiteindelijk 0-4. Jammer maar de 
tweede helft was er veel beter gevoetbald. Hopelijk vol-
gende week weer wel een goal voor EGS. 

JO13-2 KOMT NIET TOT SCOREN
EGS’20 JO13-2 - 

OJC ROSMALEN JO13-4 
0-4

(Manon Hol)

7-8 THRILLER BIJ JO10-3

EGS’20 JO10-3 - BERGHEM 
SPORT JO10-6

Foto: Senn Hoefnagel (JO10-3)

JO11-3 VERLIEST RUIMT VAN OSS

EGS’20 JO11-3 - OSS’20 JO11-4
1-14

Foto: Nyck van den Dungen (JO11-3)

RUIME WINST VOOR JO15-4
EGS’20 JO15-3 - 

ST TOXANDRIA/VIOS’38 JO15-2 
8-0

Foto: Jaimy Verheijen (JO15-4)Foto: Jaimy Megens (JO15-2)

JO15-2 EN VESTA DELEN PUNTEN

EGS’20 JO15-2 - 
VESTA’19 JO15-1 

2-2
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11:00 EGS'20 JO10-1JM ZSV JO10-1

comp fase 2

scheidsrechter: leider is spelleider

09:00 EGS'20 JO10-3 Gassel JO10-1

comp fase 2

scheidsrechter: leider is spelleider

11:00 Vitesse'08 JO9-1 EGS'20 JO9-1JM

comp fase 2

vertrek: 10:00 naar Gennep

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:30 Olympia'18 JO9-1JM EGS'20 JO9-2JM

comp fase 2

vertrek: 08:30 naar Boxmeer

vervoer: wordt door leiding geregeld

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

comp fase 2

scheidsrechter: leider is spelleider

09:00 EGS'20 JO9-4JM Achilles Reek JO9-
1JM

comp fase 2

scheidsrechter: leider is spelleider

10:30 SV Venray JO8-1 EGS'20 JO8-1JM

comp fase 2

vertrek: 09:30 naar Venray

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO8-2JM SV Venray JO8-3

comp fase 2

scheidsrechter: FairPlay

10:15 Venhorst JO8-1JM EGS'20 JO8-3

comp fase 2

vertrek: 09:15 naar Venhorst

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO8-4JM SIOL JO8-4JM

comp fase 2

scheidsrechter: FairPlay

zondag 20 november

14:30 Hapse Boys 1 EGS'20 1

comp

12:00 Juliana Mill 2 EGS'20 2

comp

10:15 EGS'20 5 Nulandia 5

comp

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

comp

11:00 De Zwaluw 3 EGS'20 7

comp

12:00 EGS'20 10 O.K.S.V. 3

comp

10:15 EGS'20 35+1 SSA/SJO VITA 35+1

comp

12:00 EGS'20 VR2 Nooit Gedacht VR4

comp


