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Eindelijk mocht het team EGS JO15-2 de wei in. Een team 
dat is samengesteld uit spelers van 13-2, 13-1, 15-3 en 
15-2. Een mix van jongens en meiden. Het was dan in 
het begin van de wedstrijd ook vrij onwennig. Ondanks 
de goede trainingen en de spelers die steeds meer aan 
elkaar begonnen te wennen, was het in de wedstrijd 
toch allemaal net wat anders. En dat was te merken. Het 
team heeft meer wedstrijden nodig om beter op elkaar 
afgestemd te raken. 

In de tweede helft was er al sprake van verbetering, al-
leen al door de omzettingen die door de trainers in de 
rust werden gedaan. De tweede helft ging al een stuk 
beter, maar helaas door een communicatiefoutje achter-
in werd er toch een doelpunt weggeven, waar dat eigen-
lijk helemaal niet nodig was. Sterker nog, EGS 15-2 had 
zelfs verdiend om te winnen, want het was gewoonweg 
de betere ploeg. Je krijgt niet altijd wat je verdient. En 
bleef JO15-2 met lege handen, 1-2. Het doelpunt van EGS 
kwam op naam van Niek, die de rebound vakkundig in 
het doel werkte. Hij was er weer eens als de kippen bij. 
Kansen kreeg EGS ook genoeg, afmaken blijft wel een 
dingetje.

JO15-2 BELEEFT EEN VALSE START
EGS’20 JO15-2 -

ST CONSTANTIA/MENOS JO15-1 
1-2

(Joep van der Molen)

Twee personen wil ik graag nog uitlichten, die waren op 
een zeer positieve manier aanwezig. Sanne, keepster 
van beroep, was uitstekend op dreef. Goed in de opbouw, 
deed mee met het spel en was daar waar het nodig was 
op de juiste momenten. Aan de twee goals kon ze weinig 
doen. 

Olivier, die was overal aanwezig. Eerst speelde hij nog 
van achteruit, daarna vanuit het middenveld. Hij drukte 
zijn stempel op de wedstrijd. Top gespeeld.

Ook zagen de trainers hele mooie combinaties, dat er 
voetbal in het team ziet is wel duidelijk, het moet er 
alleen nog wat vaker uitkomen. Het team is verre van 
compleet. De aantallen geblesseerden stapelde zich op 
bij de eerste trainingen. Bij Guan schoot het in zijn heup, 
maar hij is op de weg terug. Bij Mosse was een tram-
poline de boosdoener. Hij deed mee met de wedstrijd, 
maar had last van zijn enkel. En Yannick is er voorlopig 
niet bij. Een onbekend virus, waar even het ergste werd 
gevreesd, houdt hem een tijd lang aan de kant. Veel be-
terschap.

Een valse start van JO15-2, maar gelukkig kan het team 
zich alweer aankomende zaterdag revancheren.

Zaterdagochtend 9:30 klaar voor vertrek naar Mill. De 
voltallige selectie was vandaag aanwezig. Het was 
prachtig voetbalweer. Weliswaar minder mooi voor de 
toeschouwers, maar ondanks dat waren ze in groten ge-
tale aanwezig. De selectie compleet dus dat betekent 
voor de trainers een luxeprobleem. Met 14 talentvolle 
voetballers en er maar 11 die kunnen starten. Hierdoor 
mochten Cas, Don en Boaz de bank even warmhouden.  

Mill speelde iets meer pressie dan dat wij deden. Wel-
licht omdat ze fysiek ook wel in het voordeel waren. 
Met 3 dispensatiespelers bij hen in de selectie was het 
fysieke verschil ten opzichte van de 5 jongere spelers 
van ons wel wat groter. Toch was dit krachtverschil in 
voetbal niet te zien. In de opbouw waren we soms te ge-
haast met inspelen en was het soms lastig om onder de 
druk uit te komen. Zo was het ook lastig om spits Teun 
te bereiken en kwamen er meer ballen op de zijkanten 
richting Maddox en Milan. Toch waren er soms mooie 
combinaties te zien en kwamen sommige trainingsoefe-
ningen terug in het spel van EGS’20. Na ongeveer een 20 
minuten te spelen werd er een mooie aanval via rechts 
opgezet. De bal komt uiteindelijk centraal bij Senn die 
het balletje slim doorspeelt naar Lotte. Lotte schiet van 
buiten de 16 meter op goal en de bal belandt achter de 
keeper in de korte hoek. 0-1. Bowen hoeft in de 1e helft 
weinig reddingen te verrichten. De spaarzame corners 
die we tegen kregen werden goed gepareerd.  

JO13-1 WINT EERSTE OFFICIËLE WEDSTRIJD VAN SEIZOEN
JULIANA MILL JO13-1 - 

EGS’20 JO13-1 
0-1
(Martijn Kempen)

Mede door goed verdedigen van Lieke, Sam, Frits en 
Koen werden de meeste schoten geblocked. De schoten 
die wel doorkwamen had Bowen zonder enige moeite. 
Verder hadden wij zelf nog 1 corner. Deze werd echter 
naast gekopt door Senn. Milan en Maddox deelden wel 
nog wat speldenprikjes uit, maar helaas voor ons hoefde 
de keeper daar niet bij in te grijpen.  

De 2e helft startte iets anders. Met Cas in de spits, Don 
op rechtsbuiten, Boaz in de verdediging erbij en Teun 
terug naar het middenveld kregen we meer kansen. Er 
werd beter gevoetbald en Cas werd veelvuldig bereikt. 
Met af en toe mooi tik voetbal was het tot de 16 meter 
verder prima en verzuimden wij eigenlijk de 0-2 binnen 
te schieten. Zo kregen Milan, Jurre, Don en Cas (kleine) 
kansen om de scoren te verdubbelen, maar helaas bleef 
dat uit.  Vervolgens braken er nog 10 spannende minu-
ten aan. Wellicht dat de vermoeidheid toe sloeg, maar 
in de positie blijven werd vaak vergeten. Je zou zeggen 
dat als je vermoeid bent je juist in de positie blijft staan, 
maar spelers stonden soms op plekken waar ze niet 
hoorden te komen. Zeker een aandachtspunt voor de 
komende wedstrijd. Toch werd er mede door goed ver-
dedigen eigenlijk gezorgd dat we de meeste aanvallen 
al ruim voor de 16 meter konden afweren. Kwamen ze er 
onverhoopt toch door was daar Bowen die zijn goal goed 
schoonhield. En zo konden we 3 punten meenemen naar 
sportpark Kranenhof. Een mooie teamprestatie waar we 
weer verder op kunnen bouwen. Volgende week mogen 
we weer uit spelen. Dit keer naar Zeeland. Festilent won 
ook haar 1e wedstrijd dus we gaan wederom op voor een 
6 punten pot.  

13:00 EGS'20 JO13-2JM ST De Zwaluw/
Hapse Boys JO13-1

beker

scheidrechter: Bodi Jansen

12:30 DAW Schaijk JO13-
4JM EGS'20 JO13-3

beker

vertrek: 11:30 naar Schaijk

vervoer: Hardenberg, Hu, Lamers, res: 
Mulders

10:30 Berghem Sport JO13-
4 EGS'20 JO13-4JM

beker

vertrek: 09:30 naar Berghem

vervoer: wordt door leiding geregeld

11:00 EGS '20 MO13-1 (9-
tal) ODC MO13-2 (9-tal)

beker

scheidrechter: Dylan Luza

10:30 Margriet JO11-1JM EGS'20 JO11-1JM

comp fase 1

vertrek: 09:30 naar Oss

vervoer: wordt door leiding geregeld

12:45 Festilent JO11-1JM EGS'20 JO11-2JM

comp fase 1

vertrek: 11:45 naar Zeeland

vervoer: wordt door leiding geregeld

11:00 EGS'20 JO11-3JM Juliana Mill JO11-
1JM

comp fase 1

scheidrechter: Thijs Spoorendonk

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

comp fase 1

scheidrechter: leider is spelleider

09:00 EGS'20 JO10-2 Margriet JO10-3JM

comp fase 1

scheidrechter: leider is spelleider

09:00 EGS'20 JO10-3 ST Hapse Boys/De 
Zwaluw JO10-2

comp fase 1

scheidrechter: leider is spelleider

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

comp fase 1

scheidrechter: leider is spelleider

09:00 EGS'20 JO9-2JM Vitesse'08 JO9-2

comp fase 1

scheidrechter: leider is spelleider

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

comp fase 1

vertrek: 08:00 naar St Antonis

vervoer: wordt door leiding geregeld

10:00 SES JO9-2JM EGS'20 JO9-4JM

comp fase 1

vertrek: 09:00 naar Langenboom

vervoer: wordt door leiding geregeld


