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GELIJKSPEL VOOR JO15-1
EGS’20 JO15-1 - 

VORSTENBOSSCHE BOYS JO15-1 
2-2

Foto:  Sem Rikken (JO15-1)

SPANNING BIJ JO15-4
EGS’20 JO15-4 - 

DAW SCHAIJK JO15-2 
2-3

Foto:  Anouk de Waal (JO15-4)

Na een week zonder trainen was HVCH JO17-4 de volgen-
de tegenstander. Maandag was de kermis in Wijchen in-
teressanter dan trainen en woensdag ging het trainen 
niet door wegens de interland van oranje O17. Maar voor 
de thuiswedstrijd stonden we weer te trappelen om de 
wei in te kunnen. De selectie was nagenoeg compleet 
en we waren weer blij dat onze keeper Noud weer mee 
kon doen.

HVCH had door de weeks ook flink verloren van Gassel 
en verwachte dan ook een gelijkwaardige strijd. Dit was 
dan ook het geval. In het begin was HVCH wel wat beter 
maar toen de wedstrijd vorderde kwamen we meer aan 
voetballen toe. Onze defensie stond goed en kwam niet 
veel in de problemen. Het spel vond voornamelijk plaats 

op het middenveld en beide teams kregen nauwelijks 
kansen. Tot halverwege de eerste helft, op snelheid wer-
den we geklopt door hun links buiten, de beste speler 
van hun team en deze scoorde de 0-1. 

Het begin van de tweede helft verliep bijna hetzelfde 
als de eerste helft. Voorin waren we wat onmachtig van-
daag. Halverwege de tweede helft gingen we wat meer 
risico nemen. De beste speler van HVCH werd gewisseld 
en nu kreeg Tijn veel meer ruimte om door te schuiven. 
De druk op het Heesche doel nam toe, maar het lukte 
niet om te scoren. De trainer van HVCH zag dit ook en 
bracht snel hun beste speler weer terug in de spits. Om-
dat wij nu meer naar voren stonden te voetballen lag er 
veel ruimte achter onze defensie. Een snelle uitbraak 
van HVCH moest gecorrigeerd worden met een sliding. 
Dit gong niet helemaal correct en zo kreeg HVCH een 
strafschop. Deze ging erin en zo kwam ook meteen de 
einduitslag van 0-2 op het scorebord.

GOEDE SPITS HVCH BESLISSEND BIJ JO17-2
EGS’20 JO17-2 - HVCH JO17-4 

0-2
(Johnny Verwegen)

De winst van JO15-2 van afgelopen zaterdag op OSS 15-3 
was niet alleen een cijfermatige overwinning, maar veel 
meer dan dat. Tuurlijk kun je aanvoeren dat deze tegen-
stander van iets minder allooi was dan degene die JO15-
2 tot nu toe heeft gehad, maar je moet het wel doen op 
het veld. EGS tankte vertrouwen en de afstemming op 
elkaar ging steeds beter. 

OSS had twee rappe en forse spitsen voorin lopen, waar 
iedere bal op afgevuurd werd. Tot zover OSS. EGS daar-
entegen probeerde vanuit achter op te bouwen en zo via 
het middenveld de aanval te bereiken. In het begin van 
de wedstrijd was EGS nog nerveus en wilde EGS mee-
gaan in de wedstrijdtactiek van de tegenstander. Tot op 
het moment dat Noud (een van de kleinste van het veld) 
aangaf, dat er naar elkaar gezocht moest worden om zo 
tot scoren te komen. Ik denk dat Noud een beetje moe 
werd van al die hoge, lange ballen. Door handig weg te 
draaien van zijn tegenstander, ontstond er veel ruimte 
op het middenveld. Zo kon Noud de bal naar de andere 
kant van het veld brengen, waar Jaimy stond. Jaimy liet 
met zijn snelheid, zijn hakken zien aan de tegenstan-
der en kon met een bekeken schuiver afronden. De ac-
tie van Noud en Jaimy kreeg navolging. Spitsspeelster 
Robin werd steeds meer in het spel betrokken en dat 
leverde veel mooie combinaties op met medespelers. 
Evenzo vele kansen ontstonden er. Daarvan werd er voor 
de rust nog eentje verzilverd door Minke. Ze was er als 
de pinken bij toen de keeper de bal even los liet. Ze tik-
te de bal, voordat de grijpgrage vingers van de keeper 
het leder weer kon pakken, in het doel. De keeper van 
OSS was voor EGS een behoorlijke sta in de weg. Prach-
tige reddingen van zijn zijde hebben zekere doelpunten 

voorkomen. En als je zelf verzuimt om het af te maken, 
dan pikt de tegenstander wel een doelpuntje mee. Door 
een persoonlijke fout, stond het plotsklaps 1-2, tevens 
ruststand.

Een paar kleine tactische opmerking van het trainers-
gilde werden in de rust meegegeven. Vooral door blijven 
voetballen en de kansen afmaken. Het was wederom 
Jaimy die op randje buitenspel door mocht. En die jon-
gen is dus niet meer te achterhalen voor de tegenstan-
der. Eén op één met de keeper legde hij de bal keurig in 
de hoek, 1-3. En toen brak het momentum aan van Levi. 
Hij speelde als opbouwende voorstopper. Deed dat de 
gehele wedstrijd uitstekend. EGS had een hoekschop. 
Levi was meegekomen om voor lengte te zorgen. De 
bal kwam vrij ongelukkig via, via bij een speler van OSS 
terecht, die met een lange haal de spits aan het werk 
zette. Maar die had niet op Levi gerekend. Vanaf het vij-
andelijk strafschopgebied nam Levi de brommer om zo 
het veld over te steken, om net op tijd een voet dwars 
te zetten bij het schot van die spits. De spits staat nu 
nog beduusd te kijken ergens in Oss. Wat een prachtige 
actie van Levi. Niet veel later bekroonde hij zijn zeer 
goede optreden met een doelpunt uit een vervelend af-
standsschot (zo één die net opstuitert voor de keeper), 
Het werd de 1-4. De rust aan de bal had EGS inmiddels 
al gevonden, zodat er volop driehoekjes op het veld 
ontstonden. Vanaf rechts met Moose/Julian, Guan en 
Jaimy, vanaf links met Cealan, Minke/Lars en Noud. De 
as krijgt nu steeds meer vorm met Sanne, Sylvan, Levi, 
Olivier en Robin/Jippe. Zeer mooie aanvallen kwamen 
op de mat. Maar scoren blijft toch een vak apart. Het 
was Lars die voor het slotakkoord tekende van de wed-
strijd. Hij was op de juiste plaats om de 1-5 in te tikken. 
Verheugd zocht het team de kleedkamer op. Een over-
winning op de tegenstander, maar vooral voor het team 
zelf, die na twee nederlagen het even moeilijk had.

JO15-2 WINT IN OSS
OSS’20 JO15-3-EGS’20 JO15-2 

1-5
(Joep van der Molen)
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                            Groetjes Team
 Klik

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

comp

12:00 EGS'20 7 DSV 4

comp

scheidsrechter: Rob Adams

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

comp

12:00 SES 3 EGS'20 9

comp

12:15 EGS'20 10 Prinses Irene 6

comp

scheidsrechter: Ben van Eldijk

10:00 EGS'20 11 EVVC 7

comp

scheidsrechter: Dylan Childress

10:15 EGS'20 12 SSA/SJO VITA 5

comp

scheidsrechter: André Derksen

12:00 Sparta'18 VR1 EGS'20 VR1

comp

12:00 EGS’20 VR2 ST Excellent/SVS VR1

vriendschappelijk

scheidsrechter: nnb

zaterdag 8 oktober

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

15:00 EGS'20 JO19-1 Gemert JO19-2

beker

15:00 EGS'20 JO19-2 Juliana Mill JO19-1

beker

15:00 EGS'20 JO17-1JM
ST SV United/
BVV'27/EWC'46/RE-
SIA JO17-1

beker

15:00 ST Constantia/Menos 
JO17-2 EGS'20 JO17-2JM

beker

vertrek: 14:00 naar Wanroij

vervoer: Kersten, van Dinther, Barten, res: 
Spoorendonk

13:00 EGS'20 JO15-1JM FC Uden JO15-1

beker

13:15 Juliana Mill JO15-2 EGS'20 JO15-2JM

beker

vertrek: 12:15 naar Mill

vervoer: wordt door leiding geregeld

12:45 Berghem Sport JO15-3 EGS'20 JO15-3JM

beker

vertrek: 11:45 naar Berghem

vervoer: wordt door leiding geregeld

15:00 EGS'20 JO15-4JM Nulandia JO15-2

beker

13:00 EGS'20 JO13-1JM SIOL JO13-1

beker

13:00 EGS'20 JO13-2JM ST Astrantia/SV 
Milsbeek JO13-1

beker


