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Een op papier de makkelijkste tegenstander van deze 
bekerpoule, bleek voor EGS 15-2 een zware kluif. De 
tegenstander Cito 15-1 uit Oss beperkte zich tot lange 
ballen (soms gedragen door de wind) naar de zeer goe-
de, balvaardige en aalgladde spits. De verdedigers van 
EGS hadden geen grip op hem en zo kon die spits 3 van 
de 4 goals maken van Cito. Wat EGS tegenover het spel 
van Cito zette was bij vlagen aardig combinatiespel. Op-
bouwend vanuit achteren kwam EGS tot vele, vele, vele, 
vele, vele…….doelkansen. 

Zoals vaker geschreven, afmaken is een kunst apart. En 
zo liep EGS steeds achter de feiten aan. Was de achter-
stand weggewerkt en dacht iedereen aan: “Nu gaat EGS 
er overheen” viel prompt weer een tegendoelpunt. Het 
scoreverloop was voor de neutrale toeschouwer om te 
smullen, 0-1 achter, 1-1, 1-2 achter, 2-2, 2-3 achter, 3-3 en 
3-4 achter en in de laatste minuut 4-4. Degene die de 
wedstrijd hebben aanschouwd zullen met ongeloof naar 
het scorebord hebben gekeken. Niet alleen naar het sco-
rebord, maar ook naar de kansen van EGS. En dan weer 
kijkend naar het scorebord en dan weer afvragend: “Hoe 
is dit mogelijk”. Cijfers liegen niet. 
Concluderend kun je vaststellen dat EGS zeker steeds 
meer in staat is om goed combinatiespel op de mat te 
leggen, maar afronden, tjsa. Zelfs Myron van Dijk (za-
terdag scheidsrechter van dienst en spitsspeler van het 
eerste) zag dit slagveld en bood aan om een afwerk-
training voor zijn rekening te nemen. Prachtig initiatief! 
Julian en Jaimy troffen in de eerste helft wel doel.

Opvallende namen in deze wedstrijd waren Mosse, die 
verdedigend wel goed zijn mannetje stond. Lekker fel op 
de bal en proberen voor de man te komen. Opbouwend 
sterk. Mooi om te zien is, dat de jonge garde vaak het 
team bij de hand neemt. Op links staan Lars en Noud. 
Alle twee jonge telgen, die ook alle twee goed waren 
voor een doelpunt. Die van Lars was er een, na een 
pracht van aanval over diverse schijven. Jaimy trok de 
bal goed en strak voor en Lars ramde de bal in het dak 
van het doel. 

JO15-2 PAKT PUNT IN LAATSTE MINUUT

EGS’20 JO15-2 - CITO JO15-1
(Joep van der Molen)

Het doelpunt van Noud kwam in de laatste minuut tot 
stand. Het was het voetballend vermogen van Levi, die 
de bal wonderschoon voortrok even zo mooi nam Noud 
die bal uit de lucht om die in het doel te jassen. Opluch-
ting alom. 

Er had veel meer ingezeten dan een gelijkspel, als de 
kansen waren benut. In het voetballeven bestaat ‘als’ 
niet (in het echte leven trouwens ook niet), zodat EGS 
15-2 blij mocht zijn met een punt, tot stand gekomen in 
de laatste minuut.

Foto: Noud Keijzers (JO15-2)

09:00 EGS'20 JO8-4JM Gassel JO8-1

comp fase 1

scheidsrechter: FairPlay

zondag 9 oktober

14:30 Bruheze 1 EGS'20 1

comp

scheidsrechter: Dhr. R. Steffanie

11:30 Bruheze 2 EGS'20 2

comp

10:00 EGS'20 3 Sparta'25 3

comp

scheidsrechter: Andre Derksen

11:00 Juliana Mill 3 EGS'20 4

comp

11:00 UDI'19/CSU 6 EGS'20 5

comp

11:30 SCMH 2 EGS'20 6

comp

10:15 EGS'20 8 NLC'03 5

comp

scheidsrechter: Joeri Nuijen

11:00 Odiliapeel/Braks Gro 
2 EGS'20 9

comp

12:15 EGS'20 10 FC Uden 5

comp

scheidsrechter: Dick Cuijten

09:30 Nulandia 6 EGS'20 11

comp

11:00 Cito 6 EGS'20 12

comp

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

comp

scheidsrechter: Ben van Eldijk

10:00 EGS'20 VR1 Volharding VR1

comp

scheidsrechter: Toon Verstraaten

12:00 EGS'20 VR2 DESO VR1

comp

scheidsrechter: Daan van Stekelenburg

dinsdag 11 oktober

20:00 EGS'20 VR2 SJO/SSA VESTA'19 
VR1

comp

scheidsrechter: Ben van Eldijk

zaterdag 15 oktober

wedstrijdcoördinator: Paul van Halen tot 13:00, 
Rian van de Ven vanaf 13:00 uur

15:00 EGS'20 JO19-2 SJO/SSA VESTA'19 
JO19-1

comp

scheidsrechter: Paul Willems

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

Boxtel MO13-2 
(9-tal)

comp fase 1


