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OPNIEUW WINST VOOR JO15-1

EGS’20 JO15-1 - BMC JO15-2 
4-0

Foto: Tim Barten (JO15-1)

Helaas geen verslag van de eerste wedstrijd in de com-
petitie van EGS 15-2. Door een bezoek aan het prachtige, 
culturele en statige Rome kon ik de wedstrijd niet mee-
maken. De wedstrijd eindigde in 2-2.

EGS JO15-2 ging afgelopen zaterdag wederom op bezoek 
naar Juliana Mill. De geschiedenis van vorige wedstrijd 
zorgde ervoor dat er een officiële KNVB-scheidsrechter 
het veld betrad en dat hoofdtrainer Remco ten Hopen 
als waarnemend persoon langs het veld stond. Achteraf 
gezien was het niet nodig, EGS werd met alle egards 
ontvangen. 

Op een werkelijk fantastische grasmat (biljartlaken van 
gras) mocht EGS nu aantreden tegen Juliana Mill JO15-3. 
Het blijft voor het trainersgilde van EGS zoeken naar de 
juiste en natuurlijk de beste opstelling van het team. 
Dit keer stond Olivier laatste man. Iet wat tegen zijn 
zin in, hij wil liever op het middenveld staan, deed hij 
zijn werk meer dan uitstekend. Zonder twijfel een van 
de betere spelers op het veld. De as werd verder gecom-
plementeerd door Mosse, Guan en (verrassing) Cealan in 
de spits. In de spits was Cealan een goed aanspeelpunt. 
Echter de grote kansen waren er nog niet in het eer-
ste kwartier. Met Minke/Robin op rechtshalf en Lars op 
linkshalf werd er steeds meer voetbal op de mat gelegd. 
Spelers van EGS konden elkaar steeds beter vinden en 
Juliana Mill kwam bijna niet meer over de middenlijn. 
Het openingsdoelpunt kon ook niet uitblijven. Het kwam 
van de voet van Lars. Hij haalde buiten het strafschop-
gebied verwoestend (ahum) uit. 

De bal rolde tergend langzaam naar het doel, maar ver-
raste tocht de keeper. Met mooie combinaties van uit de 
achterste linie, met Julian en Sylvan begon EGS steeds 
weer aan de aanval. De achterste linie stond veelal te-
gen de middenlijn geposteerd. Je snapt al dat het aardig 
druk was rondom het strafschopgebied van Juliana Mill. 
Via Jaimy (rechtsvoor) kwam een afgemeten voorzet op 
Levi (ingevallen voor Cealan). Levi stapte echter bewust 
over de bal heen, zodat Lars de bal het lege doel in kon 
schuiven. Met een droge knal maakte Levi er vlak voor 
rust er nog de 0-3.

Na de rust kwam EGS van een koude kermis thuis. Nog 
binnen een minuut stond het 1-3. Werd het dan toch nog 
spannend? Nee, want Jaimy lichte zijn hielen en knal-
de zuiver raak. 1-4. De combinaties vlogen over het veld 
en de kansen werden aan elkaar geregen, maar afma-
ken…..tja zoals vaker gezegd, doelpunt maken is een vak 
apart. Gezien de gehele wedstrijd had het ook zomaar 
2-12 kunnen staan. Paal en lat stonden ook nog eens in 
de weg, schoof Minke na goed storen de bal een mil-
limeter aan de verkeerde kant van de paal. Kon Noud 
net niet op tijd uithalen en ga zomaar door. Juliana Mill 
werd nog een keer dreigend, maar met een faire tackle 
verijdelde Julian de uitbraak. Zoals vaker stond Julian in 
de weg voor de tegenstander. Zijn onstuitbare energie 
spat ervan af. In die energie zat ook Guan. Vele meters 
heeft hij gelopen, hij bood zich steeds aan en was daar 
waar hij nodig was. 

De wedstrijd zat in the pocket. EGS ging met een goed 
gevoel het veld af. Alleen had je jezelf nog meer moeten 
belonen, het aantal doelpunten had vele malen meer 
kunnen zijn. Oefenen dus.

JO15-2 MOET OEFENEN OP KANSEN AFMAKEN
JULIANA MILL JO15-3 - 

EGS’20 JO15-2 
1-4
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OVERTUIGENDE WINST JO13-1

EGS’20 JO13-1 - 
OLYMPIA’18 JO13-1 

8-0

JO11-1 VERLIEST VAN NULANDIA
EGS’20 JO11-1 - 

NULANDIA JO11-1 
3-6

Foto: Cas Peppinck (JO13-1) Foto: Maxx Rossen (JO11-1)

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

scheidsrechter: André Derksen

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

scheidsrechter: Dulan Luza

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

comp

scheidsrechter: Ben van Eldijk

12:00 EGS'20 VR2 Nooit Gedacht VR4

comp

scheidsrechter: Toon Verstraaten

woensdag 23 november

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

comp fase 2

scheidsrechter: nnb

zaterdag 26 november

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

15:00 EGS'20 JO19-1 V.V. Achates JO19-1

comp

15:00 OJC ROSMALEN JO19-2 EGS'20 JO19-2

comp

vertrek: 14:00 naar Rosmalen

vervoer: de Leeuw, Pieters, Bekkink, Nijs-
ten, res: Gubbels

14:45 DAW Schaijk JO17-1 EGS'20 JO17-1JM

comp

vertrek: 13:45 naar Schaijk

vervoer: van der Bijl, Broekman, van Haren, 
van Haaften, res: Hofstede

15:00 EGS'20 JO17-2JM ST VIOS'38/Toxan-
dria JO17-2

comp

13:00 EGS'20 JO15-1JM Avesteyn JO15-1

comp

15:00 EGS'20 JO15-3JM Schijndel/DE WIT 
JO15-3JM

comp

13:00 Prinses Irene JO15-
2JM EGS'20 JO15-4JM

comp

vertrek: 12:00 naar Nistelrode

vervoer: Brands, Ghijssen, Justice, Kersten, 
res: Lunenburg

11:00 EGS'20 JO13-1JM SV Milsbeek JO13-1

comp


