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Allereerst werd er door heel het team medeleven ge-
toond aan Robin, haar opa was afgelopen week overle-
den. Knap van Robin dat ze er toch was. Op het hoofd-
veld werd er aangetreden tegen Berghem Sport (BS) 
15-3. Een ploeg die in de eerste twee wedstrijden van 
de competitie al driftig op los had gescoord en dus bo-
venaan stond. Langzamerhand komt er meer vorm in 
het elftal. Voor het eerst werd er met dezelfde elf ge-
start als de wedstrijd ervoor. In een uitgebreide peptalk 
voor de wedstrijd in de kleedkamer werd voor ieder-
een duidelijk wat er van hen verwacht werd. En EGS’20 
startte furieus. Met achterin Sanne op doel (ze had in 
de eerste helft een katachtige reflex op een schot van 
een aanvaller van BS), laatste linie met Olivier, Mosse, 
Sylvan en Julian. Midden met Lars, Guan, Levi en Min-
ke. En voorin het spitsenduo Noud en Jaimy. Wat zich 
op het veld ontspon was een dijk van een wedstrijd. 
Geduldige opbouw van achter uit, met dan weer kort 
tikwerk over het middenveld, dan wel de lange bal op 
Jaimy of Noud. Veel afwisseling in het spel. Daarnaast 
een zeer goede dosis inzet en zo zie je voor je ogen 
een fantastische start ontstaan van de wedstrijd. Waar 
het EGS’20 in vorige wedstrijden ontbrak aan efficiën-
tie voor het doel, liet EGS’20 nu een heel ander gezicht 
zien. Tweemaal een goede voorzet van Jaimy en twee-
maal was Noud goed naar binnengekropen. Noud kon zo 
tweemaal afdrukken. Levi, die pendelde tussen aanval 
en middenveld maakte na een slimme steekpass van 
Minke, de 3-0. Vlak voor rust moest EGS’20 een tegen-
treffer incasseren in een van de spaarzame gevaarlijke 
momenten voor EGS’20 doel. Dat geeft weer hoe zeer de 
eerste helft in handen was van EGS’20. Dominant aan-
wezig zijn, de bal willen hebben en vechtend voor ieder 
meter, voor je tegenstander durven uit te komen, goed 
vrij lopen, goed samenspel en iedereen bij het spelletje 
betrekken, allemaal elementen die terug waren te zien 
op het veld. En vooral beleving, elkaar coachen. Het hart 
van de trainers ging sneller kloppen.

De tweede helft had BS aangegrepen om de boel een 
beetje om te zetten. De tweede helft kwam daardoor 
veel meer in evenwicht. BS werd steeds sterker en 
kwam zelfs op 3-2. Bij sommige spelers ging het kaars-
je steeds minder branden, maar er werd hartstochtelijk 
door gevoetbald. Met Guan als strijder voorop. Hoeveel 
balveroveringen hij over heel het veld heeft verricht, 
is niet meer bij te houden. Grote klasse. Hij zet ande-
re spelers in hun kracht. Zaterdag had Sylvan het ook 
op zijn heupen. Hij speelde zeer degelijk achterin, nam 
initiatief en was betrokken bij de goede opbouw van 
het elftal. Het scoreverloop liep gelukkig positief voor 
EGS’20.  Na de 3-2 kwam EGS’20 goed weg. Sanne tikte 
de bal via de lat en de paal uit het doel. Na wederom 
een supersnelle uitbraak van Jaimy, die al eerder op de 
paal had geschoten, stelde Jaimy Noud in stelling om 
de derde treffer te maken. 4-2. BS maakte in de laatste 
minuut nog de 4-3. Bij sommige spelers was het kaarsje 
bijna opgebrand. Gelukkig was daar het eindsignaal en 
ging EGS’20 zeer tevreden, na een fantastische voetbal-
pot, naar de kleedkamer.

Drie spelers gingen snel naar het een ander veld om 
daar EGS’20 15-4 te helpen. Tekenend voor de spirit in 
het elftal. Top!

JO15-2 SPEELT EEN FANTASTISCHE POT
EGS’20 JO15-2 - 
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4-3  

(Joep van der Molen)
Markt 5 ♦ 5361 GH Grave

 Cadeauwinkel
   & Fashion

                                  
 Tot zo!

                            Groetjes Team
 Klik

KNAPPE WINST VOOR JO15-4

EGS’20 JO15-4 - CITO JO15-1 
2-0

Foto: Anouk de Waal (voor) en Jaimy Verheijen  
(achter) van JO15-4

DUBBELE CIJFERS WINST BIJ MO13-1
EGS’20 MO13-1 - 

FESTILENT MO13-1 
13-0

Foto: MO13-1

Foto: Guan Sturmans (JO15-2)

12:00 EGS'20 2 Constantia 2

comp

scheidsrechter: Dick Cuijten

12:00 NLC'03 2 EGS'20 3

comp

12:30 EGS'20 4 SES 2

comp

scheidsrechter: Rob Adams

10:00 EGS'20 5 HVCH 7

comp

scheidsrechter: John Derks

12:00 Achilles Reek 2 EGS'20 6

comp

12:00 EGS'20 7 Gassel 2

comp

scheidsrechter: André Derksen

09:30 Berghem Sport 5 EGS'20 8

comp

12:00 UDI'19/CSU 10 EGS'20 9

comp

12:15 EGS'20 10 O.K.S.V. 3

comp

scheidsrechter: Dylan Luza

10:15 EGS'20 11 UDI'19/CSU 12

comp

scheidsrechter: Ben van Eldijk

10:00 EGS'20 12 DAW Schaijk 10

comp

scheidsrechter: Bernard van Eldijk

10:00 Hapse Boys 35+1 EGS'20 35+1

comp

10:00 NLC'03 VR2 EGS'20 VR2

comp

zaterdag 3 december

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

14:30 Juliana Mill JO19-1 EGS'20 JO19-1

comp fase 2

vertrek: 13:30 naar Mill

vervoer: wordt door leiding geregeld

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

comp fase 2

13:00 EGS'20 JO17-1JM Prinses Irene JO17-1

comp fase 2

14:30 SJO Maasduinen JO17-2 EGS'20 JO17-2JM

comp fase 2

vertrek: 13:30 naar Afferden LB

vervoer: van Soest, Bottenberg, Kibet, res: 
Cruijsen

13:00 EGS'20 JO15-1JM Maliskamp JO15-2

comp fase 2

13:30 SES JO15-1 EGS'20 JO15-2JM

comp fase 2

vertrek: 12:30 naar Langenboom

vervoer: wordt door leiding geregeld


