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Vol goede moed betrad EGS JO15-2 het zeer slechte veld 
in Langeboom tegen SES JO15-1. In het kleedkamerge-
sprek voorafgaande van de wedstrijd werd aangegeven 
om met dezelfde intensiteit de wedstrijd te beleven als 
tegen Berghem Sport.  Alleen daar dacht SES iets anders 
over. 

Vanaf minuut 1 klapte zij erop. Er was geen ruimte voor 
voetbal, nee het was strijd, veel duels en af en toe een 
goede pass. Voor EGS was opbouwen vanuit achteren 
niet mogelijk, er kwamen door de grote druk, fouten en 
zo ontstond er een rare, zenuwachtige, rommelige wed-
strijd, op zoals eerder gezegd een knollenveld. Toch kwa-
men de doelpunten niet uit het veldvoetbal, maar uit 
strafschoppen. Binnen tien minuten 3 maal. Twee keer 
voor SES en 1 keer voor EGS. Allemaal benut, die van EGS 
door Levi. Het leverde een raar wedstrijdbeeld op. Waar 
het soms steeds grimmiger werd. SES wist nogmaals, 
door een afstandsschot te scoren. 

In de tweede helft werd het steeds minder voetbal, nu 
ook EGS de lange bal ging hanteren, omdat het vermo-
gen om onder de druk uit te voetballen vanuit EGS zijde 
zaterdag er niet inzat. Guan mocht 10 minuten rusten 
vanwege een overtreding van achteren, doch een smeri-
ge elleboogstoot aan het adres van Mosse, die kermend 
van de pijn de zijlijn op moest zoeken, werd door vele 
over het hoofd gezien. Het zou netjes geweest zijn als 
de trainers van SES even zouden navragen hoe en wat er 
gebeurd was. En zeker bij de speler zou vragen hoe het 
ermee ging. Misschien ben ik wel te utopisch, maar het 
lijkt mij fatsoenlijk dat je dit als trainer niet wilt op het 
veld wilt hebben. Tsja. 

De wedstrijd bleef in de tweede helft op gelijke hoog-
te, beide ploegen scoorden nog een doelpunt. Die van 
Jaimy was toch wel de mooiste van de wedstrijd. Zeker 
de pass van Olivier over zo’n 15 meter, die op de strop-
das was van Jaimy, was een pareltje.

SES speelde op het randje, soms er overheen, maar EGS 
kon er geen voetbal tegenoverzetten en in de strijd werd 
EGS afgetroefd.

JO15-2 WORDT AFGETROEFD

SES JO15-1 - EGS’20 JO15-2
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JO15-1 SPEELT GELIJK
EGS’20 JO15-1 - 

MALISKAMP JO15-2 
1-1

Foto: keeper Jonas van Benthem (JO15-1)

JO13-4 WINT VAN GEFFEN
EGS’20 JO13-4 - 

NOOIT GEDACHT JO13-2 
4-3

Foto: Roemer van Veldhoven (re) en op de rug Mikay 
Opsteeg

SPANNING BIJ JO11-1
EGS’20 JO11-1 - 
EMPLINA JO11-1 

4-5

Foto: Jip van Erkelens (JO11-1)

KNAPPE WINST JO17-1
EGS’20 JO17-1 - 

PRINSES IRENE JO17-1 
2-0

Foto: Floris Roeffen (re) en Stijn Rutten (li) van JO17-1

maandag 15 december

20:00 EGS'20 4 SES 2

comp

scheidsrechter: Rob Adams

zaterdag 17 december

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

15:00 Vitesse'08 JO19-1 EGS'20 JO19-1

comp fase 2

vertrek: 14:00 naar Gennep

vervoer: wordt door leiding geregeld

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

comp fase 2

15:00 Margriet JO17-1 EGS'20 JO17-1JM

comp fase 2

vertrek: 14:00 naar Oss

vervoer:Rutten, Spaan, Strankinga, Tref-
fers, res: Verhaaren

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

comp fase 2

13:00 EGS'20 JO15-1JM Berghem Sport 
JO15-2

comp fase 2

13:00 Blauw Geel'38/JUM-
BO JO15-7 EGS'20 JO15-2JM

comp fase 2

vertrek: 12:00 naar Veghel

vervoer: wordt door leiding geregeld

15:00 EGS'20 JO15-3JM Blauw Geel'38/
JUMBO JO15-8

comp fase 2

12:30
ST Excellent/SVS/
Westerbeekse Boys 
JO15-2JM

EGS'20 JO15-4JM

comp fase 2

vertrek: 11:30 naar Oploo

vervoer: de Waal, Weijers, van Zelm, Balk, 
res: Bihari

11:00 EGS'20 JO13-1JM SIOL JO13-1

comp fase 2

11:45 SJO/SSA VESTA'19 
JO13-1JM EGS'20 JO13-2JM

comp fase 2

vertrek: 10:45 naar Ravenstein

vervoer: Witteveen, van Dijk, res: van Hal

11:30 HVCH JO13-3JM EGS'20 JO13-3

comp fase 2

vertrek: 10:30 naar Heesch

vervoer: Nusdorfer, Peters, Roeven, res: 
Rovers

13:00 EGS'20 JO13-4JM BMC JO13-3

comp fase 2

11:00 JVC Cuijk MO13-1 EGS '20 MO13-1

comp fase 2

vertrek: 10:00 naar Cuijk

vervoer: van Rooij, van Steen, Toenders, 
Verheijen, Verstraaten, res: Bardoel


