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Het ging afgelopen zaterdag zeer moeizaam tegen DSV 
JO15-1M (De Snel Voeters uit Sint Anthonis). Het was een 
wedstrijd in de subtop, wie zou de aansluiting met de 
bovenstaande ploegen behouden? Op een zeer slecht 
veld was goed voetbal eigenlijk onmogelijk. Dat was 
terug te zien aan de wedstrijd, die zag er in de eerste 
helft niet uit. Aan beide kanten was er veel balverlies en 
weinig kansen voor beide doelen. En kreeg DSV een kans 
dan hield Sanne haar doel fantastisch schoon. 

In de tweede helft nam EGS’20 het heft in handen. Met 
simpeler voetbal, gewoon ballen naar elkaar overspelen, 
en met meer inzet nam de druk op het doel van DSV 
toe. DSV kwam er niet meer uit en leverde de bal vaak 
pardoes in bij EGS’20 spelers. Helaas stond er altijd wel 
een polletje in de weg en zo gingen de schoten op doel 
of over of naast of waren de schoten niet krachtig ge-
noeg. DSV kreeg een paar keer kans om via de counter te 
scoren, maar de speler kwam daar steeds Sanne tegen, 
die ver buiten haar strafschopgebied meehielp met ver-
dedigen.  In een andere counter prikte de DSVspeler de 
bal, gelukkig, aan de verkeerde kant van de paal. Om de 
druk in het laatste gedeelte van de wedstrijd nog meer 

op te voeren werd Olivier naar het middenveld gediri-
geerd. Hij probeerde het met een schot, maar deze werd 
gekraakt, hoekschop. Levi nam de hoekschop voortref-
felijk. De bal zeilde over de boomlange keeper heen en 
belandde in de voeten van Jaimy. Op drie centimeter 
van de doellijn wist hij daar wel raad mee. 0-1. 

In de ranglijst staat EGS’20 nu op 3 punten van de drie 
koplopers.  Het wordt een spannende competitie, maar 
dan zal er beter gevoetbald moeten worden. Afgelopen 
zaterdag ging het te strompelig.

JO15-2 STROMPELT NAAR WINST

DSV JO15-1 - EGS’20 JO15-2 
0-1

(Joep van der Molen)
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In deze editie gaan we op bezoek bij de combinatie van 
ST VIOS ‘38 & Toxandria in het landelijke gelegen Beu-
gen...

Met een bijna voltallige ploeg volgen we de bochten van 
de Maas zuidwaarts en rijden we, met een uiterst mili-
taire discipline, in een colonne door het Land van Cuijk. 
Om de kosten enigszins beheersbaar te houden mijden 
we de tolwegen en via een aantal boerenlandweggetjes 
komen we uiteindelijk op onze bestemming aan.

Ondanks de gebruikelijke voorbespreking, bekende 
plaatsbepaling en vaste aanloop procedures blijft er 
toch een onaangename leegte voelbaar. Het ontbreken 
van Kevin en Elke wordt ruimschoots gecompenseerd 
door oud-ploeggenoot Devin, dus daar kan het niet aan 
liggen... Nee het gemis komt ditmaal uit een heel an-
dere hoek, namelijk de afwezigheid van de pater fami-
lias van het team, collega-coach en persoonlijke spar-
ringspartner Johan. Door het ontbreken van deze vocale 
aanjager zie ik mezelf genoodzaakt een extra maatregel 
aan de opdracht van vandaag toe te voegen: namelijk 
het implementeren van de factor zelfsturendheid. Im-
mers wie zijn er nu beter in staat in het begrijpen van 
de keuzes die ze zelf maken, van de problemen waar ze 
tegenaan lopen en van de oplossingen die daarbij be-
dacht worden...

Direct al na de aftrap worden de verhoudingen duidelijk 
en is het al EGS’20 wat de klok slaat. Keepster Marly 
wist dan ook direct dat dit een hele lange namiddag 
zou worden. Even schoot de angstige gedachte door 
me heen dat dit ook weleens een wedstrijd kon worden 
waarbij een overmaat van kansen onbenut zou blijven 
en frustratie als grootste tegenstander op de loer zou 
liggen. Gelukkig hielp het oranje-verzet ons (er werd een 
voorzet ongelukkig gekraakt in het eigen doel) en maak-
te daarmee de weg vrij voor de reeks richting de dubbele 
cijfers.

Met de wedstrijd binnen enkele minuten beslist en ook 
volledig in de tang te hebben (binnen 20 minuten staat 
de teller al op 4) is er ruimte om sommige spelers wat 
meer te laten floreren, anderen juist wat extra rust te 

EEN ‘PEC’-SLAAG UITGEDEELD DOOR JO15-4

ST TOXANDRIA/VIOS’38 JO15-2 
- EGS’20 JO15-4

 0-10
(Jesse Smits)

gunnen en een laatste groep weer uitdaging te geven 
door ze op andere posities te stationeren. Er lustig op 
los experimenterend hobbelen we zo -met een riante 
voorsprong- richting het rustsignaal.

Positieve en lovende woorden over de saamhorigheid, 
teamspirit en onderlinge coaching worden met het be-
treden van het kleedlokaal uitgesproken, maar ook de 
keerzijde van het spelen tegen een zwakkere opponent 
werd in de wedstrijd met momenten  goed zichtbaar en 
termen als laconiek, slordig, commitment en focus wor-
den nog maar eens goed onder de aandacht gebracht. 
Niet zozeer dat er ook maar een kans was dat de wed-
strijd om zou kunnen draaien, maar vooral om bewust-
wording te creëren in de aanwezige valkuilen en met een 
zekere volwassen-, en verantwoordelijkheid als team de 
punten zonder onnodige risico’s thuis te brengen. 

In het tweede bedrijf werd dan ook op zeer solide wijze 
de voorsprong verder uitgebouwd en had de thuisploeg 
weinig tot geen kans om hier nog iets tegenover te zet-
ten. Het collectief bleef bij balverlies beheerst druk zet-
ten en liet zelf de bal rondgaan alsof het een willekeuri-
ge trainingsavond was. 

De uiteindelijke 0-10 op het scorebord is zelfs nog ge-
flatteerd, maar deze overwinning is wel een opmaat 
naar een nieuwe fase in de ontwikkeling van dit team 
en laat perfect zien wat individuele groei samen met 
teamgeest en samenspel teweeg brengt!

Foto: Marly Rovers (JO15-4)

Foto: Joep van der Molen (leider JO15-2)

13:45 Gemert JO15-3 EGS'20 JO15-2JM

comp fase 3

vertrek: 12:45 naar Gemert

vervoer: wordt door leiding geregeld

13:15 DAW Schaijk JO15-
3JM EGS'20 JO15-4JM

comp fase 3

vertrek: 12:15 naar Schaijk

vervoer: wordt door leiding geregeld

13:00 EGS '20 JO14-1JM ELI JO14-1

comp fase 3

11:00 EGS'20 JO13-1JM Mierlo Hout JO13-1

comp fase 3

13:00 EGS'20 JO13-2JM Gassel JO13-1JM

comp fase 3

13:00 EGS'20 JO13-3 SVOC'01 JO13-1

comp fase 3

11:30 HVCH JO13-3JM EGS'20 JO13-4JM

comp fase 3

vertrek: 10:30 naar Heesch

vervoer: wordt door leiding geregeld

11:00 EGS '20 MO13-1 (9-tal) DBN'22 MO13-1

comp fase 3

11:00 EGS'20 JO11-1JM FC Uden JO11-1

comp fase 3

10:45 Juliana Mill JO11-1JM EGS'20 JO11-2JM

comp fase 4

vertrek: 09:45 naar Mill

vervoer: wordt door leiding geregeld

11:00 EGS'20 JO11-3JM SV DWSH'18 JO11-
1JM

comp fase 3

09:15 SHH JO10-1JM EGS'20 JO10-1JM

comp fase 4

vertrek: 08:15 naar Herten

vervoer: wordt door leiding geregeld

08:45 JVC Cuijk JO10-2 EGS'20 JO10-2

comp fase 4

vertrek: 07:45 naar Cuijk

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO10-3 HVCH JO10-5JM

comp fase 3

scheidsrechter: leider is spelleider

09:00 UDI'19/CSU JO9-4 EGS'20 JO9-1JM

comp fase 4

vertrek: 08:00 naar Uden

vervoer: wordt door leiding geregeld

08:45 Juliana Mill JO9-2 EGS'20 JO9-2JM

comp fase 4

vertrek: 07:45 naar Mill

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00 EGS'20 JO9-3 SIOL JO9-3

comp fase 3

scheidsrechter: leider is spelleider


