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Informatie voor de gezamenlijke verenigingen Estria/GVV’57/SCV’58
▪
Maandag 4 september 2017
▪

Seizoen 2017-2018

Uitslagen
(Rian van de Ven)
Zaterdag 2 september

Foto: Silke van Kempen (MO15-1) laat haar traptechniek zien
GVV’57 viert 60 jarig jubileum
(Jan Nuijen)
leden, ereleden, jubilarissen, sponsors en vrienden van
Komend weekend staat GVV ’57 stil bij haar 60 jarig juGVV ’57 met partner heeft uitgenodigd via mailing en
bileum.
sociale media (zie blz. 6). Er kunnen drie leden aanwezig zijn die vanaf de eerste dag tot nu op de GVV ’57
ledenlijst staan en onder de 9 jubilarissen (60-50-40-25
Op zaterdag 9 september 2017 zijn van 09.00 tot 12.00
jaar lid) bevinden zich 3 ereleden.
uur de JO7-, JO9 en JO11-teams van GVV ’57, Estria en
SCV’58 uitgenodigd om deel te nemen aan leuke voetbalactiviteiten die georganiseerd worden in samenwerHopelijk hebben veel GVV’57-ers deze avond ‘gesaved’.
king met Han Piels (oud-speler van Go Ahead Eagles).
Voor een hapje en een drankje en muzikale omlijsting is
gezorgd door GVV ’57 – U kunt zorgen voor de gezellig’s Middags zijn tussen 13.00 en 16.00 uur de ST meisheid en de jubileumsfeer.
jesteams (MO11-MO13 en MO15), de ST JO13- en ST
JO15-teams welkom om samen te genieten van de voetZondag 10 september 2017 zal er rondom de bekerbalactiviteiten.
wedstrijd NLC ’03 – GVV ’57, die om 14.30 uur op het
GVV’57 sportpark gespeeld wordt ook aandacht aan het
Tussen 16.00 en 18.00 uur zijn de JO19-teams van
jubileum besteed worden. Het is de ‘eerste wedstrijd als
GVV’57, Estria en SCV’58 en de ST JO17-teams op het
vervolg op de 60 jaar’ door GVV ’57 1.
GVV ’57 sportcomplex aanwezig om in teamverband
Laser”quest” te spelen georganiseerd door ‘Evenmaker.
nl’.
Deze jeugd wordt geadviseerd om in sporttenue naar
het GVV ’57 sportcomplex te komen én waardevolle
spullen thuis te laten.
Zorg dat je op tijd bent, dan mis je niets!
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Zondag 3 september

Ouders/verzorgers die in de ochtend of ’s middags willen helpen, kunnen zich nog aanmelden bij de begeleiders/sters of trainers/sters van uw kind(eren).
Samen maken we er een leuke jubileumdag van!
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Maandag 4 september

’s Avonds vanaf 20.30 uur is er in het clubhuis van GVV
’57 een jubileumfeest waarvoor het bestuur alle (oud)
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de derde helft egs

Programma
Woensdag 6 september
19:30

Zoals u weet bestaat onze club GVV’57 dit jaar 60 jaar.
Diverse berichtgevingen over het jubileum zijn er al geweest via de website, social media, maar ook in de krant
is er op een leuke manier aandacht aan gewijd.
Maar een 60-jarig jubileum is ook een reden voor een
feestje. Graag vieren we dit heugelijke feit met de mensen die GVV’57 hebben gemaakt en nog maken tot wie
we vandaag de dag zijn, een vereniging waar naast
sportiviteit, ook gezelligheid en saamhorigheid belangrijke herkenningspunten zijn. Maar ook met anderen die
onze club een warm hart toedragen en op diverse wijzen
ons gesteund hebben en nog steunen.
In het weekend van 9 en 10 september a.s. zullen er
diverse activiteiten zijn op ons sportcomplex ‘De Bikkelkamp’ in het teken van het 60-jarig jubileum. Op zaterdag richten de activiteiten zich overdag vooral op de
jeugd en op zondag speelt ons 1e elftal een thuiswedstrijd voor de beker.
Graag nodigen wij u en uw partner uit voor de feestavond op 9 september in ons clubhuis Bikkelbunker II.
U bent vanaf 20.30u van harte welkom. De avond zal
feestelijk en muzikaal omlijst worden en u wordt voorzien van een hapje en een drankje.
Tot zaterdag. Sportieve groet,
Bestuur GVV’57
Huub Linders, Voorzitter

SES JO17-1

beker

Jubileumweekend GVV’57

Beste (oud)leden, ereleden, jubilarissen, sponsors en
vrienden van GVV’57,

ST EGS JO17-2

scheidsrechter: Kevin Janssen

Keepersschool 2017-2018
(Menno ter Horst)
Dit seizoen is de keeperstraining op dinsdagavond.
De trainingen zullen plaats vinden op sportpark de
Kranenhof op het tussenstuk.

19:00

De keeperstrainingen zullen beginnen op dinsdag 5
September 2017.
Bij vragen kan je contact opnemen met Menno ter
Horst per mail (mift.terhorst@gmail.com)

ST EGS JO13-1

beker
vertrek: 18:00 naar Herpen
vervoer: wordt door leiding geregeld
19:00

Gassel JO13-1

ST EGS JO13-3

beker

Dit jaar is besloten om te beginnen met de leeftijdscategorie jeugd onder de 13. JO11 en JO9 zullen nog
geen keeperstraining hebben en er wordt nog bekeken hoe we dit eventueel kunnen invullen.
Tijden en trainers:
JO13		
18:45 t/m 19:30		
Trainers:  Lars Pansier & Duncun Stoffelen
JO15		
19:30 t/m 20:15		
Trainers: Stijn Rovers & Joeri Spanjers
JO17		
20:15 t/m 21:00		
Trainer: Menno ter Horst

ST Herpinia/OKSV
JO13-1

vertrek: 18:00 naar Gassel
vervoer: Aleskerov, Bottenberg, Burlacescu, res: Coppens
Zaterdag 9 september
15:00

Olympia'18 JO17-1 ST EGS JO17-1
beker
vertrek: 14:00 naar Boxmeer
vervoer: wordt door leiding geregeld

vrij

ST EGS JO17-2

vrij

ST EGS JO17-3

vrij

ST EGS JO15-1

vrij

ST EGS JO15-2

vrij

ST EGS JO15-3

vrij

ST EGS JO15-4

11:15

HVCH MO15-1

We hopen veel keepers te mogen ontmoeten en te
trainen.

ST EGS MO15-1

beker
vertrek: 10:15 naar Heesch
vervoer: vd Boom, Gerrits, v Haren, vd
Hoeven, res: v Kempen(Lieneke)

Goede start voor JO15-1

SIOL JO15-1 - ST EGS JO13-1
(George van der Zon Brouwer)
Onder de bezielende leiding van Willy en Theo reisde
het nieuw geformeerde team van JO15-1 af naar Cuijk,
om de eerste bekerwedstrijd te spelen tegen Siol JO151. Het was even wennen, niet alleen voor de spelers,
maar ook voor de ouders, wie is wie en wie speelt op
welke positie.
In de eerste helft golfde het spel op en neer, maar het
was in de 14de minuut toen Siol op een 1-0 voorsprong
kwam middels een hoekschop. EGS had ook genoeg
kansen om te scoren via hoekschoppen en zelfs een
vrije trap net buiten de 16, maar helaas werd deze over
het doel van Siol geschoten.

In het begin van de tweede helft werden er 3 wissels
ingezet en dit had meteen resultaat; na een voorzet van
Julius wist Yves deze tegen het net aan te schieten en
maakte zo de gelijkmaker, 1-1. Yves kreeg hierna meerdere kansen om zijn team op voorsprong te zetten, maar
de keeper van Siol kon dit verhinderen. Diezelfde keeper
van Siol eiste vlak hierna de hoofdrol op, toen hij na een
afgeslagen hoekschop, Mees neerhaalde van achteren
in het strafschopgebied. De toegekende penalty werd
keurig ingeschoten door Luca, 1-2.
Hierna wist Luca zijn 2de doelpunt van de wedstrijd te
maken, door een vrije trap van net buiten de 16 op knappe wijze in het doel te schieten, 1-3, dit was tevens de
eindstand.
Het was een leuke wedstrijd om te zien, waarin de jongens van dit nieuw geformeerde team elkaar redelijk
makkelijk konden vinden en goed samenspeelden. Het
gaat weer een leuk seizoen worden!

vrij

ST EGS8 JO13-1

vrij

ST EGS JO13-2

vrij

ST EGS JO13-3

vrij

ST EGS JO13-4M

vrij

ST EGS MO11-1

09:30

ST Estria/SCV'58
JO9-1
beker

scheidsrechter: FairPlay
09:00

Met een volledig team en een nieuwe staf gingen we
vol goede moet naar Mill. Tijdens de warming-up raakte
Niek al geblesseerd uit en na 5 minuten tijdens de wedstrijd moest ook Daan met een spierblessure het veld
verlaten.
De eerste helft was zeer onwennig je zag dat sommige
moesten wennen aan een nieuwe positie en het leek wel
of de vakantie nog in de benen zat. De eerste 10 minuten ging nog redelijk gelijk op maar Mill had toch wel de
beste kansen. Het was maar goed dat Colin in vorm was
anders was de eerste helft niet bij 4-0 gebleven.

De 2e helft was een stuk beter Mill kreeg niet zo veel
kansen meer en wij kwamen meer aan voetballen toe
echte kansen bleven echter uit. Een kwartier voor tijd
kon Niek toch nog even voetballen en ging rechtsbuiten
voetballen hij werd door Raffe de diepte ingestuurd en
kon fraai afronden. Het bleef bij dat ene doelpunt en helaas moesten we met een 6-1 nederlaag terug naar huis.
Als staf toch zeer tevreden iedereen heeft 100% inzet
getoond en geleerd van de aanwijzingen die ze in de rust
gekregen hebben.
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ST Estria/SCV'58
JO9-2

vertrek: 8:15 uur naar Zeeland
vervoer: Harends, de Hart, res: Kempen
vrij

ST Estria/SCV'58
JO9-3

vrij

ST Estria/SCV'58 JO7-1/2

Zondag 10 september
10:45

Vianen Vooruit VR1 ST EGS VR1
beker

12:00

Tijdens de rust hebben we aangegeven wat er niet goed
ging en natuurlijk ook wat wel goed ging. Iedereen ging
met een taak het veld in dan ging het vooral om blijf bij
je man aan de goede kant van de tegenstander dekken
niet te veel pingelen en kijken wie er vrij staat.

Festilent JO9-1
beker

ST EGS VR2

Gassel VR1

beker

Ondanks nederlaag tevredenheid bij JO15-4
Juliana Mill JO15-3 ST EGS JO15-4
(Arnoud Pol)

Margriet JO9-1

scheidsrechter: Theo Wouters
11:00

Maaskantse Boys
VR1

ST EGS VR3

beker
Maandag 11 september
19:30

Juliana Mill JO17-1 ST EGS JO17-2
beker
vertrek: 14:00 naar Mill
vervoer: wordt door leiding geregeld

19:00

ST EGS JO15-1

JVC Cuijk JO15-1

beker
scheidsrechter: André Derksen
19:00

ST EGS JO15-3

Vitesse'08 JO15-3
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DAW JO13-1 maatje te groot
ST EGS JO13-1 DAW JO13-1
(Anton Gerrits)
In de beker moet ons JO13-1 team opboksen tegen
hoofdklasser DAW, eersteklasser Herpinia en HVCHJO13-1 team wat divisie speelt. We weten bij voorbaat
al dat het heel lastig gaat worden. De coaches zien dit
ook als wedstrijden om aan elkaar te wennen en het
(voetbal)ritme weer te vinden. De competitie begint voor
ons pas op 23-9 a.s. Dan moeten we klaar zijn voor het
nieuwe seizoen. Hoofdklasser DAW bleek vandaag duidelijk een maatje te groot.
Vanaf minuut 1 werden we vastgezet op onze eigen
helft, slecht sporadisch wisten we onder de druk uit te
komen. Met name onze pijlsnelle rechtsbuiten Sven
was enkele malen dreigend. Na een assist van Sven
was het aanvoerder/spits Max die alert reageerde 1-4.
Bij rust stond het reeds 1-6. Ondanks de ruime achterstand bleef ons team strijd leveren en gaf de moed niet
op. Onze jonkies, Stan, Dylan, Finn en Floris , ex-gvv

beker
scheidsrechter: Rick Verstegen
Woensdag 13 september
19:00

E1, bleven fier overeind. Keeper Rick had een drukke
middag. Ondanks enkele fraaie reddingen moest hij toch
11 x het balletje uit het net vissen. De kop is eraf, nu
woensdag ons enigszins revancheren tegen Herpinia/
OKSV JO13-1

scheidsrechter: Edwin v Kraaij
19:00

Deze zondagochtendgroep kan nog recreatieve
voetballers gebruiken. Heb je dus zin om zondags
actief en gezond bezig te zijn als recreatieve voetballer of voetbalster (zonder competitieverplichtingen) geef dat dan door aan jan.nuijen@home.nl, die
je verder helpt.

ST SV Milsbeek/
Astrantia JO15-2

beker
18:30

ST EGS MO11-1

OSS'20 MO11-2

beker
Zaterdag 16 september
15:00

ST EGS JO17-1

Volkel JO17-1

beker
14:30

Constantia JO17-1 ST EGS8 JO17-2
beker
vertrek: 13:30 naar Wanroy
vervoer: wordt door leiding geregeld

Foto: DAW was een maatje te grot voor de spelers
van de JO13-1

13:00

Na een moeizaam begin van de wedstrijd door problemen met het digitale wedstrijdformulier kon onze wedstrijd na een half uur toch eindelijk starten.
JVC speelt één klasse hoger dan ons en dat merkten wij
vooral aan het goede overspelen. Toch wisten wij stand
te houden met vooral veel knappe reddingen van onze
keeper Linda. Door onze grote inzet had er misschien
nog wel een gelijkspel in gezeten. Maar helaas wist JVC
wel te scoren en wonnen zij dan ook met 1-0.
Martine is meteen in onze eerste wedstrijd uitgevallen
door een blessure aan haar knie, we hopen dat ze snel
weer terug is.

ST EGS JO17-3

vertrek: 12:00 naar Vianen
vervoer: vd Berg, Derksen, vd Elst, res:
Genevace

JVC Cuijk VR1 - ST EGS VR2
(Amber van Kraaij)

SJO Vianen Vooruit HBV JO17-2
beker

12:30

ST EGS JO15-1

Juliana Mill JO15-1

beker
12:30

ST EGS JO15-2

SJO/VITA JO15-1

beker
13:00

SIOL JO15-2

ST EGS JO15-3

beker
vertrek: 12:00 naar Cuijk
vervoer: v Dinther, Fergiatakis, Ouwens,
res: Pas
14:30

ST EGS JO15-4

SIOL JO15-3

beker
11:00

Achilles Reek MO15-1 ST EGS MO15-1
beker
vertrek: 10:00 naar Reek

Volgende week mogen we het opnemen voor de beker
tegen Gassel, waar onze oude trainer Harm, nu de trainer van is.

vervoer: v Kempen(Lieneke), v
Kempen(Silke), Martens, Nanning, res:
Roeven
12:15

HVCH JO13-1

ST EGS JO13-1

beker

JO13-2 toont goede inzet

vertrek: 11:15 naar Heesch

Udi’19/CSU JO13-4 ST EGS JO13-2
(Rolf Thelen)

vervoer: wordt door leiding geregeld
12:30

ST EGS JO13-2

Boekel Sport
JO13-3G

beker

Op zaterdagmorgen vertrokken we met de nieuw geformeerde JO13-2 voor de eerste wedstrijd van het seizoen
voor de beker naar Uden waar de JO 13- 4 van de plaatselijke UDI’19 op ons wachtte. Na het omkleden werden we verrast door het optreden van een plaatselijke
sambaband met voorop twee dames die zich gekleed
hadden naar de verwachte temperatuur. Wij lieten er ons
echter niet door van de wijs brengen en begonnen geconcentreerd aan de warming up.

12:30

ST EGS JO13-3

V.V. Achates JO13-3

beker
10:45

Juliana Mill JO13-3 ST EGS JO13-4M
beker
vertrek: 9:45 naar Mill
vervoer: Janssen, v Kempen(Floor), v
Kempen(Savy), res: van het Kruis

09:30

We begonnen de wedstrijd met 7 spelers die voor het
eerst op een groot veld speelden hetgeen goed te merken was, wij kwamen direct onder druk te staan en wij
slaagden er niet echt goed in om onder deze druk uit te
komen. Tegen de verhoudingen in gingen we met een
1-0 voorsprong de rust in door enkele goede reddingen
van onze keeper Bas en een mooi doelpunt van Sven
van Boekel uit een hoekschop. De tweede helft was eigenlijk een copie van de eerste helft met dat verschil dat
Udi nu wel drie keer het net kon vinden.
Het eindresultaat was een terechte 3-1 nederlaag maar
jongens mijn complimenten voor jullie inzet en wedstrijdbeleving.

ST EGSJO15-4

scheidsrechter: Bernard v Eldijk

Recreatief voetballen bij de EGS

Op De Kranenhof kunnen recreatieve voetballers op
de woensdag- en zaterdagavond terecht en op De
Bikkelkamp op de zondagochtend om 10.30 uur.

ST Herpinia/OKSV
JO15-1

beker

Klein verschil voor VR2
(Jan Nuijen)
Bij Estria, GVV ’57 en SCV’58 kan er door de jeugden senioren door zowel meisjes en jongens én dames en heren gevoetbald worden. Daarnaast wordt
er Walking Football aangeboden en recreatief voetbal.

ST EGS JO15-2

ST EGS MO11-1

Achilles Reek MO11-1

beker
08:45

OSS'20 JO9-1

ST Estria/SCV'58
JO9-1

beker
vertrek: 8:00 naar Oss
vervoer: de Hart, Hartmann, res: Hendriks
09:30

Foto: Trainer Rolf Thelen
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ST Estria/SCV'58
JO9-2

VCO JO9-1
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Monsterscore voor MO15-1

We zijn weer begonnen
ST EGS JO13-3 - Vitesse JO13-2

beker
vrij

ST Estria/SCV'58 JO9-3

09:30

ST Estria/SCV'58
JO7-1/2
comp

Zondag 17 september
10:00

(Joep van der Molen)
ST Estria/GVV’57/SCV’58 MO15-1
( Ankie Spanjers)
Zaterdag 2 september kwamen de meiden van MO151 samen bij Estria om hun eerste bekerwedstrijd tegen
UDI/CSU MO15-1 te spelen. Met mooi zonnig weer begonnen de meiden aan de wedstrijd. De opstelling aan
het begin van de eerste helft zag er als volgt uit: Gwen
in het doel, Deborah linksachter, Finne laatste man, Puk
rechtsachter, Guusje voorstopper, Este linkshalf, Renée
centraal midden, Fenne rechtshalf (21e minuut gewisseld voor Nyla), Lieneke linksbuiten, Silke spits en Britt
rechtsbuiten.
In de eerste helft werd er goed overgespeeld en er waren een aantal goede schoten op het doel van UDI. In
de 7e minuut wist Renée de stand op 1 – 0 te zetten, en
nog geen drie minuten later in de 10e minuut wist Silke
een van die schoten om te zetten in een doelpunt en de
stand op 2 – 0 te zetten. In de 29e minuut wist Lieneke
in de rebound de score op 3 – 0 te zetten. In de 30e
minuut wist Lieneke de 4 – 0 te scoren. Twee minuten
voor het eind van de wedstrijd wist Renée de stand op
5 – 0 te zetten.
Gwen leverde weer goed keepwerk.De opstelling aan
het begin van de eerste helft zag er als volgt uit: Gwen
in het doel, Deborah linksachter, Finne laatste man, Puk
rechtsachter, Renée voorstopper, Este linkshalf, Guusje
centraal midden, Nyla rechtshalf (44e minuut gewisseld
voor Fenne), Lieneke linksbuiten, Silke spits en Britt
rechtsbuiten. Nyla van plek gewisseld met Britt en Britt
werd wissel.
In de tweede helft werd er door iedereen weer goed
overgespeeld. In de 36e minuut wist Silke de stand op 6
– 0 te zetten. Lieneke, Guusje en Silke hadden een paar
mooie schoten op doel. In de 53e minuut lukte het Silke
weer om te scoren en de stand op 7 – 0 te zetten. In de
54e minuut wist Guusje een doelpunt te scoren en de
stand op 8 – 0 te zetten. In de 55e minuut wist Lieneke
de stand op 9 – 0 te zetten.in de 63e minuut wist Silke de
stand op 10 – 0 te zetten door een mooi 1-2tje met Nyla.
Bijna aan het eind van de wedstrijd kregen wij een penalty, die Puk mocht nemen, helaas schoot ze net over.
En in de laatste twee minuten van de wedstrijd wist Nyla
met een mooi doelpunt de stand op 11 – 0 te zetten.
Goed gedaan meiden!

U kent dat wel, van die grote spandoeken over de weg
met de tekst “We zijn weer begonnen!”. Uitkijken dus!
Dat geldt voor EGS JO13-3, daar moet je ook voor uitkijken. De meeste jongens hebben net de overstap gemaakt naar het “echte” voetbal en dat is even wennen.
Afgelopen zaterdag moesten, Noud, Koen, Maik, Emil,
Sjoerd, Daan, Rinus, Ciprian, Wes, Mike, Tim, Tijn, Tijn
en Dylano tegen Vitesse ’08 JO13-2 aantreden. Nog wat
onwennig stonden ze op het grote veld. De regels van
buitenspel, uittrappen van de keeper en de grotere afstand bij een hoekschop waren nog helemaal nieuw. En
er zijn nog veel meer regels. Belangrijke verandering is
dat je met 11 spelers bent en je daar optimaal gebruik
van moet maken. Een pingel van het ene naar het andere doel zit er niet meer in, je moet met elkaar samen
spelen. Dat ging EGS goed af. De bal werd veelvuldig
naar elkaar overgespeeld. Er zaten mooie combinaties
in het spel.
Helaas had EGS met een beter (verder in ontwikkeling)
team te maken. En dan nog zo’n prestatie op de mat
leggen. Neem nou Noud die werkelijk een wereldpartij
aan het keepen was. Hij haalde onmogelijke ballen uit
het doel. Hij wist de schade goed te beperken. Maik had
het als voorstopper in het begin even lastig tegen een
zeer behendige spits, maar na aanwijzingen van coach
Jasper was de spits onzichtbaar op het veld geworden,
knap gedaan Maik. Dylano was nog het dichtstbij een
doelpunt, zijn schot werd gepareerd.
EGS had wel een doelpunt verdiend. Rinus speelde
(voor het eerst een voetbalwedstrijd) meesterlijk op het
middenveld. Gaf vele goede passes. Koen hield als laatste man de vele aanvallen van de tegenstander heldhaftig tegen. Sjoerd, Emil en Daan (ook voor het eerst
een wedstrijd) werkten zich het snot voor de ogen om
de vele tegen aanvallen onschadelijk te maken. Ciprian
en Wes probeerde aanvallen op te zetten en dat was
best lastig op een vol middenveld. Ze probeerde Mike,
Tijn en Tijn aan het werk te zetten. Dat EGS de wedstrijd
uiteindelijk verloor kon niemand voorkomen.
De herkansing is alweer aankomende woensdag waar
JO13-3 in Gassel om 19:00 uur aftrapt in de volgende
bekerwedstrijd. Hierna volgt er nog een bekerwedstrijd
eer EGS aan de competitie gaat beginnen. Mooie gelegenheid om beter ingespeeld op elkaar te raken en voor
de leiding een mooi moment om te kijken welke kikkers
er in de hoge hoed zitten en wat ze allemaal kunnen.
In ieder geval is EGS JO13-3 weer begonnen. Uitkijken
dus!

Festilent JO7-1G

Juliana Mill VR1

ST EGS VR1

beker
12:00

ST EGS VR2

SIOL VR1

beker
10:15

ST EGS VR3

NLC'03 VR1

beker
Maandag 18 september
19:00

ST EGS JO13-2

ST Boerdonk/
Keldonk JO13-1G

beker
Woensdag 20 september
19:00

ST EGS JO13-4M

DAW JO13-4

beker
Zaterdag 23 september
15:00

Berghem Sport
JO17-2

ST EGS JO17-1

comp
vertrek: 14:00 naar Berghem
vervoer: wordt door leiding geregeld
12:30

ST EGS JO17-2

UDI'19/CSU JO17-3

comp
13:00

ST EGS JO17-3

Blauw Geel'38/
JUMBO JO17-5

comp
13:00

DAW JO15-1

ST EGS JO15-1

comp
vertrek: 12:00 naar Schaijk
vervoer: wordt door leiding geregeld
12:30

ST Astrantia/SV
Milsbeek JO15-1

ST EGS JO15-2

comp
vertrek: 11:30 naar Middelaar
vervoer: wordt door leiding geregeld
vrij

ST EGS JO15-3

11:30

ST Ravenstein/
SDDL JO15-2

ST EGS JO15-4

comp
vertrek: 10:30 naar Ravenstein
vervoer: v Kuppenveld, vd Laar, Nijsten,
res: Oomen
vrij

ST EGS MO15-1

12:30

ST EGSJO13-1

NLC'03 JO13-1

comp
scheidsrechter: nnb
10:45

ST EGS JO13-2

FC de Rakt JO13-3

comp
12:30

ST EGS JO13-3

Juliana Mill JO13-3

comp
10:00

FC de Rakt JO134M

ST EGS JO13-4M

comp
vertrek: 9:00 naar Uden
vervoer: van het Kruis, Ouwens, Rijcken, res: v Thiel
vrij

ST EGS MO11-1

09:30

ST Estria/SCV'58
JO9-1

JVC Cuijk JO9-1

comp
09:30

Foto: Fenne Smits aan de bal voor de MO15-1

Foto: De trainers, Joep en Jasper van der Molen en
Giel Gerrits houden met de spelers van de JO15-3
een nabespreking
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ST Estria/SCV'58
JO9-2
comp

SIOL JO9-1

de derde helft egs

comp
09:00

DAW JO7-1/DAW
JO7-2

ST Estria/SCV'58
JO7-1/2

comp
Zondag 8 oktober
scheidsrechter: nnb
09:30

ST Estria/SCV'58
JO9-3

ST HRC'27/Stormvogels'28 JO9-3G

vertrek: 8:45 naaar Grave
vervoer: v Kuppenveld, Mawazini, res:
vd Meer

comp
10:00

Volkel JO7-1

ST Estria/SCV'58
JO7-1/2

09:30

comp
ST EGS VR1
ST EGS VR2

MVC VR2

11:00

V.V. HoltheesSmakt VR1

HVCH VR2

ST EGS VR3

comp
ST EGS JO17-1

Blauw Geel'38/
JUMBO JO17-2

comp
vrij

ST EGS JO17-2

13:00

Volkel JO17-2

ST EGS JO17-3

comp
vertrek: 12:00 naar Volkel
vervoer: Genevace, Hagen, Iskandarijan, res: Lagache
12:30

ST EGS JO15-1
ST EGS JO15-2

14:30

ST EGS JO15-3

10:15

13:00

ST EGS JO15-4
ST EGS MO15-1

SES JO15-2

UDI'19/CSU JO13-2 ST EGS JO13-1

comp
vertrek: 12:00 naar Odiliapeel

12:15

ST EGSJO13-4M

ST Achates/De
Zwaluw JO13-4M

comp
scheidsrechter: nnb
09:30

ST EGS MO11-1
Montagnards JO9-1
comp

vrij

ST Estria/SCV'58 JO9-2

09:30

GVV'57 JO9-4

ST Estria/SCV'58
JO9-3

vertrek: 13:45 naar Uden
vervoer: Lagache, Mawejje, Mous, res:
Sinon
12:30

ST EGS JO15-1

Avesteyn JO15-1

Vitesse'08 JO15-1

12:30

Juliana Mill JO15-2 ST EGS JO15-3

SJO Vianen Vooruit
HBV JO15-1

ST EGS JO15-3

HVCH JO15-2

scheidsrechter: nnb
14:30

ST EGS JO15-4

SJO/VITA JO15-2

comp
12:30

ST EGS8 MO15-1

Gemert MO15-1

comp
11:00

Cito JO13-1

ST EGS JO13-1

comp
vertrek: 10:00 naar Oss
vervoer: wordt door leiding geregeld
11:00

Festilent JO13-2

ST EGS JO13-2

vertrek: 10:30 naar Schaijk

comp

vervoer: Oomen, Ouwens, Rikken, res:
Smits

vertrek: 10:00 naar Zeeland

FC de Rakt MO15-1 ST EGS MO15-1

ST EGS JO13-1

Nulandia JO13-1

vrij

ST EGS JO13-4M

10:00

Hapse Boys MO11-1 ST EGS MO11-1

vervoer: wordt door leiding geregeld
12:45

DSV JO13-2

ST EGS JO13-3

comp
vertrek: 11:45 naar St Anthonis
vervoer: Hermanussen, Janssen, Kersten, res: Lemmers
vrij

ST EGS JO13-4M

09:30

ST EGS MO11-1

Constantia MO11-1

comp
scheidsrechter: nnb

comp

vrij

ST Estria/SCV'58 JO9-1

10:00

SJO Vianen Vooruit HBV JO9-1

ST Estria/SCV'58
JO9-2

vertrek: 9:00 naar Haps

comp

vervoer: Hermanussen, Keijzers, res:
Kersten

vertrek: 9:00 naar Beers

ST Estria/SCV'58
JO9-1

SV Venray JO9-2

vervoer: Kempen, Radstake, res: v Thiel
11:00

comp
ST Estria/SCV'58
JO9-2
ST Estria/SCV'58
JO9-3

Vitesse'08 JO9-4

ST Estria/SCV'58
JO9-3

comp
vertrek: 10:00 naar Gennep

Venhorst JO9-1

comp
09:30

ST EGS JO15-2

comp

ST EGS JO15-4

DAW JO15-5

ST EGS JO13-3

09:30

Nulandia JO15-1

comp
14:30

ST EGS JO15-2

vrij

09:30

ST EGS JO15-1
comp

ST EGS JO13-2

vertrek: 8:30 naar Bergen LB
vervoer: Hendriks, Imiri, res: Kilian

HVCH JO17-3

vrij

JVC Cuijk MO11-1
ST Estria/SCV'58
JO9-1

ST EGS JO17-3

comp

comp
09:30

ST EGS JO17-2

vervoer: Roeven, vd Schie, Smits, vd
Venne, res: Zwaans
12:30

UDI'19/CSU JO17-5 ST EGS JO17-3
comp

vertrek: 11:15 naar Uden

comp

10:45

14:45

ST SDDL/Ravenstein JO17-1

comp

ST EGS JO13-3

vervoer: Coppens, v Dinther, Hendriks,
res: Hermanussen

Avesteyn JO17-1

comp

vervoer: wordt door leiding geregeld

vertrek: 10:30 naar Venhorst

ST EGS JO17-1

vervoer: Pas, Spanjers, Tap, res: Veekens

Odiliapeel/BG JO13-1 ST EGS JO13-2

ST EGS JO17-2

comp
vervoer: wordt door leiding geregeld

vertrek: 12:00 naar Mill

11:30

SCMH JO17-1

vertrek: 12:00 naar Veghel

comp

vervoer: wordt door leiding geregeld

Venhorst JO13-2G

Festilent VR2

vervoer: wordt door leiding geregeld

vertrek: 10:30 naar Uden

11:30

vervoer: wordt door leiding geregeld
13:00

ST EGS VR3

vertrek: 10:00 naar Gennep
13:00

UDI'19/CSU JO17-2 ST EGS JO17-1
comp

ST EGS VR2

comp

Berghem Sport
MO15-1

comp

13:00

V.V. Achates VR1

vervoer: wordt door leiding geregeld

Berghem Sport JO15-3

Nooit Gedacht VR3 ST EGS VR3

vertrek: 13:45 naar Uden

vertrek: 12:00 naar Heeswijk Dinther

comp
11:30

ST EGS VR1

Mariahout VR1

comp

11:00

comp
12:30

14:45

comp
13:00

Volharding VR2

comp

comp

comp
14:30

10:30

comp
12:30

ST EGS VR2
comp

comp
15:00

ST EGS VR1

Zaterdag 14 oktober

comp

UDI'19/CSU JO15-2

comp
vrij

12:00

Zaterdag 7 oktober

Zaterdag 30 september
15:00

10:00

DVG VR1
comp

comp

comp
11:00

GVV'57 JO7-1/
GVV'57 JO7-2

Zondag 1 oktober

comp
12:00

ST Estria/SCV'58
JO7-1/2
comp

Zondag 24 september
10:00

10:00

comp

vervoer: vd Meer, Michiels, res: Peters
vrij

GVV'57 JO9-5
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ST Estria/SCV’58 JO7-1/2

de derde helft egs
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Matt Gerrits

Kopij voor de weekbrief dient
vóór maandag 17.00 uur
aangeleverd te zijn via
weekbrief.egs@gmail.com

