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Uitslagen
(Rian van de Ven)
Dinsdag 12 september
HVCH MO15-1

ST EGS MO15-1

0-2

Woensdag 13 september
Festilent JO9-1

ST Estria/SCV’58
JO9-2

21-0

ST Estria/SCV’58
JO9-1

Margriet JO9-1

0-17

Gassel JO13-1

ST EGS JO13-3

10-0

ST EGS JO15-4

ST SV Milsbeek/
Astrantia JO15-2

4-5

ST EGS JO15-2

ST Herpinia/OKSV
JO15-1

20-0

Zaterdag 16 september
ST Estria/SCV’58
JO7

Festilent JO7-1G

ST Estria/SCV’58
JO9-3

Foto: Vreugde bij de JO15-2 die met 5-1 SJO Vita versloeg

JO9-2 wint laatste bekerwedstrijd
ST Estria/SCV’58 JO9-2 - VCO JO9-1
(Bart Wijnen)
Dit weekend speelde de JO-9 2 de laatste bekerwedstrijd tegen VCO.
Na een zware nederlaag op woensdag tegen Festilent
moesten de mannen zich weer herstellen, maar bij het
opwarmen leken de jongens nog altijd onder de indruk
van die laatste wedstrijd. Een beetje te slap werd aan de
wedstrijd begonnen, waardoor VCO al snel kon scoren
en we dus op een 0-1 achterstand kwamen. Na de time
out waren we wel bij de les en werd er snel twee keer gescoord door Senn en Jurre. Maar helaas scoorde VCO
vlak voor rust de gelijkmaker.

Na rust een zelfde beeld als voor de rust. Iedereen een
beetje te lief, waardoor de JO-9 2 na de 3-2 van Senn
snel op een 3-4 achterstand kwam. Net voor de time out
scoorde Lars de gelijkmaker: 4-4.
De laatste 10 minuten moest nog alles uit de kast gehaald worden om alsnog te winnen en door doelpunten
van Senn en Lars werd er het uiteindelijk toch nog met
6-4 gewonnen.

DEZE WEEK
•

ST EGS MO15-1 door in beker

•

Op 21-10 voetbaldag EGS

•
•

vrij

ST Estria/SCV’58
JO9-2

VCO JO9-1

6-4

Oss’20 JO9-1

ST Estria/SCV’58
JO9-1

12-1

ST EGS MO11-1

Achilles Reek
MO11-1

5-1

ST GVV’57/
SCV’58 JO11-3

JVC Cuijk JO11-6

2-3

ST GVV’57/
SCV’58 JO11-2

JVC Cuijk JO11-5

0-7

ST GVV’57/
SCV’58 JO11-1

DAW JO11-1

0-3

Juliana Mill JO13-3

ST EGS JO13-4M

9-1

ST EGS JO13-3

Achates JO13-3

1-13

ST EGS JO13-2

Boekel Sport JO133G

14-0

HVCH JO13-1

ST EGS JO13-1

3-3

Achilles Reek
MO15-1

ST EGS MO15-1

0-1

ST EGS JO15-4

Siol JO15-3

1-11

Siol JO15-2

ST EGS JO15-3

6-0

ST EGS JO15-2

SJO VITA JO15-1

5-1

ST EGS JO15-1

Juliana Mill JO15-1

0-2

SJO Vianen Vooruit/HBV JO17-2

ST EGS JO17-3

10-2

Constantia JO17-2

ST EGS JO17-2

3-0

ST EGS JO17-1

Volkel JO17-1

0-5

ST GVV’57/SCV’58
Estria JO19-1
JO19-1

9-3

Zondag 17 september

ST EGS JO9-3 en MO11-1 maken
nog kans op vervolg bekeravontuur
Bericht vanuit de wasserette

21-21

Foto: Sytze de Hart speelt de bal tussen 4 spelers
door

ST EGS VR3

NLC’03 VR1

0-3

ST EGS VR2

Siol VR1

4-3

Juliana Mill VR1

ST EGS VR1

8-1

Maandag 18 september
ST EGS JO13-2

7

ST Boerdonk/
Keldonk JO13-1G

6-3

de derde helft egs

Programma
Woensdag 20 september
19:00

ST EGS JO13-4M

Deze wedstrijd wordt bij GVV’57
gespeeld

Verdiende winst voor VR2

beker

ST EGS VR2 - Siol VR1

scheidsrechter: Dylan Childress

(Henriëtte van Zuijlen)

18:30

De laatste bekerwedstrijd tegen SIOL tegenstanders die
we ook in de competitie weer tegenkomen!

GVV'57 JO9-5

vertek en vervoer: wordt door leiding
geregeld
Zaterdag 23 september

Na rust was Estria de betere ploeg en daarom hebben
we ook verdiend gewonnen met 4-3. Doelpunten van
Roos Derksen 2x, Kim en Rianne.
Proficiat Dames!!!

15:00

wedstrijdcoördinator: Rian vd Ven en Paul
v Halen tot 13:00 uur, Edwin v Kraaij vanaf
13:00 uur
Foto: Elise Verstegen zit haar tegenstandster op de
huid

Helaas zagen we niet hetzelfde nivo als vorige week, we
moeten toch echt scherper aan de wedstrijd beginnen.
Volgende week weer een nieuwe kans om het te laten
zien.

vervoer: wordt door leiding geregeld
12:30

UDI'19/CSU JO17-3

comp
scheidsrechter: Theo Wouters
13:00

ST EGS JO17-3

Blauw Geel'38/
JUMBO JO17-5

scheidsrechter: Maarten Verboom
13:00

DAW JO15-1

ST EGS JO15-1

comp
vertrek: 12:00 naar Schaijk

Onze gasten uit Mill dicteerde de eerste helft en kregen
vele kansen. We hadden geluk dat Jens goed stond te
keepen, anders was de wedstrijd na de eerste helft al
gespeeld. We gingen de duels niet in, lieten Juliana lekker voetballen en waren zelf erg slordig in de opbouw.
Juliana ging met een 2-0 voorsprong de rust in.

vervoer: Bardoel, Bekkink, Brans, res:
Broekman
12:30

ST Astrantia/SV
Milsbeek JO15-1

ST EGS JO15-2

comp
vertrek: 11:30 naar Middelaar
vervoer: Adam, Arts, Bongaards,
Brands, res: IJzerman
vrij

ST EGS JO15-3

11:30

ST Ravenstein/
SDDL JO15-2

ST EGS JO15-4

comp
vertrek: 10:30 naar Ravenstein

Foto: Chris Broekman controleert de bal

vervoer: v Kuppenveld, vd Laar, Nijsten,
res: Oomen
vrij

ST EGS MO15-1

12:30

ST EGSJO13-1

NLC'03 JO13-1

comp

JO15-4 uitgebekerd

We schoten uit de startblokken het spel golfde op en
neer en Collin redde een paar keer goed. Ook wij kregen een paar kansen maar het vizier moet nog wat bijgesteld worden. Uit een corner, die hij zelf nam, scoorde
Niek v Beuningen hij draaide de bal in de verre hoek.
Ook Milsbeek kreeg een aantal kansen maar met veel
geluk bleef het 1-0. Uit een counter werd Daan weggestuurd en op snelheid liep hij de verdedigers eruit en
schoof de bal simpel langs de keeper. Vrij snel daarna
schoot Sam van afstand raak 3-0.

ST EGS JO17-2

comp

We wisten wel dat Juliana meestal met een fysiek ingesteld team het veld betreedt, maar toch begonnen we
slap aan de wedstrijd.

JO15-4 – ST SC Milsbeek Astrancia JO15-2 een wedstrijd die ook 12-12 had kunnen worden.Met 3 gastspelers van de JO15-3 begonnen we aan de 2e wedstrijd
het team wat omgezet ook omdat er wat blessures waren.

ST EGS JO17-1

vertrek: 14:00 naar Berghem

(George van der Zon Brouwer)

ST EGS JO15-4 - ST Milsbeek/Astrantia JO15-2
en ST EGS JO15-4 - Siol JO15-3
(Arnoud Pol)

Berghem Sport
JO17-2
comp

JO15-1 onderuit tegen fysiek sterk Juliana Mill

In de tweede helft waren er wat omzettingen waardoor
EGS iets beter in balans kwam. De wedstrijd was iets
meer in evenwicht. We kregen wat kleine kansjes, maar
deze werden helaas niet benut, maar ook Juliana bleef
gevaarlijk, vooral door hun snelle voorhoede. Helaas
viel er een flinke blessure te betreuren aan Millse zijde.
Reno viel in een duel boven op zijn tegenstander, waarbij de tegenstander zijn hand onder zijn lichaam kreeg.
Naar aanzien een akelige zware blessure aan de pols
/ onderarm. Vanaf deze kant beterschap gewenst! De
stand op het scorebord bleef op 0-2 staan.

ST Estria/SCV'58
JO9-3

beker

Met Linda weer in de goal en een iets andere opstelling als tegen Gassel begonnen we onder leiding van
Menno om 12.00 uur aan de wedstrijd. Er werd hard
gewerkt en de ruststand was 2 - 2

ST EGS JO15-1 - Juliana Mill JO15-1

DAW JO13-4

2e helft werd het wat zwaarder het geluk wat we de eerste helft hadden bleef weg. Milsbeek kwam terug naar
3-1 en zelfs 3-2. Eindelijk wakker geschrokken kwamen
we weer in de wedstrijd en kon Daan na een sprint de
keeper omspelen en de 4-2 maken. Daarna kwam Milsbeek en zij scoorde door wat persoonlijke foute de 4-3
en vrij snel de 4-4. We probeerde van alles om toch de
winst binnen te halen, nog een bal op de lat en net naast.
Maar zoals zo vaak scoort dan de tegenstander en ja
hoor in de laatste minuut de 4-5. Goed gedaan jongens
hard gewerkt.
Over de wedstrijd tegen Siol kunnen we kort zijn. Het
eerste kwartier ging het nog gelijk op en kregen we ook
kansen uit een van de kansen kon Max de bal binnen
lopen. Er was 1 speler bij Siol die een paar smerige overtredingen maakte die helaas niet gezien werden door de
scheidsrechter. Er waren toch wel wat jongens van onder
de indruk. Siol kon daarna makkelijk uitlopen tot 1-11.
Ondanks 3 nederlagen is er bij vlagen aardig gevoetbald
en in ieder geval hard gewerkt.

scheidsrechter: Paul Willems
10:45

ST EGS JO13-2

scheidsrechter: Thijs Jongerius
12:30

ST EGS JO13-3

Juliana Mill JO13-3

comp
scheidsrechter: Menno Leegstraten
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
09:30

ST EGS MO11-1

OSS’20 MO11-2

beker
scheidsrechter: Peter Pijnappels
09:30

ST Estria/SCV'58
JO9-1
comp
FairPlay

8

FC de Rakt JO13-3

comp

JVC Cuijk JO9-1
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JO13-1 zorgt voor ministunt

HVCH JO13-1 ST EGS JO13-1
(Anton Gerrits)

Vandaag speelden we in een iets ander systeem dan
we gewend waren. I.p.v. het gebruikelijke 4-3-3 werd het
vandaag 4-4-2 met een ruit op het middenveld. Laatste
man Daan ontbrak, zijn positie werd ingenomen door
onze aanvaller Sven. Dit ging hem ook prima af. Tegen
het sterke HVCH (3e divisie) was het de opdracht van
de coaches om vooral compact te spelen. Dus niet te
veel gaten onderling en tussen de linies. Dit vergt 100%
concentratie en inzet van iedereen. De eerste 15 minuten kwamen we zonder noemenswaardige problemen
door. Keeper Rick liet een bal glippen 1-0. Snel daarna
was het de beurt aan EGS. Met een splijtende pass
bracht “grote Finn “Max in stelling. Hij scoorde koelbloedig 1-1. Helaas scoorde HVCH net voor rust 2-1. De
coaches waren uitermate tevreden over het vertoonde
spel. Met name controleur Finn Verhaaren speelde een
belangrijke rol in ons systeem als controleur op het middenveld.
In de 2e helft kwamen we door Daantje al weer snel
langszij. Keeper redde een paar keer alert op schoten
van hun spitsen. Helaas was hij kansloos op een inswinger vanaf links 3-2. Laatste man Sven werd in de laatste
5 minuten naar voren gestuurd om nog wat te forceren.
Dit lukte hem ook nog, via de binnenkant van de paal
scoorde hij de verdiende gelijkmaker.
Proficiat jongens en ga zo door.

JO13-2 scoort er lustig op los
ST EGS JO13-2 Boekel Sport JO13-3
(Rolf Thelen)
Na de 3-1 nederlaag bij Udi speelden wij afgelopen zaterdag thuis tegen Boekel Sport JO 13-3. Wij gingen
flitsend van start en al snel lag voor de eerste keer een
bal in het net,1-0 door Jip,hierna kregen we legio kansen maar het duurde lang voordat het net weer in beweging in kwam door een intikker van Mitch. Door een
boogbal van Teun van 20 meter en een mooie afronding
van Sven van Boekel werd de ruststand bepaald op 4-0
waar het 8-0 hadden moeten zijn en 12-0 hadden kunnen zijn. Boekel Sport is de eerste helft geen een keer
in ons zestien metergebied geweest, een compliment
voor het team maar zeker voor de verdediging die heel
geconcentreerd gespeeld heeft.
In de tweede helft hadden we enige moeite om de de
draad weer op te pakken maar toen dat was gebeurd
was er voor Boekel geen houden meer aan,door oa
een zuivere hattrick van Joep werd de eindstand op
14-0 bepaald. De mooiste goal werd bewaard voor het
laatst,Jip ging op de linkervleugel door, zag Joep vrijstaan voor het doel, deze kon zelf afronden voor zijn
vijfde maar zag Benjamin er beter voorstaan en speelde
deze af en Benjamin bekroonde zijn goede wedstrijd
met een doelpunt.
Jongens,mijn complimenten en maandag de laatste bekerwedstrijd om 19.00 bij GVV tegen Boerdonk/Keldonk.

09:30

ST Estria/SCV'58
JO9-2

SIOL JO9-1

comp
FairPlay
09:30

ST Estria/SCV'58
JO9-3

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

comp
FairPlay
10:00

Volkel JO7-1

ST Estria/SCV'58
JO7-1/2

comp
Zondag 24 september
10:00

ST EGS VR1

MVC VR2

comp
scheidsrechter: Theo Wouters
12:00

ST EGS VR2

V.V. HoltheesSmakt VR1

comp
scheidsrechter: André Derksen
11:00

HVCH VR2

ST EGS VR3

comp
Zaterdag 30 september
wedstrijdcoördinator: Anita v Zuijlen tot 13:00
uur, Henriëtte v Zuijlen vanaf 13:00 uur
15:00

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: wordt door leiding geregeld
12:30

ST EGS JO15-1

UDI'19/CSU JO15-2

comp
vrij

ST EGS JO15-2

14:30

ST EGS JO15-3

Berghem Sport JO15-3

comp
14:30

ST EGS JO15-4

SES JO15-2

comp
12:30
Foto (archief): Kevin van Zuijlen speelt de bal onder
toeziend oog van Juul Verwegen

Foto: Aanvoerder Teun Verstraaten schiet vanaf 20
meter prachtig raak

(Joep van der Molen)
EGS JO13-3 is een groep jongens die nog niet veel met
elkaar samen heeft gespeeld. De jongens moeten nog
aan elkaar wennen. Het is ook nog een groep jongens
met weinig ervaring op het grote veld, het zijn veelal
eerstejaars JO-13 voetballers. Dus veel te leren. Zoals
bijvoorbeeld luisteren naar elkaar en naar de trainers,
maar ook bezig zijn met voetballen en niet zoveel met
elkaar. Zorgen dat je conditie op peil komt om een uur te
knallen in de wedstrijd. En ook met elkaar samen voetballen, weten wat de ander kan en wat niet, moet nog
inslijten. De trainers hebben met al deze ontwikkelingen
nog een hoop leuk werk te verrichten.
Afgelopen woensdag werd al met 10-0 verloren tegen
en in Gassel. Afgelopen zaterdag moest EGS tegen
Achates dat al met 10-2 gewonnen had van Gassel. Een
eenvoudige rekensom levert dan op dat EGS een 20-0
verlies tegemoet zou treden. Daar hadden de trainers
en de jongens geen zin. Een extra persoon werd in de
achterhoede geposteerd. Maik nam die taak met verve
op zich. Toch kon alweer een uitstekende keeper Noud
niet voorkomen dat er 13 doelpunten vielen. De eerste
10 minuten gingen prima, toen kwam er een speler bij
Achates in het elftal die er niet in thuis hoorde. Tegen
zoveel voetbalgogme waren de EGS-jongens niet be-

stand. Hij nam de andere jongens van Achates bij de
hand en Achates kon zo best veel scoren. Maar het was
niet alleen Achates dat scoorde, EGS kon dat ook liet
Ciprian zien. Na een goede pass van Tijn Kersten kwam
Ciprian op eigen helft in balbezit. Met een hele ren naar
het vijandelijke doel schoof hij de bal koelbloedig in het
netje. Vreugde alom. EGS JO13-3 is los van de hatelijke
0-score.
Nu gaat het echte werk beginnen in de competitie. Van
het bekeravontuur nemen we de positieve ervaringen
mee en de rest vergeten we maar snel.

Berghem Sport
MO15-1

comp
11:30

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

JO13-3 kon geen potten breken in bekercompetitie
ST EGS JO13-3 Achates JO13-3

ST EGS MO15-1

vertrek: 10:30 naar Uden
vervoer: Bardoel, v Beunigen, Brands,
res: Luza
13:00

Odiliapeel/BG JO13-1 ST EGS JO13-2
comp
vertrek: 12:00 naar Odiliapeel
vervoer: Berends, vd Bijl, v Boekel, res:
Broekman

11:30

Venhorst JO13-2G

ST EGS JO13-3

comp
vertrek: 10:30 naar Venhorst
vervoer: Coppens, v Dinther, Hendriks,
res: Hermanussen
10:45

ST EGSJO13-4M

ST Achates/De
Zwaluw JO13-4M

comp
09:30

ST EGS MO11-1

JVC Cuijk MO11-1

comp
09:30

Montagnards JO9-1

ST Estria/SCV'58
JO9-1

comp
vertrek: 8:30 naar Bergen LB
vervoer: Hendriks, Imiri, res: Kilian
Foto: Tim Hendriks omspeelt zijn tegenstander

9

vrij

ST Estria/SCV'58 JO9-2

de derde helft egs

09:30

(Demi )
Hallo, ik ben Demi, 18 jaar ik kom uit Nijmegen en ik
kom stagelopen vanuit ROC Sport & Recreatie bij de
MO15-1, jullie zullen mij dus nog wel vaker tegenkomen
op de velden. Aangezien Ankie (de vaste verslaggeefster) afwezig was, had Richard mij de vraag gesteld een
kort verslagje te maken van de wedstrijd.
Vandaag was mijn eerste keer samen met de meiden en
gelijkertijd mijn eerste contact met een aantal ouders.
Het was de tweede bekerwedstrijd en Gwen had uit zichzelf besloten om vanwege een blessure niet te keepen.
Ik vind het een gezellig team, de meisjes kunnen allemaal goed met elkaar (Lieneke was bereid om een helft
te keepen), leuk om te zien!

ST Estria/SCV'58
JO9-3

comp
vertrek: 8:45 naaar Grave

MO15-1 wint van HVCH

HVCH MO15-1 - ST EGS MO15-1

GVV'57 JO9-4

Al snel hadden we de wedstrijd onder controle en in de
4e minuut scoorde Silke de 0-1. HVCH had een aantal
snelle meiden, maar gelukkig had ons team, deze meiden goed onder controle, samen met Lieneke die een
paar goede reddingen had.
Ook de tweede helft verliep spannend, Gwen weer in het
goal, de teams waren goed aan elkaar gewaagd. Onze
meisjes zijn pas een paar weken samen, maar hebben
nu al een goed samen spel en coachen elkaar goed. Het
werd al snel donker en waarschijnlijk hebben ze tijdens
de verbouwing de knop van de verlichting verstopt, want
niemand wist hoe de lampen aan moesten. langs de
kant zagen we al bijna niet meer wie wie was. Lieneke
gaf een assist aan Britt en Britt scoorde de 0-2.
De scheids bleef met 4 minuten op de klok maar doorspelen, HVCH bleef druk op ons team houden, gelukkig
gaf ons team geen krimp en floot de scheidsrechter af.
Goed gespeeld meiden !!

vervoer: v Kuppenveld, Mawazini, res:
vd Meer
09:30

ST Estria/SCV'58
JO7-1/2

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

comp
Zondag 1 oktober
11:00

Mariahout VR1

ST EGS VR1

comp
10:00

V.V. Achates VR1

ST EGS VR2

comp
10:15

ST EGS VR3

Festilent VR2

comp
Zaterdag 7 oktober
wedstrijdcoördinator: Marius v Boekel tot
13:00 uur, Anita v Zuijlen vanaf 13:00 uur
15:00

ST EGS JO17-1

Avesteyn JO17-1

comp
12:30

ST EGS JO17-2

ST SDDL/Ravenstein JO17-1

comp

MO11-1 tankt vertrouwen

ST EGS MO11-1 - Achilles Reek MO11-1
( Erik Bandell)
Het is zaterdag 16 september, hoogste tijd voor de aftrap van het nieuwe seizoen voor onze meiden van de
MO11-1. Het team dat na de zomerstop in een andere
samenstelling verder gaat, omdat een aantal dames zijn
doorgestroomd naar de MO13. Tess, Fajah, Janna en
Jaimy maken vandaag hun debuut in het team. Samen
met de “vaste kern”, Marly, Fabiënne, Tessel, Sanne,
Lotte gaan ze beginnen aan de bekerwedstrijd tegen de
MO11 van Achilles Reek, vandaag aangevuld met Jonna en Isa van onze MO13.
Na de vele regenval van de afgelopen dagen lijken de
weergoden de speelsters én de toeschouwers ons goed
gezind. Een voorzichtig zonnetje prikt door de bewolking
heen op het moment dat de scheidsrechter het allereerste fluitsignaal geeft.
Na de eerste aanval van de wedstrijd gaat een schot
van Tessel ruim naast. Ook een schot van Sanne en een
tweede van Tessel gaan beiden naast. In de vijfde minuut hebben de dames een corner geforceerd die helaas niets oplevert. Na een nog ietwat onwennig begin
na de vakantie, wordt de aanval die daarop volgt bekroond met een doelpunt van Tessel, die onze meiden
met een knap linksbenig schot op 1-0 zet. In de eerste
helft van de eerste helft domineren de dames op de helft
van de tegenstander. Janna krijgt de bal voor, u maar
net voordat ze kan schieten wordt de bal weggewerkt
door de keeper van Achilles.

13:00

Na een korte verdiende rust is er in de tweede minuut
een kans voor Jaimy, maar net als het schot van Tessel
in de vierde minuut, belandt de bal in de handen van de
Reekse keepster. De corner in de zevende minuut levert
helaas geen gevaarlijke situatie op.
In de twaalfde minuut is er weer een corner voor de
MO11 van EGS. Deze wordt aangenomen door Tessel,
maar ze raakt in de knoop met haar voeten. De meiden
laten in hun eerste wedstrijd na de zomerstop interessant voetbal zien en ondanks de nieuwkomers lijkt het
alsof ze al jaren samen spelen.
De toeschouwers zijn enthousiast als Lotte naar Sanne
speelt en zij de bal voorzet naar Tessel die hem keurig afmaakt. 4-1 in de zeventiende minuut. Daarna kreeg Tessel nog een kans, draaide weg met de bal en het schot
belandde achter de keeper in het net van Achilles. 5-1. In
de negentiende minuut kreeg Jonna, die deze wedstrijd
samen met Isa een goede verdediging had neergezet,
een kans op de goal te schieten, maar ze had het op de
coach gemunt die net op tijd wist weg te duiken.
Met in de 23ste minuut nog twee mooie kansen bleef het
5-1 en kunnen we samen met de meiden terugkijken op
een zeer mooie wedstrijd waarin Tess, Jaimy, Fajah en
Janna hebben laten zien wat ze waard zijn en het team
een goede boost heeft gekregen om vol zelfvertrouwen
de komende competitie te gaan spelen. Super goed gedaan dames!

HVCH JO17-3

comp
13:00

Avesteyn JO15-1

ST EGS JO15-1

comp
vertrek: 12:00 naar Heeswijk Dinther
vervoer: Broekman, Claasen, v Dijk, res:
Drijsen
11:00

Vitesse'08 JO15-1

ST EGS JO15-2

comp
vertrek: 10:00 naar Gennep
vervoer: IJzerman, Jilesen, Liefrink,
Lomans, res: Roos
13:00

Juliana Mill JO15-2 ST EGS JO15-3
comp
vertrek: 12:00 naar Mill
vervoer: Pas, Spanjers, Tap, res: Veekens

11:30

DAW JO15-5

ST EGS JO15-4

comp
vertrek: 10:30 naar Schaijk
vervoer: Oomen, Ouwens, Rikken, res:
Smits
12:15

FC de Rakt MO15-1 ST EGS MO15-1
comp
vertrek: 11:15 naar Uden
vervoer: Roeven, vd Schie, Smits, vd
Venne, res: Zwaans

12:30

ST EGS JO13-1

Nulandia JO13-1

comp

Pas in het laatste deel van de eerste helft komt de tegenstander uit Reek dicht bij ons doel, maar zien ze het
schot langzaam over de achterlijn rollen. Na een voorzet
van Sanne krijgt Jaimy twee kansjes die helaas het doel
missen. Maar na een snelle rebound van Achilles in de
20ste minuut wordt Marly uitgespeeld en vindt de bal het
net. 1-1.
Na de aftrap krijgt Tessel de bal en passed naar Sanne
die vervolgens voorzet aan Jaimy die voor de Achillesgoal staat. Jaimy, één van de debutanten, tikt de bal
langs de keeper en brengt de stand op 2-1 in de 22ste
minuut. Het duurt niet lang of Sanne krijgt de bal voor en
schiet de bal prachtig in de rechter bovenhoek waardoor
de ruststand 3-1 is.

ST EGS JO17-3

vrij

ST EGS JO13-2

vrij

ST EGS JO13-3

vrij

ST EGS JO13-4M

10:00

Hapse Boys MO11-1 ST EGS MO11-1
comp
vertrek: 9:00 naar Haps
vervoer: Hermanussen, Keijzers, res:
Kersten

09:30

ST Estria/SCV'58
JO9-1

SV Venray JO9-2

comp
09:30

ST Estria/SCV'58
JO9-2

Venhorst JO9-1

comp
Foto: Blijdschap bij de MO11-1 na de mooie overwinning op Achilles Reek
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09:30

ST Estria/SCV'58
JO9-3

GVV'57 JO9-5

de derde helft egs

comp
Zondag 29 oktober
10:00

Juliana Mill VR1

ST EGS VR1

comp
comp
09:00

DAW JO7-1/DAW
JO7-2

ST Estria/SCV'58
JO7-1/2

11:00

comp
vertrek: 10:00 naar Gennep

comp

vervoer: vd Meer, Michiels, res: Peters

Zondag 8 oktober
10:00

DVG VR1

ST EGS VR1

ST EGS VR2

vrij

Volharding VR2

10:00

Nooit Gedacht VR3 ST EGS VR3

10:00
10:15

Zaterdag 14 oktober
wedstrijdcoördinator: Rian vd Ven en Paul v
Halen tot 13:00 uur, Henriëtte v Zuijlen vanaf
13:00 uur
UDI'19/CSU JO17-2 ST EGS JO17-1
comp
vertrek: 13:45 naar Uden
vervoer: wordt door leiding geregeld
13:00

SCMH JO17-1

ST EGS JO17-2

comp
vertrek: 12:00 naar Veghel
vervoer: Nicolasen, Veldhoen, Spanjers,
res: Steenhuizen
14:45

Nulandia JO15-1

ST EGS JO15-2
ST EGS JO15-3

15:00

ST EGS JO15-4

12:30

ST EGS8 MO15-1

HVCH JO15-2

13:00

Gemert MO15-1

Cito JO13-1

12:30

ST EGS JO13-2

comp
vertrek: 10:00 naar Zeeland
vervoer: Broekman, Cruysen, v Etteger,
res: Floor
12:45

DSV JO13-2

ST EGS JO13-3

12:45

vervoer: Hermanussen, Janssen, Kersten, res: Lemmers
vrij

ST EGS JO13-4M

09:30

ST EGS MO11-1

vertrek: 14:00 naar Nuland

vrij

ST Estria/SCV'58 JO9-1

10:00

SJO Vianen Vooruit HBV JO9-1

ST Estria/SCV'58
JO9-2

comp

EVVC JO17-1

Festilent JO17-1

ST EGS JO17-2

14:45

13:00

Achates JO17-1G

vervoer: wordt door leiding geregeld

ST EGS JO17-3

Achilles Reek JO17-1

12:30

ST EGS JO15-1

12:30

ST EGS JO15-2

14:30

vervoer: Veekens, Willems, v Boekel,
res: v Beuningen
Prinses Irene
JO15-4G

ST EGS JO15-4

12:30

ST EGS MO15-1
ST EGS JO13-1

11:30

Gassel JO13-1

vervoer: Opsteeg, Rikken, Schoute, vd
Steenhoven, res: Weis

ST EGS JO13-2

11:30

comp
vrij

ST EGS JO13-4M

vrij

ST EGS MO11-1

09:30

ST Estria/SCV'58
JO9-1

vertrek: 10:30 naar Vierlingsbeek
vervoer: Lemmers, Petersen, v Raaij,
res: Rovers
10:45

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

11:15

HVCH JO7-5/JO7-6
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ST EGS MO11-1

Achilles Reek
MO11-1

ST SV United/
BVV'27 JO9-1

ST Estria/SCV'58
JO9-1

comp
vertrek: 10:15 naar Wanssum
vervoer: Kilian, Brioschi, res: Geurts
09:00

JVC Cuijk JO9-3

ST Estria/SCV'58
JO9-2

comp
vertrek: 8:15 naar Cuijk

SV Milsbeek JO9-1

Juliana Mill JO9-3

vervoer: v Thiel, Vogelaars, res: Harends
09:30

SJO Vianen Vooruit HBV JO9-4G

ST Estria/SCV'58
JO9-3

comp
vertrek: 8:30 naar Vianen

DSV JO9-3

comp
09:00

Margriet JO13-7M

comp

comp
09:30

ST EGS JO13-4M
comp

comp
09:30

Volharding JO13-3G ST EGS JO13-3
comp

ST Excellent/SVS/
Westerbeekse
Boys JO13-2G

ST EGS JO13-3

ST EGS JO13-2

vervoer: Floor, Oreagba, Hofstede, res:
Liefrink

comp
12:30

EVVC MO15-1

vertrek: 10:45 naar Gassel

09:30
Achilles Reek
JO13-1G

OSS'20 JO15-3

comp

comp

10:45

V.V. Achates JO15-1

comp
vrij

ST EGS JO15-4

vertrek: 11:45 naar Nistelrode

ST EGS JO15-3

vrij

vertrek: 12:00 naar Uden

ST EGS JO13-1

ST EGS JO15-2

comp

UDI'19/CSU JO15-4 ST EGS JO15-3

vrij

FC de Rakt JO15-1

comp

DSV JO15-1

ST EGS MO15-1

ST EGS JO15-1
comp

TOP JO15-2

vrij

ST EGS JO17-3

vertrek: 13:45 naar Uden

comp

12:45

FC Uden JO17-1
comp

ST EGS JO17-2

vervoer: Roos, v Thiel, de Waal, res:
Water

vertrek: 9:00 naar Beers
vervoer: Kempen, Radstake, res: v Thiel

ST EGS JO17-1

vertrek: 11:45 naar St Anthonis

Constantia MO11-1

comp

13:00

comp

comp

comp
vertrek: 11:45 naar St Anthonis

OSS'20 VR2

vervoer: Drijsen, Gorselink, Hollanders,
res: Maas

vertrek: 10:00 naar Oss

Festilent JO13-2

ST EGS JO17-1

vervoer: wordt door leiding geregeld

ST EGS VR3

vertrek: 11:30 naar Oss

comp

11:00

ST EGS VR2

SIOL VR1

comp

ST EGS JO13-1

vervoer: Luza, Mulders, Nanning, res:
Roeffen

Nulandia JO17-1
comp

comp

SJO/VITA JO15-2

comp
11:00

15:00

comp

comp
12:30

wedstrijdcoördinator: Marius v Boekel tot
13:00 uur, Rian vd Ven vanaf 13:00 uur

comp

comp
14:30

Zaterdag 4 november

vervoer: Steenhuizen, Boeijen,
Gerrits(Levi), res: Rikken

SJO Vianen Vooruit
HBV JO15-1

comp
14:30

comp

wedstrijdcoördinator: Anita v Zuijlen tot 13:00
uur, Edwin v Kraaij vanaf 13:00 uur

comp
12:30

ST SBV/Ulysses VR1 ST EGS VR3

vertrek: 12:00 naar Zeeland

vertrek: 13:45 naar Uden
vervoer: wordt door leiding geregeld

ST EGS8 VR2

Zaterdag 28 oktober

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

ST EGS JO15-1

11:00

comp

comp

12:30

FC de Rakt VR1

Hapse Boys VR1
comp

comp

comp

14:45

ST EGS VR1

12:00

comp

comp
10:30

ST Estria/SCV’58 JO7-1/2

Zondag 15 oktober

comp
12:00

ST Estria/SCV'58
JO9-3

Vitesse'08 JO9-4

ST Estria/SCV'58
JO7-1/2

Peters, Roeven, res: Veelen
09:30

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

Achilles Reek
JO7-1

de derde helft egs

Op deze druilerige zaterdagmorgen stond de wedstrijd
tegen het Zeelandse Festilent op het programma. Mede
dankzij de herstelwerkzaamheden van Jan Paters kon
deze wedstrijd gelukkig gewoon gespeeld worden. Om
09.00 uur stonden de mannen van Rein (Frenkie Rijkaard) al te popelen om het veld op te gaan. Na een korte
tactische bespreking werd gestart op 2 veldjes. Het ene
veld 5:5, op het andere werd er 4:4 gespeeld.
Op beide velden werd enorm veel gescoord, echter op
veld 1 vooral in het voordeel van onze mini-F, op veld 2
met name in het voordeel van de talenten uit Zeeland.
Uiteindelijk, na lang beraad en het nodige telwerk, kwamen de hoge heren van de wedstrijdleiding uit op een
einduitslag van 21:21. Ontzettend doelpuntrijk dus deze
zaterdag, met als absolute uitblinkers aan Esterse zijde

10:00

Seb??? (onze vriend uit???) met 16 goals, en Dries???,
die gehuld in korte Feyenoordbroek (daarmee scoor je
punten bij de verslaggever), als een ware Brad Jones
alle ballen uit de hoek dook!
Mannen, ga zo door, de 1e overwinning komt steeds
dichterbij!!!

(commissie voetbaldag)
Beste leiders/trainers,
Inmiddels al weer voor de 4e keer op rij organiseren de
voetbalclubs uit de gemeente Grave : vv Gassel-EstriaSCV58 en GVV57 de jeugdvoetbaldag. Deze voetbaldag maakt integraal deel uit van het najaarsprogramma.
De locatie is dit jaar vv Gassel.
Doelgroep: kids van onder 7 tot en met onder 15, dus
zowel jongens als meisjes.
Ochtend: onder 7 tot en met onder 11 jaar. Ontvangst
8.45 uur; einde programma 12.30 uur
Middag: M en JO13 en M en JO15. Ontvangst 13.00 uur;
einde programma 16.30 uur
Alle teams m.u.v. de onder 7 zullen gemixt worden samengesteld.
De afspraak is dat iedereen komt, dus zowel alle spelers
als alle trainers/leiders.
Leiders/trainers: zsm in de groepsapp vragen wie er niet
bij kan zijn, waarbij afmelden uitsluitend acceptabel is
onder vermelding van een goede reden, i.c. op vakantie
of bij een langdurige blessure.
Graag ontvangen wij VOOR zondag 30 september de
afmelding en van de leiders/trainers zodat door de organisatie tijdig kan worden begonnen met de indelingen.
Iedereen alvast dank voor de medewerking met een
dringend beroep tijdig iedereen op de hoogte te brengen!

Volkel VR1

ST EGS VR2

Olympia'18 VR2

comp
vrij

ST EGS VR3

Zaterdag 11 november
wedstrijdcoördinator: Anita v Zuijlen tot 13:00
uur, Henriëttte v Zuijlen vanaf 13:00 uur
15:00

ST EGS JO17-1

Volkel JO17-1

comp
vrij

ST EGS JO17-2

13:00

ST EGS JO17-3

VCO JO17-1G

comp
12:30

ST EGS JO15-1

Berghem Sport
JO15-2

comp
13:00

Venhorst JO15-1

ST EGS JO15-2

comp
vertrek: 12:00 naar Venhorst
vervoer: Adam, Arts, Bongaards,
Brands, res: Brussaard

Foto: De mini-pupillen speelden tegen Festilent
13:00

VOETBALDAG ZATERDAG 21 OKTOBER 2017

ST EGS VR1
comp

12:00

Doelpunten genoeg bij Mini’s
ST Estria/SCV’58 JO7 Festilent JO7
(Ivo Rossen)

Zondag 5 november

Sinds deze week heeft iedereen een vernieuwd wasreglement in de tas gekregen en mijn verzoek is dan ook:
LEES ALLEN DE WASREGELS DOOR!
Dit kan veel “leed” voorkomen bij mij in de wasruimte,
maar ook bij jullie (jeugd)voetballeden, bij het openen
van de wedstrijd tas. Omdat bijna ieder team voortaan
voorzien is van een heel tenue, is de kans op verwisseling van broekjes en/of sokken iets groter dan ooit tevoren. Ik probeer daar uiteraard zeer goed op te letten,
maar er kan altijd iets mis gaan.
Wat verder écht jullie aandacht vraagt is het volgende:
SOKKEN NA DE WEDSTRIJD HELEMAAL UIT ELKAAR TREKKEN!
Dit is zo’n beetje de grootste ergernis in de wasruimte
bij het openen van de vuile teamtassen. Sokken ( zo’n
430 stuks!!) zitten vaak nog behoorlijk of totaal in elkaar
gepropt! Die worden Niet schoon in de was en ik haal ze
niet meer uit elkaar. Jullie kunnen begrijpen dat dit ook
geen doen is met zo’n hoeveelheid ieder weekend.
Dus Leiders! Let erop dat de vuile sokken uitgetrokken
in de tas verdwijnen. Dit dus ook ter voorkoming van
jeugdleden die dan een vieze, vaak ook niet geheel droge sokken aan moeten trekken. Een Gele Waskaart in
de tas kan dan ook het gevolg zijn en daarop volgt bij
herhaling een niet meer gewassen sokken partij voor de
volgende keer. Voor niemand leuk!
Geef bij a.s. wedstrijden het wasreglement dus aandacht en Team leiders geef dit zelf ook nog aan bij jullie
leiding. Er wordt door sponsoren en verenigingen flink
geïnvesteerd in de teamkleding. Laten we er dan ook
allen goed voor zorgen.

ST EGS JO15-3

comp

Aandacht gevraagd aan alle leiders
(Monique Heinemans)
Vanuit de Sport-wasruimte van Estria wordt aan alle leiders een aandachtspuntje gevraagd.
In de afgelopen weken is het duidelijk geworden dat de
wasruimte van Estria uit zijn voegen spat vanwege de
enorme toeloop van goed gevulde wedstrijd team tassen. Heel mooi dat velen van de vooral nieuwe EGSteams ook hebben gekozen voor de vaste wasbeurten
op het Estria terrein, maar de beheerder en de machines zijn daar nog niet helemaal op ingespeeld. Zeer binnenkort zal er qua capaciteit van was- en droog machines een verbetering optreden, waardoor in ieder geval
de tijdsduur van het wassen en drogen verkleind kan
worden. Maar alle schone was moet natuurlijk wel weer
gesorteerd in de juiste teamtassen verdwijnen. Ik wil
vooraf alvast mijn excuses maken als dit eens een keer
niet voor 100% juist zal zijn. Mist iemand iets, mail of
bel gerust, mijn gegevens staan op de wasregels die in
iedere teamtas liggen.

Margriet JO15-2G

vertrek: 12:00 naar Oss
vervoer: v Beuningen, v Cleef, v Dinther,
res: Fergiatakis
vrij

ST EGS JO15-4

13:00

Festilent MO15-1

ST EGS MO15-1

comp
vertrek: 12:00 naar Zeeland
vervoer: Zwaans, vd Boom, Gerrits, v
Haren, res: v Kempen(Lieneke)
12:30

ST EGS JO13-1

TOP JO13-2

comp
12:30

ST EGS JO13-2

UDI'19/CSU JO13-4

comp
12:30

ST EGS JO13-3

SV Venray JO13-7

comp
12:45

Nooit Gedacht
JO13-4M

ST EGS JO13-4M

comp
vertrek: 11:45 naar Geffen
vervoer: v Thiel, v Tilborg, Wattenberg,
res: Wijnen
11:45

SJO Vianen Vooruit HBV MO11-1

ST EGS MO11-1

comp
vertrek: 10:45 naar Vianen
vervoer: Kersten, Rovers, res: Verheijen
09:30

ST Estria/SCV'58
JO9-1

V.V. Achates JO9-1

comp
09:30

ST Estria/SCV'58
JO9-2

GVV'57 JO9-2

comp
09:30

ST Estria/SCV'58
JO9-3

SES JO9-2

comp
vrij

ST Estria/SCV'58 JO7-1/2

AGENDA
25-9 Overleg stuurgroep
21-10 Voetbaldag EGS
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Redactie:
		

Rian van de Ven
Edwin van Kraaij

Foto’s:		

Matt Gerrits

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

