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Uitslagen
(Rian van de Ven)
Woensdag 20 september
GVV’57 JO9-5

ST Estria/SCV’58
JO9-3

7-3

ST EGS JO13-4M

DAW JO13-4

1-1

Zaterdag 23 september

Foto: Vreugde bij de JO13-3 nadat Joep Floor (li) gescoord heeft

Recordscore bij JO13-2
ST EGS JO13-2 - Fc de
Rakt JO13-3
(Rolf Thelen)
Eindelijk begon de competitie na een aantal bekerwedstrijden waarvan je nooit weet wat je kunt verwachtten
van de tegenstander, is hij te sterk,te zwak of heeft hij
jouw eigen niveau. Ook in de najaarscompetitie weet
je dat het niveau van de tegenstanders nogal eens kan
verschillen. Dit bleek ook vandaag maar weer eens.

De teller stopte uiteindelijk bij 20-0 (ruststand 8-0). De
doelpunten werden als volgt verdeeld: Joep (9x !!!!!!),
Mitch (5x), Sven van B. ( 3x), Benjamin (2x) en Jip. Uiteindelijk bleek het een recordscore in de geschiedenis
van de EGS, een prestatie om trots op te zijn!!!

Volkel JO7

ST Estria/SCV’58
JO7

nb

ST Estria/SCV’58
JO9-3

ST HRC’27/Stormvogels’28 JO9-3G

3-14

ST Estria/SCV’58
JO9-2

Siol JO9-1

3-11

ST Estria/SCV’58
JO9-1

JVC Cuijk JO9-1

5-11

ST EGS MO11-1

Oss’20 MO11-2

6-0

NLC’03 JO11-3

ST GVV’57/SCV’58
JO11-3

3-3

SJO VITA JO11-1

ST GVV’57/SCV’58
JO11-2

6-1

Berghem Sport
JO11-1

ST GVV’57/SCV’58
JO11-1

7-1

Fc De Rakt JO134M

ST EGS JO13-4M

4-0

ST EGS JO13-3

Juliana Mill JO13-3

0-2

ST EGS JO13-2

Fc de Rakt JO13-3

20-0

ST EGS JO13-1

NLC’03 JO13-1

1-4

ST EGS MO15-1
ST Ravenstein/
SDDL JO15-2

vrij
ST EGS JO15-4

ST EGS JO15-3

Op een veld dat nog vochtig was van de najaarsmist
begonnen we de competitie tegen De Rakt JO13-3.
Vanaf het begin werd de tegenstander vastgezet op de
eigen helft, door de druk van het hele team kreeg de
tegenstander geen kans om ook maar in de buurt van
ons doel te komen,een beeld dat de gehele wedstrijd
niet zou veranderen. Het werd een lange en rustige dag
voor onze keeper Bas.

9-0
vrij

ST Astrantia/sv
Milsbeek JO15-1

ST EGS JO15-2

1-3

DAW JO15-1

ST EGS JO15-1

5-0

ST EGS JO17-3

Blauw Geel’38/
Jumbo JO17-5

1-6

ST EGS JO17-2

Udi’19/CSU JO173

1-5

DEZE WEEK

Berghem Sport
JO17-2

ST EGS JO17-1

1-1

•

21 oktober voetbaldag EGS

Berghem Sport
JO19-2

ST GVV’57/SCV’58
JO19-1

7-2

•

Recordscore bij JO13-2

•

Mistige ochtend voor JO7

•

Mooi samenspel bij MO11-1

Zondag 24 september

Foto: Sven Mobers probeert de keeper te passeren
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HVCH VR2

ST EGS VR3

4-3

ST EGS VR2

vv Holthees-Smakt
VR1

1-2

ST EGS VR1

MVC VR2

4-1

de derde helft egs
Geen geluk voor VR2

ST EGS VR2 - vv Holthees-Smakt VR1

Moeilijk duel voor JO15-1

Programma
Zaterdag 30 september
wedstrijdcoördinator: Anita v Zuijlen tot 13:00
uur, Rian van de Ven vanaf 13:00 uur
15:00

Na rust kansen voor beide ploegen, en een paar hele
mooie reddingen van Linda!! In de laatste minuut nog
een vrije trap voor ons en het was terecht geweest als
we er een gelijkspel uit gehaald hadden. Maar dat mocht
niet zo zijn.... Jammer Dames!!!

Foto: Joyce Arts controleert de bal

scheidsrechter: J. van Dorst
DAW JO15-1 - ST EGS JO15-1
(George van der Zon Brouwer)
De eerste competitiewedstrijd stond op het programma
en het was meteen een zware: een uitwedstrijd in Schaijk tegen DAW. Onze tegenstander had een aardige
voorbereiding achter de rug met een gelijkspel tegen
een derde divisionist en winst tegen een hoofdklasser. Helaas begonnen we de wedstrijd net zo als vorige
week: slap in de duels en niet scherp genoeg.

( Bas Janssen)
Ik wist niet meer waar ik moest beginnen, maar toch
maar weer eens proberen, want onze meiden zijn het
zeker waard. We zijn eerst begonnen voor de beker tegen Siol (jongens) en daar hadden onze meiden al laten
zien dat we niet onder deden, zo moesten we ook de
tweede wedstrijd voor de beker tegen Juliana uit Mill,
en het waren weer jongens. We begonnen ijzersterk
aan de wedstrijd, zo ging het gelijk op. Hun een kans,
Wij een kans. De mannen kregen schrik, want ze zouden toch wel winnen ????? We konden ze 20 minuten
laten beven, toch scoorde de spits van Mill 1-0 en dat
smaakte naar meer, wat we ook deden ze waren niet te
stoppen en liepen voor de rust uit tot 4-0. Onze keepster
viel geblesseerd uit in de rust, dus de boel omgooien en
misschien onze charmes in de strijd gooien, maar het
hielp niks de tweede helft. Hun liepen uit naar 9-0 maar
wij hadden het slot akkoord door een prachtige corner
van wie anders, onze Savy. Eindstand 9-1.
Maar dit smaakt naar meer want echt al onze meiden
doen niet onder voor wie dan ook, we kijken uit naar de
volgende vijand, en dat was al meteen de zelfde week
woensdagavond en dit maal weer jongens en kwamen
uit schayk, DAW. Het waren jongetjes die moesten lachen dat ze tegen meiden moesten, maar dat viel ze
vies tegen. Onze meiden zijn nu jongens gewend en
dat je daar flink tegen kunt BEUKEN dus werden ze op
alle fronten echt af getroeft. Echt al onze meiden wisten wat ze moesten doen, en dat was voetballen. Door
goed spel kwamen we al snel op een 1-0 voorsprong,

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
scheidsrechter: Maarten Verboom
vrij

ST EGS JO15-2

DAW speelde slimmer, sneller en fysieker dan ons en
daarmee kregen we in de eerste helft 3 doelpunten om
de oren, waarbij de laatste toch wel naar buitenspel
rook. In de rust werd een nieuw strijdplan doorgenomen
maar deze werd in de tweede helft niet helemaal goed
uitgevoerd. Toch speelde EGS iets beter dan de eerste helft maar tot echt grote uitgespeelde kansen kwamen ze niet. Er was een betere inzet en werklust en nu
werden er wel regelmatig duels gewonnen. Helaas wist
DAW nog 2x te scoren, waardoor we met een 0-5 nederlaag afdropen naar huis.

14:30

ST EGS JO15-3

Tijdens de rust vroeg de leiding aan de spelers of ze wel
gehoord werden als er tijdens de wedstrijd aanwijzingen
gegeven werden, want dit leek er namelijk niet op. Toeval of niet, het is vandaag Wereld Dovendag! Dat verklaart een hoop :) Probeer in ieder geval de opdracht
die de leiding meegeeft uit te voeren, ook als er met een
ander systeem, bijvoorbeeld 4-4-2, gespeeld wordt, dit
maakt het voor het hele team makkelijker. Dit was een
lastige tegenstander, maar onze kansen komen nog
wel, tot volgende week!

11:30

Berghem Sport JO15-3

comp
scheidsrechter: Edwin v Kraaij
14:30

ST EGS JO15-4

SES JO15-2

comp
scheidsrechter: Menno Leegstraten
12:30

ST EGS MO15-1

Berghem Sport
MO15-1

comp
scheidsrechter: Jan Paters
UDI'19/CSU JO13-2 ST EGS JO13-1
comp
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

Drie in één verslag JO13-4M

ST EGS JO13-4M

Blauw Geel'38/
JUMBO JO17-2

comp

(Henriëtte van Zuijlen)
Onze eerste competitiewedstrijd tegen VV Holthees/
Smakt VR 1. Een tegenstander waar we nog nooit tegen
gespeeld hadden. Al in de 6e minuut keken we tegen
een 1-0 achter stand aan.... We deden ons best maar
het zat allemaal niet mee! Tien minuten later viel door
een verdedigings fout de 0-2 We deden alles om terug
in de wedstrijd te komen en het was Joyce op ‘t Veld
die met een mooi afstandsschot de 1-2 scoorde Daarna
drie keer op de lat het zat allemaal niet mee......

ST EGS JO17-1

zelfs hadden we kansen op meer, maar de bal ging er
niet in. Zo was de Ruststand. Na de rust ging DAW op
zoek naar de gelijkmaker of zelfs de winnende treffer,
Wij werden iets slordiger en werden paniekerig aan de
bal en hadden geluk van de paal en de lat tot de laatste
minuut ........... ging de bal er goed in, 1-1. Jammer maar
terechte eind uitslag 1-1. Maar wat was het genieten met
Femke, Emma, Isa, Jonna, Nienke, Savy, Tessa, Anne,
Lynn, Iris, Nina, Lindsey, Keane, Mirthe, Floor en de geblesseerde Mees en Janne. Jaaaaaaaa, goed gezien allemaal, we zijn er met genoeg, wel gezellig druk af en
toe ;)
Zaterdag
stond weer de volgende wedstrijd op de agenda, en niet
zo maar een……. Nee, nee, het was de eerste competitiewedstrijd tegen FC Rakt uit Uden en het waren meiden
!!!!!! Het was prachtig weer, een mooi ochtend zonnetje.
Wat hebben ze genoten van de zon met de warming-up,
ze waren niet vooruit te branden (de benen) en waar de
leiding ook bang voor was gebeurde ook, wat een eerste
helft, we liepen overal achteraan terwijl we zoooooooo
veel beter kunnen, maak er niet zoveel woorden aan
vuil, maar in de rust zeiden de meiden dat het aan de bal
lag, die was niet fijn !!!!! Toch begonnen we de tweede
helft met de zelfde bal tot hun spijt. Maar wat een verschil, nee niet de bal maar kwa veld spel, of de tegenstandersters waren zo slecht de tweede helft of wij waren zoveeeeeeeel beter, echt wij waren de tweede helft
zoveeeeeeeel beter, wat een verschil, echt jammer van
de eerste helft waar we de wedstrijd hebben verloren
(4-0). Laat het een goeie leer zijn om meteen vanaf het
begin te beginnen met voetballen.
Bij al onze wedstrijden hebben we weer trouwe supporters, kei leuk en gezellig en dat doet onze meiden goed
!!!!!!!! Hartelijk dank daarvoor en jullie zijn van harte welkom natuurlijk weer bij de volgende wedstrijd, HOUDOE
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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
scheidsrechter: Peter Pijnappels
vrji

ST EGS MO11-1

09:30

Montagnards JO9-1

ST Estria/SCV'58
JO9-1

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

ST Estria/SCV'58 JO9-2

09:30

GVV'57 JO9-4

ST Estria/SCV'58
JO9-3

comp
vertrek: 8:45 naaar Grave
vervoer: v Kuppenveld, Mawazini, res:
vd Meer
09:30

ST Estria/SCV'58
JO7-1/2

GVV'57 JO7-1/2

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
comp

Festilent VR2

de derde helft egs

(Sylvia Verheijen)
Het is zaterdag 23 september en de meiden hebben
zin in de wedstrijd. De meiden mogen voetballen tegen
mo11-2 o.s.s 1920. Het is erg mistig en koud deze ochtend maar de meiden hebben er toch veel zin in.
Vandaag bestaat het team uit de meiden van mo11-1:
Tessel, Marly, Tess, Jaimy, Fabienne, Lotte en Janna en
ze krijgen hulp van de Anne en Lyn van de mo13. In de
3de minuut komt er al een actie van Tessel maar helaas
mis en ook Jaimy probeert het een keer en ook bij haar
wil het nog niet lukken. Ook Lotte geeft niet zomaar gewonnen en zet alles in om de bal in het doel te krijgen
maar ook dat lukte nog net niet. Dan komt en enkele
minuten later weer een heel mooi schot van Tessel en
deze keer kon de keepster de bal nog maar net tegen
houden maar dan ook echt nog maar net. Het ziet er
toch echt naar uit dat onze meiden willen scoren en geven vol gas. Tess komt aan de bal en speelt de bal mooi
over naar Fabiënne die vrij staat en ook nu lukt het weer
net niet.
De supporters van mo13 beginnen het nu al spannend
te vinden en ze zijn nog geen 10 minuten bezig. In de
9de minuut komt Tessel weer aan de bal en scoort dan
het verwachte doelpunt alsnog. De keepster van Oss
kon de bal niet tegen houden en moest ervan huilen,
blijkbaar last van haar knie. Halve wege de eerste helft
sleept Lyn er een corner uit en speelt mooi over naar
Janna. Met een mooi schot van Janna lukt het haar om
er een 2-0 van te maken. Onder tussen heeft Marly nog
steeds niets te doen gehad aan haar kant. Anne heeft
er zin in en na een aantal mooie pogingen van haar wat
steeds niet lukte lukt het haar toch om in de 20ste minuut met een vol schot tegen de bal een doelpunt te
maken en word de stand 3-0.
Net voor rust mag Marly ook nog even iets doen maar
de bal hield ze makkelijk tegen. In de 25ste minuut komt
Tessel weer even aan de bal en schiet vervolgens richting keeper die de bal verliest waardoor Tessel de kans

Doelpunt MO15-1 viel pas laat

wedstrijdcoördinator: Marius v Boekel tot
13:00 uur, Anita v Zuijlen vanaf 13:00 uur
15:00

Mooi samenspel MO11-1

ST EGS MO11-1 - Oss’20 MO11-2

Zaterdag 7 oktober

schoon ziet en de bal er alsnog ingaat. Met een mooie
tussen stand 4-0 en met maar 1 wissel tijdens deze
wedstrijd hebben Tessel, Jaimy, Tess, Fabiënne , Lotte,
Janna, Marly Lyn en Anne een mooie eerste helft laten
zien.
In de 2de helft merk je bij de dames dat ze erg vermoeid
beginnen te worden maar ze blijven door vechten en geven zich niet zomaar gewonnen. Jaimy en Janna doen
een poging om de bal er weer in te krijgen maar net iets
te zacht waardoor het net niet lukt. Dan heel even heeft
marly een serieuze aanval en moet ze toch een keer
vol aan de bak en dat lukt haar , de bal hield ze mooi
tegen waardoor we nog steeds op een voorsprong staan
van 4-0. Met nog maar 10 minuten te gaan maakt Lyn
dan toch nog even de 5-0. De tegenstander heeft geen
schijn van kans tegen onze dames. Met nog een aantal
pogingen en een heel mooi samen spel van alle meiden
lukt het Tessel om de 6-0 te maken met de laatste minuten in zicht.
De meiden van mo11-1 , en met hulp van Anne en Lyn
van m0-13 ,hebben met zijn alle een mooie wedstrijd
laten zien waarin ze allemaal strijdend aan de bal kwamen …
Goed gespeeld meiden..dit was echt team werk, dik verdiend 6-0

In de eerste helft werd er goed overgespeeld en er waren een aantal goede schoten op het doel van Reek,
door Lieneke en Silke. Jasmijn (die keepte i.p.v. Gwen)
leverde goed keepwerk.
In de tweede helft werd er door iedereen weer goed
overgespeeld. Deborah had een hele mooie actie. Silke
en Renée hadden een paar mooie schoten op het doel
van Reek, maar die gingen er helaas niet in. Tot dat de
verdediging van Reek een fout maakte en Lieneke er
van kon profiteren. Hierdoor maakte Reek een eigen
goal, die op de naam van Lieneke kwam te staan. Jasmijn heeft deze helft weer uitstekend staan keepen.
Goed gedaan meiden!

Avesteyn JO17-1

comp
12:30

ST EGS JO17-2

ST SDDL/Ravenstein JO17-1

comp
13:00

ST EGS JO17-3

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: Jilesen, Liefrink, Lomans,
Roos, res: v Thiel
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

Foto: Tess Kersten dribbelt met de bal

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

JO15-4 toont goede instelling

vertrek: 9:00 naar Haps
vervoer: Hermanussen, Keijzers, res:
Kersten

ST Ravenstein/SDDL JO15-2 - ST EGS JO15-4

09:30

De wedstrijd begon wat rommelig eerst gedoe over dezelfde kleur tenues.

09:30

De wedstrijd begon en ze waren nog niet echt wakker
binnen 1 minuut stonden we al met 1-0 achter. Daarna
schrokken ze wakker en ging het gelijk op al kreeg Ravestein de beste kansen. Ravestein was een stuk fysieker en daar hadden sommige wel moeite mee. Al vrij
snel moest onze spits Daan het veld verlaten met een
liesblessure einde wedstrijd voor hem. Ook Luuk had
last maar kon het tot de rust nog volhouden maar je zag
wel dat het spel hierdoor minder werd en dat de kansen
toenamen. Toch de rust in met een 5-0 achterstand.

09:30

We begonnen de 2e helft in een 4-4-2 systeem dat betekende wel dat we voorin nog minder kansen kregen
maar de eerste 20 minuten wist ook Ravestein niet wat
ze hier mee aan moesten. Na die 20 minuten was het
op alles gegeven en Ravestein had door dat ze iemand
konden doorschuiven. Ravestein kon nog 4x scoren.
Jongens hard gewerkt en op naar de volgende wedstrijd
als de instelling zo blijft dan gaan we zeker nog punten
halen.
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ST Estria/SCV'58
JO9-1

SV Venray JO9-2

comp

(Arnoud Pol)
nagekomen verslag 16-9
ST EGS MO15-1 - Achilles Reek
MO15-1
(Ankie Spanjers )
Zaterdag 16 september kwamen de meiden van MO151 samen bij Estria om hun derde bekerwedstrijd tegen
Achilles Reek MO15-1 te spelen, in Reek.

ST EGS JO17-1

ST Estria/SCV'58
JO9-2

Venhorst JO9-1

comp
ST Estria/SCV'58
JO9-3

GVV'57 JO9-5

comp
09:00

DAW JO7-1/2

ST Estria/SCV'58
JO7-1/2

comp
Zondag 8 oktober
10:00

DVG VR1

ST EGS VR1

comp
12:00

ST EGS VR2

Volharding VR2

comp
scheidsrechter: Jan Paters
10:30

Nooit Gedacht VR3 ST EGS VR3
comp

Zaterdag 14 oktober
wedstrijdcoördinator: Rian vd Ven en Paul v
Halen tot 13:00 uur, Henriëtte v Zuijlen vanaf
13:00 uur

de derde helft egs

Onder ideale omstandigheden, heerlijk weertje, lekker
veldje, begonnen we aan onze eerste comp.wedstrijd
van het seizoen. Tegenstander was fusieclub NLC (norbert litta combinatie).

plaats van de verdiende 2-2 werd de wedstrijd in de tegenaanval beslist 1-3. In een alles of niets poging werd
Daan naar voren gedirigeerd. Helaas mocht het niet
meer baten. Zo verloren we geflatteerd 1-4 van NLC.

comp
vertrek: 13:45 naar Uden
13:00

SCMH JO17-1

ST EGS JO17-2

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

UDI'19/CSU JO17-5 ST EGS JO17-3
comp
vertrek: 13:45 naar Uden

Hopelijk konden we de lijn van vorige week tegen HVCH
doortrekken. Daan mulders begon als laatste man terwijl
Sven weer naar zijn vertrouwde plek voorin verhuisde.
De eerste de beste kans was voor Daantje, maar zijn
schot miste scherpte. Het werd voor EGS de wedstrijd
van de gemiste kansen. Tot 3 keer toe kwam Sven vrij
voor de doelman maar telkens strandde hij op de uitstekende keeper of een verdediger op de lijn. Bij rust
was de score 1-2, Max scoorde vanaf 16 meter in de
rechterbenedenhoek.
In de rust moest er driftig gewisseld worden. Floris
Dylan en Jochem kwamen in het veld voor Pim Kevin
en Daantje. Jochem kreeg de opdracht hun sterke spits
onschadelijk te houden/maken. Invaller Dylan kreeg op
mooi aangeven van Stan de mooiste kans na rust, helaas schoot hij de bal niet in het doel maar ernaast. In

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

vervoer: wordt door leiding geregeld

JO13-1 lijdt geflatteerde nederlaag
ST EGS JO13-1 NLC’03 JO13-1
(Anton Gerrits)

14:45

vervoer: wordt door leiding geregeld
12:30

ST EGS JO15-1

Nulandia JO15-1

comp
12:30

ST EGS JO15-2

SJO Vianen Vooruit
HBV JO15-1

comp
14:30

ST EGS JO15-3

HVCH JO15-2

comp
14:30

ST EGS JO15-4

SJO/VITA JO15-2

comp
12:30
Foto: Max Bardoel kapt de bal af en omspeelt zijn
tegenstander van NLC’03

ST EGS8 MO15-1

Gemert MO15-1

comp
11:00

Cito JO13-1

ST EGS JO13-1

comp
vertrek: 10:00 naar Oss
vervoer: Luza, Mulders, Nanning, res:
Roeffen

EGS JO13-3 verliest nipt van Juliana Mill

ST EGS JO13-3 - Juliana Mill
JO13-2
(Joep van der Molen )

Aan de iet wat gespannen koppies in kleedkamer was te
zien dat het afgelopen zaterdag echt ging beginnen. De
eerste competitiewedstrijd van JO13-3. De bekerwedstrijden waren om te oefenen, nu ging het om het echie.
Wie de verslagen van mijn hand de afgelopen seizoenen
heeft gelezen weet dat ik vrijwel iedereen in het verslag
voorbij laat komen. Ieder persoon wordt even uitgelicht.
Nu is de groep van JO13-3 wel erg groot, 16 jongens,
om ze allemaal en in ieder verslag te benoemen. Ik ga
dus dit seizoen op bovenstaande een wijziging aanbrengen. Iedereen komt in de loop van de verslagen aan de
beurt.
Afgelopen zaterdag hadden de coaches een wijziging
aangebracht in de achterhoede. Tijn van Soest, met zijn
gave linkerbeen, stond laatste man. Dat deed hij fantastisch. Het scheelde niet veel of hij knalde vanuit een
vrije trap ver van het vijandelijk strafschopgebied raak.

Ook Tariel speelde een puike eerste helft en was soms
gevaarlijk in het strafschopgebied van de tegenstander.
Helaas leverde het geen doelpunten op, die wel hard nodig waren, want de tegenstander Juliana Mill had in de
tweede helft wel twee maal gescoord. De jongens bleven
er in geloven en met goed spel werden er kansen gecreëerd. Zoals gezegd de afronding zat niet mee.
Waar in de eerste helft iedereen zich behoorlijk goed op
zijn positie bleef spelen, werd het in de tweede helft wat
minder en zo ontstonden er te grote gaten in het elftal.
Mike Lemmers probeerde dat wel te corrigeren, maar in
je eentje lukt dat niet. Mike speelde overigens weer een
heerlijk pot voetbal. Op je positie blijven spelen is waar
dus nog aan gewerkt gaat worden.
Als we zo blijven voetballen als afgelopen zaterdag, dan
kunnen de punten niet uitblijven en dan kan ik schrijven
dat we nipt gewonnen hebben.

11:00

Festilent JO13-2

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

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
09:00

Festilent JO9-1

ST Estria/SCV’58
JO9-1

comp

PS. Koen beterschap. Hij was op weg naar Estria van
zijn fiets gevallen en ongelukkig terecht gekomen. Koen
moest dus helaas afhaken voor de wedstrijd.

vertrek: 08:15 naar Zeeland
vervoer: Geurts, de Hart, res: Hartman
10:00

SJO Vianen Vooruit HBV JO9-1

ST Estria/SCV'58
JO9-2

comp
vertrek: 9:00 naar Beers
vervoer: Kempen, Radstake, res: v Thiel
11:00

Vitesse'08 JO9-4

ST Estria/SCV'58
JO9-3

comp
vertrek: 10:00 naar Gennep
vervoer: vd Meer, Michiels, res: Peters
vrij

ST Estria/SCV’58 JO7-1/2

Zondag 15 oktober
10:00

ST EGS VR1

FC de Rakt VR1

comp
scheidsrechter: Theo Wouters
10:00

SIOL VR1

ST EGS VR2

comp
10:15
Foto: Dylano Bottenberg draait zich vrij van de tegenstander uit Mill
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ST EGS VR3
comp

OSS'20 VR2

de derde helft egs
JO7 heeft last van mist
Volkel JO7 ST Estria/SCV’58 JO7
(Ivo Rossen)
In de dichte mist trokken we op deze zaterdagmorgen
richting de voetbalvelden van Volkel. 12 zenuwachtige
koppies keken tegen kwart voor tien gespannen naar
Frenkie Rijkaard. Wat zou vandaag weer het tactische
plan zijn na het prachtige gelijke spel van vorige week?
Snel tot scoren komen en vooral proberen goed samen
te spelen was het devies.
Helaas was het zo dat Volkel maar 6 spelertjes had (tegenover 12 Estriaantjes), dus moest het aloude roulatiesysteem (a la Gio van Bronckhorst), uit de kast getrokken worden. Nadat de dichte mist eindelijk een beetje
was opgetrokken stond het al 4-1 voor de jongens uit
Volkel. Uiteindelijk bleek dat de tegenstander vandaag
toch echt een maatje te groot was. Buiten de 2 prachtige
doelpunten van Jules viel er weinig te genieten van onze
talentjes. Sommige jongens zelf hadden wel een prachtige dag vandaag, een aantal leek wel in de droomvlucht
te zitten deze morgen.
Dus mannen, volgende week een beetje beter opletten
met zijn allen en een beetje beter luisteren naar de trainer! Op naar volgende week!!

VOETBALDAG EGS 21 OKTOBER

(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!

Zaterdag 4 november
wedstrijdcoördinator: Marius v Boekel tot
13:00 uur, Rian vd Ven vanaf 13:00 uur
15:00

Zaterdag 28 oktober

ST EGS JO17-1

EVVC JO17-1

comp
12:30

ST EGS JO17-2

vertrek: 14:00 naar Nuland
vervoer: wordt door leiding geregeld
13:00

ST EGS JO17-3

Achilles Reek JO17-1

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

ST EGS JO15-1

TOP JO15-2

vertrek: 12:00 naar Zeeland

14:45

ST EGS JO15-2

DSV JO15-1
comp

vertrek: 11:45 naar St Anthonis

13:00

vervoer: wordt door leiding geregeld
12:30

vrij

comp

ST EGS JO15-4

12:30

ST EGS MO15-1

vrij

ST EGS MO15-1

vrij

ST EGS JO13-1

10:45

ST EGS JO13-2

vrij

ST EGS JO13-1

11:30

Gassel JO13-1

vertrek: 10:45 naar Gassel
vervoer: Floor, Oreagba, Hofstede, res:
Liefrink
11:30

Achilles Reek
JO13-1G
ST Excellent/SVS/
Westerbeekse
Boys JO13-2G

ST EGS JO13-3

ST EGS JO13-4M

09:30

CITO MO11-1

comp
vervoer: Lemmers, Petersen, v Raaij,
res: Rovers
10:45

ST EGS MO11-1

09:30

ST Estria/SCV'58
JO9-1

11:15

10:15

DSV JO9-3

SJO Vianen Vooruit HBV JO9-4G

ST Estria/SCV'58
JO9-3

comp
vertrek: 8:30 naar Vianen
Peters, Roeven, res: Veelen

ST Estria/SCV'58
JO7-1/2

09:30

ST EGS VR1

Zondag 5 november

ST EGS8 VR2

comp

ST Estria/SCV'58
JO7-1/2

Achilles Reek
JO7-1

comp

comp
10:00

ST Estria/SCV'58
JO9-2

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

comp
Hapse Boys VR1

UDI'19/CSU JO9-3
comp

Juliana Mill JO9-3

Zondag 29 oktober

12:00

ST Estria/SCV'58
JO9-1

vertrek: 9:15 naar Uden

comp
Juliana Mill VR1

ST SV United/
BVV'27 JO9-1

vervoer: Kilian, Brioschi, res: Geurts

comp

10:00

Achilles Reek
MO11-1

vertrek: 10:15 naar Wanssum

SV Milsbeek JO9-1

comp
ST Estria/SCV'58
JO9-3

ST EGS MO11-1

comp

comp
ST Estria/SCV'58
JO9-2

Margriet JO13-7M

comp

vertrek: 8:30 naar Oss
vervoer: Bandell, Hermanussen, res:
Keijzers

ST EGS JO13-4M
comp

comp

HVCH JO7-5/6

Volharding JO13-3G ST EGS JO13-3
vertrek: 10:30 naar Vierlingsbeek

vrij

09:00

ST EGS JO13-2

comp

comp

09:30

EVVC MO15-1

comp

ST EGS JO15-4

comp

09:30

OSS'20 JO15-3

comp

vertrek: 11:45 naar Nistelrode

09:30

ST EGS JO15-3

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

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

V.V. Achates JO15-1

comp

comp

12:30

ST EGS JO15-2

14:30

Prinses Irene
JO15-4G

FC de Rakt JO15-1

comp
12:30

vertrek: 12:00 naar Uden

12:45

ST EGS JO15-1

vervoer: v Thiel, de Waal, Water, Hannessen, res: v Dijk

vervoer: Veekens, Willems, v Boekel,
res: v Beuningen

ST EGS JO17-3

vertrek: 13:45 naar Uden

vertrek: 11:30 naar Oss
vervoer: Drijsen, Gorselink, Hollanders,
res: Maas

FC Uden JO17-1
comp

comp

12:45

ST EGS JO17-2

comp

comp
12:30

Festilent JO17-1

Achates JO17-1G

comp
13:00

ST EGS JO17-1

comp

wedstrijdcoördinator: Anita v Zuijlen tot 13:00
uur, Edwin v Kraaij vanaf 13:00 uur
15:00

Nulandia JO17-1

ST SBV/Ulysses VR1 ST EGS VR3

10:00

Volkel VR1

scheidsrechter: André Derksen
12:00

ST EGS VR2

Olympia'18 VR2

comp

Deze wedstrijd word in Megen gespeeld
comp

ST EGS VR1

scheidsrechter: Wim Spanbroek
vrij

ST EGS VR3
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Redactie:
		

Rian van de Ven
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Foto’s:		
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Kopij voor de weekbrief dient
vóór maandag 17.00 uur
aangeleverd te zijn via
weekbrief.egs@gmail.com

