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Uitslagen
(Rian van de Ven)
Zaterdag 30 september
ST Estria/SCV’58
JO7

GVV’57 JO7

GVV’57 JO9-4

ST Estria/SCV’58
JO9-3

ST Estria/SCV’58
JO9-2
Montagnards
JO9-1

Foto: Trainer van de JO17-1, Freek Janssen, in gesprek met coördinator Charles Jansen-

Duel JO15-1 blijft zonder doelpunten

ST EGS JO15-1 - Udi’19/CSU JO15-2
(George van der Zon Brouwer)
Op een zeer regenachtige dag moesten onze jongens
tegen hun leeftijdsgenoten uit Uden. Waar we vorige
keer zonder bal stonden te kijken, en dit is toch wel een
belangrijk onderdeel als je wilt voetballen, hadden we
nu geen scheidsrechter. Gelukkig kwam zijn vervanger
snel opdagen waarna we de wedstrijd konden starten.
Het team uit Uden was niet zo fysiek ingesteld, maar
konden wel redelijk combineren. En toch lieten we zelf
de eerste helft niet veel zien, vooral de voorhoede kon
geen vuist maken tegen de verdedigers van Udi’19.

Ook aan de kant van EGS nog een hachelijke situatie,
waar iedereen dacht dat de bal naast zou gaan, raakte deze toch de paal en kwam weer terug in het veld.
Gelukkig werd de rebound in het zijnet geschoten. Tijn
dacht tijdens de wedstrijd nog het 06nr te kunnen scoren
van de Udense verdedigster, maar ik denk dat je het de
volgende keer iets anders aan moet pakken Tijn :) Met
een iets uit de hand gelopen sliding had je wel haar aandacht, maar haar mobiele nr kreeg je niet.
De eindstand was hetzelfde als de beginstand: 0-0. Erg
jammer want er had veel meer ingezeten! Een bedankje
richting de geleende spelers van JO15-2: Sil heeft zijn
doel schoon weten te houden en ook Stijn bedankt voor
je bijdrage als rechtsback. Beiden hebben het prima gedaan.

Hierna kwamen er wel wat kansjes, Yves die alleen op
de keeper afging, maar waarbij de Udense keeper de
geschoten bal van Yves goed pareerde. Ook Chevvy (ik
hoop dat ik je naam goed schrijf) loste een schot op het
doel van Udi’19, maar de bal schampte de buitenkant
van de paal.

2-9
vrij

ST Estria/SCV’58
JO9-1

9-4

ST EGS MO11-1

vrij

ST GVV’57/
SCV’58 JO11-1

vrij

ST GVV’57/
SCV’58 JO11-2

NLC’03 JO11-2

4-0

ST GVV’57/
SCV’58 JO11-3

Oss’20 JO11-6

9-1

ST EGS JO13-4M

ST Achates/De
Zwaluw JO13-4M

0-1

Venhorst JO13-2G

ST EGS JO13-3

7-1

Odiliapeel/BG
JO13-1

ST EGS JO13-2

4-3

Udi’19/CSU JO132

ST EGS JO13-1

6-0

ST EGS MO15-1

Berghem Sport
MO15-1

0-6

ST EGS JO15-4

SES JO15-2

7-0

ST EGS JO15-3

Berghem Sport
JO15-3

3-0

ST EGS JO15-2

In de tweede helft kwam Yves de voorhoede versterken
en gaf in de eerste minuut meteen zijn visitekaartje af,
een correcte maar harde schouderduw, waar de Udense verdedigster duidelijk niet op gerekend had. De eerste 10minuten van de tweede helft was duidelijk in het
voordeel van EGS, maar echte kansen werden er in die
fase niet gecreëerd.

10-16

vrij

ST EGS JO15-1

Udi’19/CSU JO15-2

0-0

Volkel JO17-2

ST EGS JO17-3

3-0

ST EGS JO17-2
ST EGS JO17-1

vrij
Blauw Geel’38/
Jumbo JO17-2

ST GVV’57/SCV’58
Estria JO19-1
JO19-1

0-3
3-0

Zondag 1 oktober
ST EGS VR3

Foto: Leroy Drijssen in duel met de sterk spelende
verdedigster van Udi’19
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vrij

Achates VR1

ST EGS VR2

8-1

Mariahout VR1

ST EGS VR1

2-1

de derde helft egs
Stuurgroep Samenwerking EGS vergaderde…

(Jan Nuijen)
De Stuurgroep Samenwerking Estria, GVV ’57 en SCV
’58 (EGS) kwam afgelopen week in het clubhuis van Estria bijeen om de stand van zaken te bespreken. Onder
leiding van voorzitter Arthur Brussaard kwam de ‘hele
samenwerking’ aan bod.

Samenwerkende Teams Jongens onder 17-15-13
Deze 10 ST EGS teams zijn na de bekerwedstrijden aan
de competitie begonnen. Er is/wordt hard gewerkt om
alle teams van tenues te voorzien met bij twee teams
verplichte rugnummers.
Door de trainers zijn i.o.m. de coördinatoren de indelingen van de teams vastgesteld. Er zijn nog steeds vacatures in de begeleiding: Er wordt nog een trainer gezocht
voor de JO17-2. Op korte termijn zal de competitiestart
met de coördinatoren geëvalueerd worden.
Samenwerkende Teams Vrouwen 1-2-3 en meisjesteams
De EGS telt drie senioren Vrouwen teams en 3 meisjesteams. Het aantal beschikbare speelsters voor deze
Vrouwenteams vraagt soms om overleg tussen de begeleidingen/trainers.
De meisjesteams hebben voldoende speelsters. Naar
aanleiding van een vraag van de coördinatoren is gesproken over het standpunt over douchen. Binnen de
EGS staat dit verwoord in het Jeugdplan EGS te vinden via link: http://www.estria.nl/upload/estria/file/Diverse%20bestanden/170906%20jeugdplan.pdf
EGS keepersschool
Er wordt enthousiast gewerkt aan een ‘keepers opleidingsplan’ waarin o.a. naar de maximale opleidingsgroep gekeken wordt. Daarnaast moeten op een aantal
hoofdpunten nog beslissingen genomen worden. (12
oktober 2017: keepersschooloverleg)
EGS Technische commissie
Deze commissie komt begin oktober 2017 bij elkaar. In
dit overleg komt onder meer het onderwerp ‘voetbalschool’ ter sprake.
EGS Fair Play commissie
Deze commissie komt binnenkort bij elkaar. Tijdens dit
overleg zal ook het thema ‘social media’ besproken worden.
EGS commissie Tenue en Logo
Deze commissie m.b.v. Rick Albers en Ricky Seinstra
heeft een SUPER prestatie geleverd door alle ST EGS
teams van tenues en materialen te voorzien. Er wordt nu
gewerkt aan de laatste zaken en vooruit gekeken richting het volgende seizoen.
De aanschaf van gewenste ballentassen en leidersjassen wordt uitgezocht en op haalbaarheid bekeken.

EGS commissie Financiën en Sponsoring
De commissie Sponsoring komt binnenkort bij elkaar. Er
wordt dan ook gesproken over SponsorKliks op de websites om extra sponsorgeld te genereren.
EGS commissie Scheidsrechters
De scheidsrechter-coördinatoren van Estria/SCV’58 en
GVV’57 hebben gezamenlijk bekeken wat zij voor elkaar
kunnen betekenen. Er zal regelmatig overlegd gevoerd
worden door de coördinatoren om samen te zorgen voor
een goede leiding voor de wedstrijden van de EGSteams.

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

EGS commissie Plan Accommodatie
De commissie Plan Accommodatie voert overleg met
de Gemeente Grave en heeft een Plan van Eisen ingediend. Er volgt nog een presentatie voor alle leden van
Estria, GVV’57 en SCV’58.
Algemene ST EGS-zaken
Op sportpark De Kranenhof is wekelijks de Estria-kantine geopend. De EGS kan mensen gebruiken die mee
willen helpen in de kantine.
De EGS zal volgend seizoen bekijken of er teams aan
de Winterzaalcompetitie van de KNVB gaan deelnemen.
De aanwezigheid van de AED’s op de sportparken dient
publiek gemaakt te worden.
De Stuurgroep EGS vindt dat iedereen de Voetbaldag
op 21 oktober 2017 bij vv Gassel moet blijven promoten
zodat het een leuke, sportieve dag gaat worden!
Vragen en/of opmerkingen over ST EGS kunnen gericht
worden aan de Stuurgroep leden:
Voorzitter:
Arthur Brussaard
Estria: 		
Edwin van Kraaij en Rob Lamers
GVV’57:
Jan Nuijen en Maarten Verboom
SCV’58:
Yvon Arts en Arnoud Pol

scheidsrechter: M. van Orsouw
12:30

(Rian van Kuppenveld)
Vrouwen 1 moest zondag aantreden tegen het volledig
onbekende Mariahout, in Mariahout.Gelukkig was Vrouwen 3 vandaag vrij zodat we gebruik konden maken van
drie speelsters van dat team. Het was heel fijn dat Ilona,
Dionne en Maria met ons mee konden doen. Bedankt
dames!
De wedstrijd begon wat rommelig van beide kanten. Er
was veel balverlies en tikkend opbouwen was daardoor
moeilijk te realiseren. Ook Mariahout probeerde op te
bouwen van achteruit, maar liep tegen dezelfde problemen aan. Na een aanval van ons verdedigde Mariahout
uit door een lange bal naar voren. Daar stond Renske
die de bal meteen terugspeelde naar voren. Inge stond
op de goede plek en ving de bal goed op. Ze draaide
van haar tegenstander weg en schoot de bal in de
netten. Ons spel werd met vlagen wat beter, maar we
bleven het moeilijk houden in de opbouw. Een tweede

ST EGS JO17-2

ST SDDL/Ravenstein JO17-1

comp
scheidsrechter: Menno Leegstraten
13:00

ST EGS JO17-3

HVCH JO17-3

comp
scheidsrechter: Ben Gerritsen
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
scheidsrechter: Theo Kersten
vrij

ST EGS JO13-2

10:45

ST EGS JO13-4M

ST EGS JO13-3

vriendschappelijk
scheidsrechter: Dylan Childress
10:00

Hapse Boys MO11-1 ST EGS MO11-1
comp

of via de mail: samenwerking.egs@gmail.com

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

EGS VR1 onterecht puntloos naar huis

Mariahout VR1 - ST EGS VR1

Avesteyn JO17-1

comp

EGS commissie Nevenactiviteiten
De volgende activiteit op het programma is de Grote
Clubactie. Hiermee zullen de coördinatoren van de ST
JO15 en ST JO13 zich gaan bezig houden.
EGS commissie PR en Communicatie
Er worden ‘EGS welkom-doeken’ gemaakt voor de drie
sportcomplexen van Estria, GVV’57 en SCV’58 waar
SAMEN GEWERKT wordt aan de ST EGS.
Op dit moment communiceert de EGS via de speciale
Derde Helft EGS en de Facebookpagina Samenwerking
EGS. Via de verenigingssites en afgelasting-Appgroepen worden afgelastingen doorgegeven.

ST EGS JO17-1

doelpunt zat er dan ook niet in. Wel gaven we Mariahout
ook weinig ruimte en gingen we daarom met 1-0 voorsprong de rust in.
In de tweede helft bleef het beeld hetzelfde. We bleven
moeite houden met de opbouw en het spel bleef op en
neer gaan.Ongeveer halverwege de tweede helft scoorde Mariahout met een keurige kopbal na een nette voorzet. Helaas kregen we daarna nog een strafschop tegen
na een vermeende overtreding van Marlous. Er was zeker geen overtreding begaan, maar de strafschop werd
wel benut door Mariahout. Hoewel we het laatste kwartier nog flink druk zette op de verdediging van Mariahout
en ook wat kleine kansjes wisten te creëren, wilde het
doelpunt niet vallen.
Hiermee gingen we dus puntloos weer naar huis. Helaas
heeft de scheidsrechter hiermee als twaalfde speler veel
invloed gehad en was een gelijkspel een meer terechte
uitslag geweest. Volgende week spelen we weer uit,
naar DVG uit Liempde deze keer, ook een onbekende
tegenstander.
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09:30

ST Estria/SCV'58
JO9-1

SV Venray JO9-2

comp
scheidsrechter: FairPlay
09:30

ST Estria/SCV'58
JO9-2

Venhorst JO9-1

comp
scheidsrechter: FairPlay
09:30

ST Estria/SCV'58
JO9-3

GVV'57 JO9-5

comp
scheidsrechter: FairPlay
09:00

DAW JO7-1/2

ST Estria/SCV'58
JO7-1/2

comp
Zondag 8 oktober
10:00

DVG VR1
comp

ST EGS VR1

de derde helft egs
JO17-1 moet nog wennen
ST EGS JO17-1 Blauw Geel ‘38 JO17-2
(redactie)
Zoals voor meeste teams die nieuw geformeerd zijn is
het nog even wennen. Aan elkaar en vooral ook aan
het hogere niveau waar ze moeten spelen (1e klasse).
Onze onder 17-1 kwam daar gisteren ook achter want
tegenstander Blauw Geel was net ietsje beter maar tot
het einde bleven ze in de stromende regen strijden voor
een beter resultaat. Het werd uiteindelijk 0-3 in Veghels
voordeel.

12:00

ST EGS VR2

scheidsrechter: Jan Paters
Nooit Gedacht VR3 ST EGS VR3
comp

vervoer: vd Meer, Michiels, res: Peters
vrij
10:00

UDI'19/CSU JO17-2 ST EGS JO17-1
vertrek: 13:45 naar Uden
vervoer: wordt door leiding geregeld

vrj

ST EGS JO17-2

14:45

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

10:00

comp
10:15

14:30

(Arnoud Pol)
Op papier een zeer sterke tegenstander hadden vorige
week met 10-1 gewonnen dus we konden onze borst
nat maken. SES was het meest aan de bal maar onze
verdediging stond zeer goed tot de 16 kon SES komen
maar verder niet. We hadden voorin veel snelheid en
dat kwam er deze keer goed uit. Eerst stuurde Sam Max
de diepte in en schoot de bal ontzettend hard tegen de
touwen. SES bleef het meeste balbezit houden maar na
weer goed verdedigend werk werd Raffe weggestuurd
ook hij liep de verdediging eruit en kon goed afronden.
Iedereen werkte hard en iedereen bleef bij zijn man
waardoor SES geen kans kreeg en als ze een keer
doorbraken stond daar onze geweldige keeper Collin. eer een uitbraak en nu kon Sam afronden. Deze 3
scoorde in de eerste helft nog een keer rust 6-0.

ST EGS JO15-1

10:15

Nulandia JO15-1

Na nog wat aanwijzingen in de rust en vooral geconcentreerd blijven begon de 2e helft. De gemakzucht sloop
er toch in SES begon wat meer aan te dringen en wij
gingen te veel terug er vielen gaten en SES kreeg wat
kansen. De verdediging bleef gelukkig wel goed opletten waardoor SES niet kon scoren.
Na ongeveer 15 minuten kreeg SES een penalty maar
die werd schitterend gestopt door Collin. We kregen zelf
ook nog wat kansen Niek kon een goede voorzet van
Daan net niet inschieten en ook Mees kwam 2 x een
teen te kort. Onze voorstopper Ralph vroeg al een paar
keer of hij mee mocht naar voren, ik vond dat geen goed
plan we wilde in ieder geval de 0 houden. 5 minuten
voor het eind stond hij toch ineens voor het doel en kon
een voorzet binnen schieten.

SJO Vianen Vooruit
HBV JO15-1

ST EGS JO15-2

ST EGS JO15-3

HVCH JO15-2

Top gedaan jongens dit was jullie beste wedstijd als we
elke week zo spelen komen er nog veel meer punten en
doelpunten bij.

Festilent VR2

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

ST EGS JO17-1

EVVC JO17-1

scheidsrechter: nnb
12:30

ST EGS JO17-2

Achates JO17-1G

comp

ST EGS JO15-4

SJO/VITA JO15-2

scheidsrechter: Theo Kersten
13:00

ST EGS JO17-3

Achilles Reek JO17-1

comp

ST EGS8 MO15-1

Gemert MO15-1

scheidsrechter: Theo Wouters
12:30

TOP JO15-2

ST EGS JO15-1

comp

comp

scheidsrechter: Rick Verstegen

vertrek: 11:30 naar Oss

ST EGS JO13-1

Cito JO13-1

vertrek: 10:00 naar Oss

vervoer: Drijsen, Gorselink, Hollanders,
res: Maas
12:45

comp
vertrek: 10:00 naar Zeeland

vervoer: v Thiel, de Waal, Water, Hannessen, res: v Dijk
13:00

vertrek: 12:00 naar Uden

ST EGS JO13-3

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

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

ST EGS JO13-4M

09:30

ST EGS MO11-1

12:45

scheidsrechter: Dylan Childress
ST Estria/SCV’58
JO9-1

Festilent JO9-1
comp

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

ST EGS MO15-1

vrij

ST EGS JO13-1

10:45

ST EGS JO13-2

scheidsrechter: Edwin v Kraaij
12:30

comp
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ST EGS JO13-3

ST Excellent/SVS/
Westerbeekse
Boys JO13-2G

comp

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

Achilles Reek
JO13-1G

comp

vervoer: Geurts, de Hart, res: Hartman
ST Estria/SCV'58
JO9-2

ST EGS JO15-4

vertrek: 11:45 naar Nistelrode

vertrek: 08:15 naar Zeeland
SJO Vianen Vooruit HBV JO9-1

Prinses Irene
JO15-4G
comp

Constantia MO11-1

comp

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

vervoer: Broekman, Cruysen, v Etteger,
res: Floor
DSV JO13-2

ST EGS JO15-2

vertrek: 11:45 naar St Anthonis

ST EGS JO13-2

Festilent JO13-2

DSV JO15-1
comp

vervoer: Luza, Mulders, Nanning, res:
Roeffen

10:00

ST EGS VR3

comp

comp

09:00

OSS’20 5

Zaterdag 28 oktober

comp

12:45

Estria 3

comp

scheidsrechter: Paul Willems

11:00

Estria 1

scheidsrechter: Edwin v Kraaij

comp

11:00

SC St Hubert 1

vertrek: 13:45 naar Uden

scheidsrechter: Menno Leegstraten
ST EGS JO15-4 - SES JO15-2

OSS'20 VR2

comp
10:00

scheidsrechter: Maarten Verboom

12:30

ST EGS VR3

Zondag 22 oktober

comp

14:30

ST EGS VR2

comp

scheidsrechter: Edwin v Kraaij

JO15-4 speelt beste wedstrijd
tot nu toe

SIOL VR1

comp

comp

14:30

FC de Rakt VR1

comp

vervoer: wordt door leiding geregeld

Foto: Jari van der Vliet is er vandoor met de bal

ST EGS VR1

scheidsrechter: Theo Wouters

comp

12:30

ST Estria/SCV’58 JO7-1/2

Zondag 15 oktober
comp

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

12:30

ST Estria/SCV'58
JO9-3

vertrek: 8:30 naar Beugen

Zaterdag 14 oktober

14:45

VIOS’38 JO9-2v
comp

Volharding VR2

comp
10:30

09:30

scheidsrechter: Menno Leegstraten
vrij

ST EGS JO13-4M

de derde helft egs
Eerste competitiewedstrijd MO15-1
valt in het water

09:30

vertrek: 8:30 naar Oss
vervoer: Bandell, Hermanussen, res:
Keijzers
09:30

(Joyce op ‘t Veld)
ST EGS MO15-1 Berghem Sport MO15-1
(Ankie Spanjers)
Op de laatste zaterdag van september begon voor de
MO15-1 de competitie. De eerste thuiswedstrijd tegen
Berghem Sport na een prima eerste ronde in de beker,
die door onze meiden is gewonnen en zijn we dus door
naar de volgende ronde in de beker.
De wedstrijd begon toen het nog niet regende, maar na
een kleine tien minuten begon het als een gek te regen
en is het niet meer opgehouden tot na de wedstrijd. En
helaas waren de meiden nog niet helemaal wakker want
binnen een paar minuten wist Berghem Sport al op voorsprong te komen. En binnen een kwartier stonden onze
meiden al 0 – 2 achter. Berghem Sport was op dreef
en wist er deze eerste helft er nog twee in te schieten
bij onze Gwen. Eigenlijk zou het volgens Berghem in de
rust al 0 – 5 voor hun zijn, maar omdat een aantal meiden van Berghem deden knijpen en trekken werd de 0
-5 door de scheids afgekeurd. Renée had een mooie poging op een mooi doelpunt, maar deze miste ze helaas.
Gwen liet prima keepwerk zien en er werd redelijk goed
overgespeeld.
Gwen heeft in de tweede helft een paar hele mooie reddingen gehad, maar kon het niet voorkomen dat de stand
verder uitliep naar 0 – 6 voor Berghem. En Lieneke en
Renée hadden deze helft nog een paar mooie kansen,
die er helaas niet in gingen. Deze helft werd er beter
overgespeeld. Doordat het veld zo nat en glad was en
Deborah de bal af wilde pakken maakte ze een sliding
waardoor ze een van de meiden van Berghem raakte.
Hierdoor werd de trainer van Berghem heel erg boos en
zei tegen haar dat ze nooit meer mocht spelen, gelukkig
kwam ze eronder uit met een gele kaart.
Jammer meiden. Jullie hebben je best gedaan. Volgende week een nieuwe kans.

Op de vroege maar zonnige zondagmorgen vertrokken
we naar Ottersum.
Het was een doelpunten festijn, alleen helaas van de
verkeerde kant. De vrouwen van Achates hadden vanaf
de eerste minuut de leiding in de wedstrijd, ze tikte erg
snel over en speelde ons uit. In de rust was het dan ook
0-5, we bleven knokken maar wisten dat zij een maatje
te groot voor ons waren.
In de tweede helft hadden Roos en Roos een mooie
combinatie waaruit Roos Derksen scoorde!! De tegenstander scoorde helaas nog drie keer. De eindstand
was uiteindelijk 8-1.
Volgende week spelen we thuis om 12.00 uur tegen volharding.

ST Estria/SCV'58
JO9-1

SV Milsbeek JO9-1

comp
scheidsrecchter: FairPlay
09:30

ST Estria/SCV'58
JO9-2

Juliana Mill JO9-3

comp
scheidsrechter: FairPlay
09:30

ST Estria/SCV'58
JO9-3

DSV JO9-3

comp
scheidsrechter: FairPlay
09:00

HVCH JO7-5/6

ST Estria/SCV'58
JO7-1/2

comp
Zondag 29 oktober
10:00

Juliana Mill VR1

ST EGS VR1

comp
12:00

Hapse Boys VR1

ST EGS8 VR2

comp
10:00
ST EGS JO13-4M
- ST Achates/De Zwaluw JO13-4M
( Bas Janssen)
Het was lekker voetbal weer, een beetje miezerige regen. We moesten vandaag aantreden tegen ST RKOSV
Achates 13-4M (gewoon een meiden team uit Ottersum,
weette nie, van die lekkere ijs die ze daar hebben, aan
de achterzijde van Gennep). Vandaag zouden we het
anders doen, in ieder geval het begin.
De eerste zweetdruppels vloeide rijkelijk (gewoon een
beetje regen) met de warming-up , maar het zag er beter uit dan vorige week. We hadden wel een gehavend
elftal, Mees enkel blessure, Janne bovenbeen blessure,
Nienke ook enkel blessure en als laatste Tessa naar
Toverland en dan nog Lynn die geblesseerd uitviel, en
toen waren we nog maar met 12,5. (Lynn 0,5). Dus aan
de bak, en dat deden onze meiden ook, met Femke in
de goal (1ste helft) en daarvoor Lynn met Lindsey (2de
helft keepster) en linksback Isa en rechtsback Jonna,
en middenveld van links naar rechts Iris, Nina, Keane,
Anne, en Floor, en voor met Emma, Savy en Mirte.
De eerste kansen waren van ons, het ging goed alleen
jammer dat we niet echt door drukte. De meiden uit
Achates (weette niet, die uit......) kwamen steeds beter
in hun spel en achter kregen onze meiden het druk. Het
spel ging goed en mooi op en neer, we hadden alle bij
de kans om te scoren, alleen net voor rust wist de tegenstander te scoren. 0-1 Ruststand.
Na de rust gingen we op jacht naar de gelijkmaker,
alleen ging dat de verkeerde kant op. Ons doel werd
bestookt met de ballen van hun, we waren toen alleen
terug uit aan het voetballen en werden slordig met het
samen spel van ons. We hadden nog wel 2 snelle uitbraken, maar daar ontstond geen goal uit. Hun (weette
niet, die uit.......) voetbalde het goed uit, een terechte
winnaar 0-1.
Maar we waren zeer blij met de aanhang, die er weer
met grote getallen aanwezig waren. Zelfs met zo’n
weer, en daarna gezellig bakkie doen en onze meiden
zak chips.

Foto: Deborah van den Boom schouder aan schouder met een speelster van Berghem Sport

ST EGS MO11-1

comp

Achates maatje te groot voor VR2
Achates VR1 - ST EGS VR2

CITO MO11-1

Volgende week een ingelaste vriendschappelijke wedstrijd tegen EGS JO13-3 (jongens) en daar zijn we op
gebrand om die te winnen (onze meiden dan)(klasgenoten jongens tegen de meiden)
Dus komt alle weer kijken, HOUDOE
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ST SBV/Ulysses VR1 ST EGS VR3
Deze wedstrijd word in Megen gespeeld
comp

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

Nulandia JO17-1

ST EGS JO17-1

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

Festilent JO17-1

ST EGS JO17-2

comp
vertrek: 12:00 naar Zeeland
vervoer: Steenhuizen, Boeijen,
Gerrits(Levi), res: Rikken
14:45

FC Uden JO17-1

ST EGS JO17-3

comp
vertrek: 13:45 naar Uden
vervoer: wordt door leiding geregeld
12:30

ST EGS JO15-1

FC de Rakt JO15-1

comp
scheidsrechter: Theo Kersten
12:30

ST EGS JO15-2

V.V. Achates JO15-1

comp
scheidsrechter: Edwin v Kraaij
14:30

ST EGS JO15-3

OSS'20 JO15-3

comp
scheidsrechter: Menno Leegstraten
14:30

ST EGS JO15-4

JVC Cuijk JO15-2

comp
scheidsrechters; Jan Paters
12:30

ST EGS MO15-1

EVVC MO15-1

comp
vrij

ST EGS JO13-1

11:30

Gassel JO13-1

ST EGS JO13-2

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

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

de derde helft egs
JO13-1 moet nog scherper worden

Udi’19/CSU JO13-1 ST EGS JO13-1
(Anton Gerrits)

EGS JO13-1 heeft het vandaag niet kunnen bolwerken
tegen UDI BB JO13-2. Ze verloren met ruime cijfers 6-0.
In de beginfase van de wedstrijd leek het er helemaal
niet op dat het een ruime nederlaag zou gaan worden.
Tot aan de 20e minuut speelden we leuk mee zonder
echt gevaarlijk te worden voor hun doel. Onze reporter
constateerde dat het kunstgras soms wat weg had van
een ijsbaan, maar dat even terzijde. Nadat een schot
van de rechterzijde binnenviel achter keeper rick gingen
de kopjes omlaag. Ruststand 4-0.
Ook in de 2e helft was het echt niet zo dat we weggespeeld werden, al doet de uiteindelijke uitslag dat wel
vermoeden. Taak voor ons om wat scherper in de persoonlijke duels te worden.
Er meer te gaan winnen anders wordt het dit seizoen
heel lastig. Voetballend ziet het er bij vlagen best aardig uit maar daar redt je het niet alleen mee in de eerste klasse. Gewoon komende week weer lekker scherp
trainen dan komt het goed. Daar zijn de trainers van
overtuigd.

Ene heft is de andere niet bij JO13-2
Odiliapeel/BG JO13-1 ST EGS JO13-2
(Rolf Thelen )
Op bezoek bij Odiliapeel is maar weer eens gebleken
dat de rust van een wedstrijd dezelfde wedstrijd helemaal kan laten kantelen.
De eerste helft speelden we een prima wedstrijd met
veel druk op de bal en een doorschuivende verdediging. Dit alles resulteerde in een 3-1 voorsprong met
rust met twee doelpunten van ons eigen ‘Phantom’Roy
Makaay’,bij ons heet hij Joep Floor.

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

Margriet JO13-7M

comp
09:30

ST EGS MO11-1

Achilles Reek
MO11-1

comp
scheidsrechter: Arthur Brussaard
11:15

ST SV United/
BVV'27 JO9-1

ST Estria/SCV'58
JO9-1

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

UDI'19/CSU JO9-3

ST Estria/SCV'58
JO9-2

comp

Het mooiste doelpunt was echter van Mitch die de keeper mooi omspeelde na een schitterde pas van Benjamin.
Na de rust was ons team echter onherkenbaar,alles dat
voor de rust goed ging,ging nu allemaal fout, dit alles
resulteerde in een 4-3 nederlaag.

ST EGS JO13-4M

vertrek: 9:15 naar Uden
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

Een wedstrijd met veel leermomenten.

Peters, Roeven, res: Veelen
09:30

ST Estria/SCV'58
JO7-1/2

Achilles Reek
JO7-1

comp
Zondag 5 november
10:00

Speels JO13-3 verliest onnodig
ST EGS JO13-3 Oss’20 JO11-6

(Joep van der Molen )
Speels dat zijn nog vele jongetjes van JO13-3. Voetballen is maar een bijzaak. Dat klopt ook wel als je het door
de bril bekijkt van een volwassene naar de grote wereld.
Dat voetballen voor de jongetjes van JO13-3 een bijzaak is zie je terug in allerlei zaken. Spelen met elkaar
in het veld; een soort van karatetrap oefenen. Of met elkaar lopen te kletsen ergens bij de tegenstanders doel,
terwijl je als middenvelder ook de verdediging moet helpen. Maar ook elkaar uitlachen als er iets fout gaat. Of
aan elkaar zitten duwen of trekken (wat een lol!), pootje
haken etc. Zaken die snel moeten veranderen om te
zorgen dat de jongetjes wel met voetbal bezig zijn.
Zo kun je dan wel een keer punten pakken. Dit geldt
niet voor iedereen, er zijn ook jongens die wel willen

voetballen en zich iedere wedstrijd weer 110% inzetten.
Er zit in deze groep dus nog een groot verschil tussen de
jongetjes en de jongens. Om een team te worden moet
iedereen echt met voetbal bezig zijn, want iedereen vindt
voetbal leuk om te doen. Dan heeft iedereen er plezier
van, kinderen, trainers en de ouders.

Maar liefst 12 fanatieke koppies stonden om 09.30 paraat om de leeftijdsgenootjes van de zwart witte brigade
uit Grave te bestrijden.
Helaas zonder Sandemo en zijn broertje, weggeplukt
door scouts elders uit het land, had trainer Rein toch
weer een tactisch plan uit de hoge hoed weten te toveren. Er werd weer gestreden op 2 veldjes, waarbij
uw verslaggever ter plaatse slechts 1 veldje in de gaten kon houden. Ook de fanatieke aanhang was weer
in grote getalen aanwezig, waardoor onze jongens zich
weer enorm gesteund wisten. Op veld 1 had Rein onze
grote talenten opgesteld, op veld 2 de aanstormende
talenten. Het eerste wedstrijdje werd helaas, in een
zeer gelijkopgaande strijd, met 3-0 verloren. Op veld 1
werd het uiteindelijk 3-3. Het tweede wedstrijdje bleek
de tegenstander van een heel ander kaliber, en helaas
bleken onze toppertjes daar absoluut nog niet tegen opgewassen, 10-0.

Volkel VR1

comp
scheidsrechter: André Derksen
12:00

ST EGS VR2

Olympia'18 VR2

comp
scheidsrechter: Wim Spanbroek
vrij

ST EGS VR3

In de eerste helft tegen Venhorst ging het spel gelijk op.
EGS kwam zelfs op voorsprong, helaas werd deze voorsprong vlak voor rust, door een ongelukkig eigen doelpunt teniet gedaan. Nog meer rampspoed kwam EGS
op haar pad tegen. Keeper Noud werd onder het gras
geschopt door een wilde actie van de tegenstander.
Noud moest geblesseerd het veld verlaten. Dit had wel
zijn weerslag op het team. In de tweede helft ging het
kaarsje uit voor EGS JO13-3 en kreeg het zes tegendoelpunten te verwerken. Een onnodig verlies.

Zaterdag 11 november

Aankomende zaterdag mogen de jongens tegen de meiden voetballen. Dit kan een leuk potje worden.

12:30

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
scheidsrechter: Ben Gerritsen
ST EGS JO15-1

Berghem Sport
JO15-2

comp
scheidsrechter: Edwin v Kraaij

Ook de Mini’s spelen een derby
ST Estria/SCV’58 JO7 GVV’57 JO7
(Ivo Rossen)

ST EGS VR1

Op veld 1 werd er door onze andere helden met 7-0 gewonnen. Einduitslag dus: 10-16 voor de buurtjes. Ondanks de solo’s van Maxx, de pegels van Mees, het harde werken van Cas en Luc en de onovertroffen tackles
van Emir en Geneiro??, helaas ook iets te vaak tegen
elkaar, werd er niet gescoord. Op naar volgende week
mannen!!

13:00

Venhorst JO15-1

ST EGS JO15-2

comp
vertrek: 12:00 naar Venhorst
vervoer: v Dijk, Brussaard, Bongaards,
Brands, res Lomans
13:00

Margriet JO15-2G

ST EGS JO15-3

comp
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
Foto: Soms voetbalt de jeugd van de EGS niet alleen met maar ook tegen elkaar, zoals hier bij de
JO7
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ST EGS JO13-1

TOP JO13-2

comp
scheidsrechter: Theo Wouters

de derde helft egs
10:45

ST EGS JO13-2

UDI'19/CSU JO13-4

14:30

scheidsrechter: Theo Kersten

scheidsrechter: Maarten Verboom
ST EGS JO13-3

SV Venray JO13-7

comp

14:30

comp

scheidsrechter: Menno Leegstraten
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

scheidsrechter: Menno Leegstraten
12:30

comp
11:30

09:30

ST Estria/SCV'58
JO9-1

vervoer: Roeffen, v Stekelenburg, Verhaaren, res: Willems
12:15

vervoer: Liefrink, Mobers, Strankinga,
res: Timmers

ST Estria/SCV'58
JO9-2

GVV'57 JO9-2

13:00

SES JO9-2

scheidsrechter: FairPlay
SJO/VITA JO7-1

ST EGS VR2

vervoer: Geurts, Hartmann, res: Hendriks
08:45

ST EGS VR3

vervoer: Harends, de Hart, res: Kempen
09:00

ST EGS JO17-1

ST EGS JO17-2

comp

09:30

vertrek: 14:00 naar Gennep

ST Estria/SCV'58
JO7-1/2

Zondag 19 november

Prinses Irene JO17-2 ST EGS JO17-3

vrij

ST EGS VR1

vrij

ST EGSVR2

10:15

ST EGS VR3

vertrek: 11:45 naar Nistelrode

ST Estria/SCV'58
JO9-3

FC de Rakt JO7-1/2

vervoer: wordt door leiding geregeld

12:30
11:30

Maaskantse Boys
VR1

comp

ST EGS JO13-1

vertrek: 10:30 naar Herpen
vervoer: Spaan, Willems, Dinnissen, res:
Bardoel
12:00

De Zwaluw JO13-1 ST EGS JO13-2
comp
vertrek: 11:30 naar Oefelt
vervoer: Timmers, Verstraaten, Berends,
res: vd Bijl

11:30

Olympia'18 JO12-2 ST EGS JO13-3
comp
vertrek: 10:30 uu naar Boxmeer
vervoer: Bottenberg, Burlacescu, Coppens, res: v Dinther

10:45

ST EGS JO13-4M

Boekel Sport JO13-5M

comp
09:30

ST EGS MO11-1

OSS'20 MO11-2

comp
scheidsrechter: Peter Pijnappels
vrij

ST Estria/SCV’58
JO9-1

09:30

Hapse Boys JO9-1G

ST Estria/SCV'58
JO9-2

comp
vertrek: 8:30 naar Haps
vervoer: Hendriks, Imiri, res: Kilian
09:30

Hapse Boys JO92G

ST Estria/SCV’58
JO9-3

comp

ST Estria/SCV'58 JO7-1/2

Zondag 26 november
10:00

ST EGS VR1

RKVV Keldonk VR1

comp
scheidsrechter: Edwin v Kraaij

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

SES JO15-1

ST Herpinia/OKSV
JO13-1
comp

comp

15:00

Margriet MO15-1

comp

vrij

comp
vervoer:Maas, Polman, Spaan, res: v
Zon Brouwer

ST EGS MO15-1

vervoer: Michiels, Peters, res: Roeven

Zaterdag 25 november

ST EGS JO15-2

scheidsrechter: Edwin v Kraaij

vertrek: 8:30 naar Haps

Nooit Gedacht JO15-1 ST EGS JO15-1
vertrek: 11:45 naar Geffen

HVCH JO15-5

comp

comp

vervoer: Rikken, Langenberg, Linders,
res: v Soest
comp

12:30

V.V. Achates JO9-4

vervoer: v Veelen, v Kuppenveld, res:
Mawazini

vervoer: wordt door leiding geregeld

12:45

ST EGS JO15-4

vertrek: 8:00 naar Ottersum

vertrek: 13:45 naar Schaijk

12:45

14:30

comp

comp

Vitesse'08 JO17-1

Juliana Mill JO9-4

ST Estria/SCV'58
JO9-2

vertrek: 8:00 naar Mill

wedstrijdcoördinator: Paul v Halen tot 13:00
uur, Rian vd Ven vanaf 13:00 uur

15:00

ST EGS JO15-3

comp

Zaterdag 18 november

DAW JO17-1

vrij

ST Estria/SCV'58
JO9-1

Vianen Vooruit VR1

SJO Vianen Vooruit
HBV JO15-2

scheidsrechter: Theo Kersten

Venhorst MO11-1

Volharding JO9-2

ST EGS JO15-2
comp

vertrek: 9:00 naar Vierlingsbeek

comp

14:45

ST EGS MO11-1

ST EGS VR1

scheidsrechter: Menno ter Horst
Nulandia VR1

UDI'19/CSU JO13-8M

comp

comp
11:30

ST EGS JO13-4M

scheidsrechter: Dylan Childress

comp
12:00

12:30

comp
10:00

Zondag 12 november
Gemert VR2

09:30

ST Estria/SCV’58
JO7-1/2

comp
10:00

10:45

OSS'20 JO15-2

scheidsrechter: Theo Wouters

ST EGS JO13-3

vervoer: Rovers, v Soest, Aleskerov, res:
Bottenberg

ST EGS JO15-1
comp

comp

comp
09:00

vervoer: wordt door leiding geregeld
12:30

vertrek: 12:00 naar Gennep

scheidsrechter: FairPlay
ST Estria/SCV'58
JO9-3

vertrek: 13:45 naar Uden

comp

comp
09:30

Vitesse'08 JO13-3

FC de Rakt JO17-1 ST EGS JO17-3
comp

ST EGS JO13-2

vertrek: 11:15 naar St Hubert

comp
09:30

ST SC. St. Hubert/
De Willy's JO13-1
comp

V.V. Achates JO9-1

scheidsrechter: FairPlay

ST EGS JO13-1

OSS'20 JO13-2

vertrek: 10:30 naar Oss

comp
vervoer: Kersten, Rovers, res: Verheijen

14:45

comp

ST EGS MO11-1

vertrek: 10:45 naar Vianen

vervoer: v Soest, v Eldijk, v Doorn, res:
Geutjes

Blauw Geel'38/
JUMBO MO15-1

ST EGS MO15-1

ST EGS JO17-2

vertrek: 13:30 naar Langenboom

Berghem Sport
JO15-5

ST EGS JO15-4

SES JO17-1
comp

DAW JO15-2

comp

comp
12:30

ST EGS JO15-3

14:30

Prinses Irene JO17-1 ST EGS JO17-1
comp
vertrek: 14:00 naar Nistelrode
vervoer: wordt door leiding geregeld

scheidsrechter: Theo Wouters

12

vrij

ST EGS VR2

10:00

ST Avesteyn/HeesST EGS VR3
wijk VR2
comp

de derde helft egs

Zaterdag 2 december
wedstrijdcoördinator: Paul v Halen tot 13:00
uur, Henriëtte v Zuijlen vanaf 13:00 uur
15:00

OSS'20 JO17-2

comp

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

ST EGS JO17-1

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!

12:30

ST EGS JO17-2

Constantia JO17-1

comp
scheidsrechter: Edwin v Kraaij
13:00

ST EGS JO17-3

OSS'20 JO17-3

comp
scheidsrechter: Menno Leegstraten
vrij

ST EGS JO15-1

12:45

Constantia JO15-1 ST EGS JO15-2
comp
vertrek: 13:45 naar Wanroy
vervoer: Lomans, Hannessen, IJzerman,
Jilesen, res: Liefrink

12:30

ST Herpinia/OKSV
JO15-1

ST EGS JO15-3

comp
vertrek: 11:30 naar Herpen
vervoer: Fergiatakis, Ouwens, Pas, res:
Roeven
vrij

ST EGS JO15-4

11:30

Schijndel/DE WIT
MO15-1

ST EGS MO15-1

comp
vertrek: 10:30 naar Schijndel
vervoer: v Kempen(Lieneke), v
Kempen(Silke), Martens, Nanning, res:
vd Schie
12:30

ST EGS JO13-1

Juliana Mill JO13-1

comp
scheidsrechter: Kevin Janssen
10:45

ST EGS8 JO13-2

Vorstenbossche
Boys JO13-1

comp
scheidsrechter: Thijs Jongerius
12:30

ST EGS JO13-3

ST SV United/
BVV'27 JO13-3G

comp
10:00

OSS'20 JO13-6M

ST EGS JO13-4M

comp
vertrek: 9:00 naar Oss
vervoer: Wijnen, Cuppen, de Hond, res:
Janssen
09:00

Volkel MO11-2

ST EGS MO11-1

comp
vertrek: 8:00 naar Volkel
vervoer: Verheijen, Adams, res: Bandell
09:30

ST Estria/SCV'58
JO9-1

Olympia'18 JO9-1

comp
09:30

ST Estria/SCV'58
JO9-2

ST Constantia/Menos JO9-1

comp
09:30

ST Estria/SCV'58
JO9-3

Vitesse'08 JO9-5

comp
10:00

Odiliapeel/BG
JO7-1

ST Estria/SCV'58
JO7-1/2

comp
Zondag 3 december
10:00

Rhode VR1

ST EGS VR1

comp
11:00

Vitesse'08 VR1

ST EGS VR2

comp
12:00

Berghem Sport VR1 ST EGS VR3
comp

13
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

