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Uitslagen
(Rian van de Ven)
Zaterdag 7 oktober

Foto: Finn Verhaaren (JO13-1) gooit de bal in

VR2 tonen veerkracht en pakken eerste 3 punten
ST EGS VR2 - Volharding VR2
(Elise Verstegen)
Vandaag moesten we tegen een gelijkwaardige tegenstander dus lag de druk wel bij ons om de 3 punten een
keer in Escharen te houden.

Dit gingen we niet meer afgeven Volharding zat er doorheen en onze achterhoede gaf niets meer weg inc Linda.
Na het laatste fluitsignaal hadden we onze eerst
3 punten binnen en zeker niet de laatste.

We begonnen nerveus aan de wedstrijd waardoor we
teveel naar de tegenstander keken ipv zelf te voetballen. Na 20min kwamen we met 0-1 achter door het snelle spel over de zijkanten van Volharding ook hadden ze
een goed spelende mid mid met veel ervaring. We konden de schade beperken de eerste helft en hadden zelfs
een kans op 1-1.
Na goed overleg in de rust waren we de tweede helft
stukken beter, de 1-1 hing in de lucht mäar we misten
nog een beetje geluk. Volharding kwam in de 60min op
0-2 maar we deden er nog een schepje boven op al snel
viel de 1-2door goed doorzetten van Roos D dat gaf ons
weer hoop. Er werd nog harder gewerkt het middenveld
had vanaf dat moment alles onder controle. Bij een corner kon Amber de teruggelegde bal van Simone in 1
keer binnen schieten vanaf 18m 2-2.
We waren nog niet klaar 5min voor tijd werd Roos D nog
een keer weggestuurd en ronde ze prima af 3-2

DAW JO7

ST Estria/SCV’58
JO7

ST Estria/SCV’58
JO9-3

GVV’57 JO9-5

2-7

ST Estria/SCV’58
JO9-2

Venhorst JO9-1

3-3

ST Estria/SCV’58
JO9-1

SV Venray JO9-2

3-5

Hapse Boys MO11ST EGS MO11-1
1

0-2

HVCH JO11-1

ST GVV’57/SCV’58
JO11-1

3-0

ST Herpinia/OKSV
JO11-3

ST GVV’57/SCV’58
JO11-2

15-0

Prinses Irene
JO11-4G

ST GVV’57/SCV’58
JO11-3

15-2

ST EGS JO13-4M

ST EGS JO13-3

0-1

ST EGS JO13-2
ST EGS JO13-1

vrij
Nulandia JO13-1

5-5

Fc de Rakt MO15-1 ST EGS MO15-1

1-2

DAW JO15-5

ST EGS JO15-4

6-0

Juliana Mill JO15-2

ST EGS JO15-3

0-1

Vitesse’08 JO15-1

ST EGS JO15-2

5-1

Avesteyn JO15-1

ST EGS JO15-1

1-1

ST EGS JO17-3

HVCH JO17-3

1-9

ST EGS JO17-2

ST SDDL/RavensteinJO17-1

0-6

ST EGS JO17-1
ST Herpinia/OKSV
JO19-1

vrij
ST GVV’57/SCV’58
JO19-1

8-4

Zondag 8 oktober
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Maandag 9 oktober
Foto: Demi Rutten is in de achtervolging
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ST EGS JO17-1
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VR1 pakken koppositie na winst op DVG
DVG VR1 - ST EGS VR1
(Rian van Kuppenveld)
Wederom moesten we vroeg uit de veren om een lange
reis te aanvaarden naar een voor ons volledig onbekende tegenstander. DVG VR1 uit Liempde. Gelukkig
was ook deze week dames 3 vrij door een afgelaste
wedstrijd. Daardoor konden we weer rekenen op zeer
gewenste hulp van Jamie, Fallon en Isa deze keer.
De wedstrijd begon gelijk opgaand. Op alle fronten waren we goed aan elkaar gewaagd. Hierdoor werden er
aan beide kanten kansen gecreëerd. Halverwege de
eerste helft werd Loes door Inge in de diepte aan gespeeld die goed doorliep naar het doel. Met een mooi
laag schot in de verre hoek waar de keeper geen antwoord op had scoorde Loes hiermee de 1-0. Ook DVG

creëerde kansen. Dit resulteerde in een soortgelijk doelpunt als dat van ons. Een in de verre hoek geschoten bal
door de buitenspeler werd buiten bereik van Susanne
ingeschoten.
In de tweede helft bleef het gelijk opgaande beeld hetzelfde. We creëerden allebei kleine kansen maar konden die niet benutten. Na een scrimmage bij een hoekschop kreeg Inge de bal goed voor de voet en schoot
in de hoek. Hiermee kwamen we weer op voorsprong.
De rest van de wedstrijd hebben we ons vooral bezig
gehouden met hard werken en bleef het goede spel wat
achterwege.

Programma
Zaterdag 14 oktober
wedstrijdcoördinator: Rian vd Ven en Paul v
Halen tot 13:00 uur, Henriëtte v Zuijlen vanaf
13:00 uur
14:45

comp
scheidsrechter; C. Peters
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
comp
vertrek: 13:45 naar Uden
vervoer: wordt door leiding geregeld

12:30

Maar hiermee hebben we toch de tweede overwinning
binnen en leiden we in onze poule na drie wedstrijden.

14:30

ST EGS JO15-3

HVCH JO15-2

comp
scheidsrechter: Paul Willems
14:30

ST EGS JO15-4

SJO/VITA JO15-2

comp
scheidsrechter: Menno Leegstraten
12:30

ST EGS8 MO15-1

Gemert MO15-1

comp
scheidsrechter: Rick Verstegen

Hiervoor hebben ze twee weken de tijd want aankomende zaterdag zijn ze vrij en de week erna is het de
voetbaldag van de EGS. Op 28-10 spelen ze thuis tegen
middenmotor Achates JO17-1 en dus een mooie gelegenheid om het eerste puntje te behalen.

Foto: Body Janssen zag zijn team met 6-0 verliezen

Punt voor JO15-1

JO15-2 verliest geflatteerd

11:00

Cito JO13-1

ST EGS JO13-1

comp

Vitesse’08 JO15-2 ST EGS JO15-2
(Remco Kersten)

Een reactie uit het meegereisde publiek: De amusementswaarde, met name in de tweede helft scoorde een
8! Probeer de volgende wedstrijd ook meteen scherp te
beginnen, dan ligt de eerste overwinning binnen bereik.

SJO Vianen Vooruit
HBV JO15-1

scheidsrechter: Maarten Verboom

Met maar liefst 6-0 werden ze verslagen en dus hebben
de trainers Jurgen van der Vliet en Aron Snoey werk aan
de winkel om het eerste punt voor de JO17-2 binnen te
slepen.

In de tweede helft moest er echt uit een ander vaatje
getapt worden en met een paar wissels en positiewisselingen begonnen we aan de tweede helft . EGS liet zien
dat ze minimaal gelijkwaardig waren aan hun tegenstander en nu werd er wel druk gezet op de spelers van
Avesteijn. EGS kreeg diverse kansen, Niels, Menno en
Chris hadden de gelijkmaker op hun voet, maar misten
allen. In de 65ste minuut maakte Yves de verdiende gelijkmaker doordat er slechte communicatie was tussen
de verdedigers van Avesteijn en hun keeper, waardoor
de stand terecht op 1-1 kwam. De Werelddag van de
Glimlach kreeg hiermee toch een verlenging.

ST EGS JO15-2
comp

De JO17-2 kwam vandaag tekort tegen een sterker ST
Ravenstein/SDDL JO17-1.

Dit keer stond een verre uitwedstrijd tegen HeeswijkDinther op het programma. Vrijdag was het nog Werelddag van de Glimlach, maar er was in de eerste helft
weinig reden tot glimlachen. Om een of andere reden
liep het weer eens niet zo lekker en om de tegenwind
daarvan de schuld te geven, was een goedkoop excuus.
We creëerden weinig kansen maar waren vooral in de
passing slordig en dan kom je regelmatig onder druk te
staan. In de 18de minuut profiteerde Avesteijn van weifelend optreden van onze verdediging en schoten de bal
langs doelman Jens tegen het net, 1-0.

Nulandia JO15-1

scheidsrechter: Edwin v Kraaij
12:30

ST EGS JO17-2 - ST Ravenstein/SDDL JO17-1
( redactie)

(George van der Zon Brouwer)

ST EGS JO15-1
comp

JO17-2 wacht nog op eerste punt

HVCH JO15-1 - ST EGS JO15-1

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

Na de competitie goed te zijn begonnen volgde afgelopen zaterdag opnieuw een uitwedstrijd. Ditmaal reisde
de JO15-2 af naar Gennep voor een wedstrijd tegen Vitesse’08 JO15-1.
We begonnen sterk aan de wedstrijd en in de eerste tien
minuten werd er redelijk goed gevoetbald en kleine kansen gecreëerd. Vitesse’08 was niet in staat om kansen
te creëren maar door slecht verdedigen bij twee corners
komen zij op een 2-0 voorsprong.
Nog voor rust probeerde we een aansluitingstreffer te
vinden maar we werden steeds slordiger in balbezit en
verder dan een afstandsschot van Abe Brussaard kwamen we niet. Daarnaast speelde Vitesse’08 erg fysiek
en maakte zij veel overtredingen die onbestraft bleven
door de scheidsrechter.
Met goede moed begonnen we aan de tweede helft,
maar we begonnen echter slap en binnen vijf minuten na
rust stonden we met 4-0 achter. Opnieuw door persoonlijke fouten, al werd de 3-0 prachtig afgemaakt. Dit was
echter de genade slag en de wedstrijd was gespeeld.
Het voetbal bleef slordig en daardoor kwamen we zelfs
met 5-0 achter. Ondanks de 5-0 achterstand bleven de
jongens hard werken en dat werd uiteindelijk beloont
door de eretreffer van Julius van Dijk(5-1).
De nederlaag hebben we echter aan onszelf te danken
aangezien die tegenstander niet beter was, al zijn de cijfer duidelijk. Dit was een wedstrijd om snel te vergeten!
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vertrek: 10:00 naar Oss
vervoer: Luza, Mulders, Nanning, res:
Roeffen
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

09:00

Festilent JO9-1

ST Estria/SCV’58
JO9-1

comp
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
09:30

VIOS’38 JO9-2v

ST Estria/SCV'58
JO9-3

comp
vertrek: 8:30 naar Beugen
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

de derde helft egs
JO15-4 komt tekort in Schaijk

10:00

SIOL VR1

ST EGS VR2

comp
10:15

ST EGS VR3

OSS'20 VR2

comp

Drie punten meegenomen uit Uden

scheidsrechter: nnb
Zondag 22 oktober
10:15

DAW JO15-5 - ST EGS JO15-4

Fc de Rakt MO15-1 - ST EGS MO15-1

(Arnoud Pol)

(Ankie Spanjers )

Vol goede moed gingen we richting Schaik vorige week
ruim gewonnen dus met het zelfvertrouwen zat het wel
goed. Maar na een paar minuten was het al duidelijk
zelfvertrouwen werd gemakzucht. Het was dat Colin
een wereldpartij stond te keepen anders had het de uitslag veel hoger geweest.
Met rust stond het 1-0 dus nog genoeg mogelijkheden
de tweede helft. Maar zelfs na een donderspiece werd
het spel niet beter. Al na 3 minuten in de 2e helft lag
de 2e al in het doel. En daarna ging het snel. De teller
stopte bij 6 Wij kregen nog 1 kans Max kon doorlopen
op de keeper maar schoot over. Sommige jongens van
DAW waren een stuk groter en fysiek sterker hier hadden jongens behoorlijk moeite mee.
Deze wedstrijd snel vergeten en toewerken naar de volgende wedstrijd.

Eerste puntje voor JO13-1

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

Na de grote nederlaag van vorige week 0-6 tegen UDI
BB hadden we wat goed te maken tegen Nulandia
JO13-1.
We speelden in een wat andere samenstelling 4-3-3.
Het centrale duo bestond uit Stan en Finn B.. Een gebrek aan scherpte leidde al vroeg in de wedstrijd de 0-2
in. 2 maal troffen de gasten doel uit een corner. Daarna
kwam EGS sterk terug. Binnen 10 minuten stond 3-2
op het scorebord. Onze sterke spitsenduo Max (1) en
Sven (2) verzorgde de produktie. In deze knotsgekke
wedstrijd werd het nog voor rust 3-4.
Toen de wedstrijd vlak na rust beslist leek 3-5 was het
Finn B. die met een houdbare knal de aansluitingstreffer maakte. In de allerlaatste minuut werd kleine Finn
Verhaaren binnen de 16 meter aangetikt en liet zich professioneel vallen. De scheidsrechter wees gedecideerd
naar de stip; penalty. Gelukkig hield Max het hoofd koel
en schoot onberispelijk raak 5-5.
Zo eindigde deze heerlijke wedstrijd in een verdiend gelijkspel. Het EERSTE puntje is binnen!!

.Zaterdag 7 oktober verzamelden de meiden zich om
11.15 uur bij Estria voor een nieuwe wedstrijd tegen FC
de Rakt MO15-1 te spelen, in Uden. En het weer zat ons
vandaag een klein beetje tegen, het stond namelijk de
hele tijd te miezeren.
In de eerste helft werd er goed overgespeeld, er waren
een aantal goede schoten op het doel van FC de Rakt.
Renée, Lieneke en Este kregen een paar keer een bal
goed aangespeeld, waardoor ze de stand op 0 – 2 voor
ons wisten te zetten. Door onze keepster Gwen werd
goed gekeept.
In de tweede helft hadden Renée en Lieneke een paar
hele mooie schoten op doel, die helaas er niet in gingen.
Er werd goed overgespeeld en Gwen liet ook deze helft
goed keepwerk zien en een hele mooie redding. Helaas
wist FC de Rakt er op het laatst nog een te scoren. Wat
de eindstand op een 1 – 2 overwinning voor ons bracht.
Goed gedaan meiden! Sophie je hebt een prima eerste
wedstrijd gespeeld.

Festilent VR2

comp
scheidsrechter: nnb
Zaterdag 28 oktober
wedstrijdcoördinator: Jan Nuijen tot 13:00
uur, Edwin v Kraaij vanaf 13:00 uur
15:00

ST EGS JO17-1

EVVC JO17-1

comp
scheidsrechter: nnb
12:30

ST EGS JO17-2

Achates JO17-1G

comp
scheidsrechter: Theo Kersten
13:00

ST EGS JO17-3

Achilles Reek JO17-1

comp
scheidsrechter: Theo Wouters
12:30

TOP JO15-2

ST EGS JO15-1

comp
vertrek: 11:30 naar Oss
vervoer: Drijsen, Gorselink, Arts, res:
Maas
12:30

DSV JO15-1

ST EGS JO15-2

comp
vertrek: 11:45 naar St Anthonis
vervoer: v Thiel, de Waal, Water, Hannessen, res: v Dijk

JO13-3 speelt tegen JO13-4

13:00

UDI'19/CSU JO15-4 ST EGS JO15-3
comp
vertrek: 12:00 naar Uden
vervoer: Veekens, Willems, v Boekel,
res: v Beuningen

ST EGS JO13-4M - ST EGS JO13-3

12:45

(Joep van der Molen)
In een ingelaste wedstrijd, omdat beide partijen een “vrij”
weekend hadden. Een wedstrijd die op de basisscholen
al flink besproken was. De jongens en de meiden zitten
veelal bij elkaar in de groep. Ze kennen elkaar bijna allemaal. Wat is er dan leuker om tegen elkaar te voetballen. Zo geschiedde.
In een spannend duel bleef de wedstrijd lang in evenwicht. Beide partijen kregen levensgrote kansen. Tijn
Kersten kon een prachtige aanval vanuit achterin opgebouwd niet afronden. De aanval was een plaatje, via
Koen en Daan belandde de bal bij Dylano die de bal
netjes voorgaf aan Tijn. Tariel was aan de linkerkant samen met Maik helemaal los. Tariel kreeg in de tweede
helft bewaking van een andere verdedigster.
Ook in de tweede helft kreeg EGS JO13-3 een pracht
van een kans, dit keer had Daan niet het geluk aan zijn
zijnde. De meiden hadden een vliegensvlugge aanvalster, die eerst Emiel moest bewaken en daarna Wes. Ze
bleef ongrijpbaar. Gelukkig raakte ze in de slotminuten
alleen de paal.
En dan het moment van Dylano. Hij ontving de bal op
eigen helft en had nog een groot veld voor zich. Hij bedacht zich geen seconde en zette het op een sprinten
met de bal strak aan zijn voet. De bal bleef aan zijn voet
gekleefd tot aan de rand van het strafschopgebied. En
toen….de bal vertrok van zijn voet met een prachtige
boog over de keepster in het doel. Een wonderschone
treffer. Terecht was hij daar en het hele elftal blij mee.
De 1-0 en tevens ook de eindstand.

Foto: Floris Roeffen aan de bal voor de JO13-1

ST EGS VR3

Een leuke en sportieve pot voetbal, die zeker een keer
herhaald mag worden!
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Prinses Irene
JO15-4G

ST EGS JO15-4

comp
vertrek: 11:45 naar Nistelrode
vervoer: Opsteeg, Rikken, Schoute, vd
Steenhoven, res: Weis
vrij

ST EGS MO15-1

vrij

ST EGS JO13-1

10:45

ST EGS JO13-2

Achilles Reek
JO13-1G

comp
scheidsrechter: Edwin v Kraaij
12:30

ST EGS JO13-3

ST Excellent/SVS/
Westerbeekse
Boys JO13-2G

comp
scheidsrechter: Menno Leegstraten
vrij

ST EGS JO13-4M

09:30

CITO MO11-1

ST EGS MO11-1

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

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

de derde helft egs

12:30

09:00

ST Estria/SCV'58
JO9-3

DSV JO9-3

09:30

scheidsrechter: Theo Wouters

comp

comp

scheidsrechter: FairPlay

scheidsrechter: Arthur Brussaard

HVCH JO7-5/6

ST Estria/SCV'58
JO7-1/2

11:15

comp

comp

Zondag 29 oktober
10:00

Juliana Mill VR1

ST EGS VR1

vervoer: Kilian, Brioschi, res: Geurts

ST EGS8 VR2

ST Estria/SCV'58
UDI'19/CSU JO9-3
JO9-2

Hapse Boys VR1

10:15

comp

comp
10:00

vertrek: 9:15 naar Uden

ST SBV/Ulysses VR1 ST EGS VR3

comp

09:30

Zaterdag 4 november

Nulandia JO17-1

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

Festilent JO17-1

ST EGS JO17-2

comp

14:45

FC Uden JO17-1

vertrek: 13:45 naar Uden
vervoer: wordt door leiding geregeld
ST EGS JO15-1

FC de Rakt JO15-1

comp
scheidsrechter: Theo Kersten
12:30

ST EGS JO15-2

10:00

scheidsrechter: Edwin v Kraaij
14:30

ST EGS JO15-3

12:00

OSS'20 JO15-3

JVC Cuijk JO15-2

15:00

EVVC MO15-1

comp
ST EGS JO13-1

11:30

Gassel JO13-1

vertrek: 10:45 naar Gassel

13:00

Volharding JO13-3G ST EGS JO13-3
comp
vertrek: 10:30 naar Vierlingsbeek
vervoer: Lemmers, Petersen, v Raaij,
res: Rovers

10:45

ST EGS JO13-4M

Margriet JO13-7M

comp
scheidsrechter: Thijs Jongerius

vervoer: Kersten, Rovers, res: Verheijen
09:30

ST Estria/SCV'58
JO9-1

V.V. Achates JO9-1

comp
scheidsrechter: FairPlay
09:30

ST Estria/SCV'58
JO9-2

GVV'57 JO9-2

scheidsrechter: FairPlay
09:30

ST Estria/SCV'58
JO9-3

SES JO9-2

09:00

SJO/VITA JO7-1

ST Estria/SCV’58
JO7-1/2

comp
10:00

Gemert VR2

ST EGS VR1

comp
12:00

ST EGS VR2

Vianen Vooruit VR1

comp

comp

scheidsrechter: nnb

scheidsrechter: Sjon Steenhuizen
11:30

Nulandia VR1

ST EGS VR3

comp

VCO JO17-1G

comp

Zaterdag 18 november

scheidsrechter: Ben Gerritsen

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

Berghem Sport
JO15-2

ST EGS JO15-1

14:45

DAW JO17-1

ST EGS JO17-1

comp

comp

scheidsrechter: Edwin v Kraaij

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

ST EGS JO15-2

Venhorst JO15-1

15:00

Vitesse'08 JO17-1

ST EGS JO17-2

vertrek: 12:00 naar Venhorst

comp

vervoer: v Dijk, Brussaard, Bongaards,
Brands, res Lomans

vertrek: 14:00 naar Gennep
vervoer: Rikken, Langenberg, Linders,
res: v Soest

ST EGS JO15-3

Margriet JO15-2G

12:45

comp

vervoer: Floor, Oreagba, Hofstede, res:
Liefrink
11:30

Volkel JO17-1

comp

ST EGS JO13-2

comp

vertrek: 10:45 naar Vianen

Zondag 12 november

ST EGS JO17-1

ST EGS JO17-3

13:00

ST EGS MO11-1

comp

Olympia'18 VR2

ST EGS VR3

13:00

12:30

SJO Vianen Vooruit HBV MO11-1

scheidsrechter: FairPlay

ST EGS JO17-2

scheidsrechter: Theo Elmans
vrij

11:45

ST EGS VR2

vrij

scheidsrechters; Jan Paters
ST EGS MO15-1

vervoer: v Thiel, v Tilborg, Wattenberg,
res: Wijnen

comp

wedstrijdcoördinator: Anita v Zuijlen tot 13:00
uur, Henriëttte v Zuijlen vanaf 13:00 uur

comp
12:30

vertrek: 11:45 naar Geffen

scheidsrechter: André Derksen

Zaterdag 11 november

scheidsrechter: Menno Leegstraten
ST EGS JO15-4

Volkel VR1

scheidsrechter: Wim Spanbroek

comp
14:30

ST EGS VR1

comp
vrij

ST EGS JO13-4M

comp

comp

V.V. Achates JO15-1

comp

Achilles Reek
JO7-1

Nooit Gedacht
JO13-4M
comp

Zondag 5 november

ST EGS JO17-3

comp

12:30

12:45

comp

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

ST Estria/SCV'58
JO7-1/2

SV Venray JO13-7

scheidsrechter: Menno Leegstraten

Peters, Roeven, res: Veelen
09:30

ST EGS JO13-3
comp

vertrek: 8:30 naar Vianen

ST EGS JO17-1

comp

ST Estria/SCV'58
JO9-3

SJO Vianen Vooruit HBV JO9-4G
comp

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

12:30

vervoer: v Thiel, Vogelaars, res: Harends

Deze wedstrijd word in Megen gespeeld

UDI'19/CSU JO13-4

scheidsrechter: Maarten Verboom

vertrek: 10:15 naar Wanssum

comp
12:00

ST Estria/SCV'58
JO9-1

ST SV United/
BVV'27 JO9-1

ST EGS JO13-2
comp

Achilles Reek
MO11-1

ST EGS MO11-1

TOP JO13-2

comp
10:45

09:30

ST EGS JO13-1

Prinses Irene JO17-2 ST EGS JO17-3

vertrek: 12:00 naar Oss

comp

vervoer: v Beuningen, v Cleef, v Dinther,
res: Fergiatakis

vertrek: 11:45 naar Nistelrode

vrij

ST EGS JO15-4

13:00

Festilent MO15-1

ST EGS MO15-1

vervoer: wordt door leiding geregeld
12:45

comp

comp

vertrek: 11:45 naar Geffen

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

Nooit Gedacht JO15-1 ST EGS JO15-1

vervoer:Maas, Polman, Spaan, res: v
Zon Brouwer
12:30

ST EGS JO15-2

SES JO15-1

comp
scheidsrechter: Theo Wouters
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de derde helft egs
Wedstrijd JO9-1 duurt 3 minuten te lang
ST Estria/SCV’58 JO9-1 SV Venray JO9-1
(Michael Hendriks)
Vandaag stond de thuiswedstrijd tegen sv Venray J09-1
op het programma. Omdat zij ook in het rood spelen,
moesten we op zoek naar reserve shirts. Na wat zoekwerk hadden we de goede tas te pakken. Aangezien de
shirts veels te groot waren, moesten alle spelers persoonlijke begeleiding hebben. Nadat alle mouwen waren
opgerold, konden we beginnen aan de warming up.
De jongens van Estria/SCV begonnen goed aan de wedstrijd. De bal werd veelvuldig veroverd en dit leverde wat
kansen op . Helaas was de afwerking niet altijd goed
genoeg. Na een goede dribbel van Robin kwam de bal
voor de voeten van Kick. Dit kansje werd wel benut: 1-0.
Achterin hielden Julian en Kobe de verdediging goed op
orde, maar helaas kon een van de schoten niet gekeerd
worden: 1-1. Estria/SCV bleef goed spelen en zakte niet
weg. Kansen kwamen er weer en na een mooie aanval
schoot Thomas tegen de onderkant lat. Thijs was er als
de kippen bij en kon in de rebound de bal in het doel
werken: 2-1. Met deze stand gingen we de rust in.
In de tweede helft werd de druk groter op het doel van
Bilal. Na wat mooie reddingen, moest hij na wat harde
schoten toch 2x bal uit het net halen: 2-3. Estria/SCV
toonde veerkracht en begon weer de overhand te krijgen. Duels werden weer gewonnen en er ontstonden
weer kansen voor het doel van sv Venray. Na een mooie

14:30

DAW JO15-2

comp
scheidsrechter: Theo Kersten
14:30

pass van Kobe, schoot Sytse de bal via de binnenkant
paal in het doel: 3-3 Het spel ging hierna op en neer en
beide teams speelde voor de winst. Met nog 3 minuten te
gaan had Bilal geen antwoord op een vlammend schot:
3-4. Estria/SCV ging vol op de aanval om de gelijkmaker
te maken. Hierdoor lag het veld open en profiteerde sv
Venray nog 1x: 3-5. We waren er dicht bij, maar de wedstrijd duurde 3 minuten te lang. De jongens hebben weer
alles gegeven, maar het leverde helaas geen punten op.

ST EGS JO15-3

ST EGS JO15-4

Berghem Sport
JO15-5

comp
scheidsrechter: Paul Willems
12:30

ST EGS MO15-1

Blauw Geel'38/
JUMBO MO15-1

comp
scheidsrechter: Edwin v Kraaij
11:30

OSS'20 JO13-2

ST EGS JO13-1

comp

Deze week weer aan de slag op het trainingsveld, om
zaterdag weer fris aan de start te staan!

vertrek: 10:30 naar Oss
vervoer: Roeffen, v Stekelenburg, Verhaaren, res: Willems
vrij

ST EGS JO13-2

13:00

Vitesse'08 JO13-3

ST EGS JO13-3

comp
vertrek: 12:00 naar Gennep
vervoer: Rovers, v Soest, Aleskerov, res:
Bottenberg
10:45

ST EGS JO13-4M

UDI'19/CSU JO13-8M

comp
scheidsrechter: Jan Paters
09:30

ST EGS MO11-1

Venhorst MO11-1

comp
scheidsrechter: Dylan Childress
Foto: Sytze de Hart (li) gaat met de bal er van door

10:00

Volharding JO9-2

ST Estria/SCV'58
JO9-1

comp

Eerste punt voor JO9-2

vertrek: 9:00 naar Vierlingsbeek
vervoer: Geurts, Hartmann, res: Hendriks

ST Estria/SCV’58 JO9-2 Venhorst JO9-1
(Bart Wijnen)

08:45

Na een weekend zonder wedstrijd speelde de JO-9 2
de tweede competitiewedstrijd thuis tegen Venhorst. Na
een paar goede trainingen werd er vol goede moed begonnen aan de wedstrijd.
Helaas werd er net als bij de vorige wedstrijden een
beetje te gemakzuchtig begonnen waardoor Venhorst al
snel op een 0-2 voorsprong kwam. Gelukkig was er na
10 minuten een time-out waarin de neuzen de goede
kant op werden gezet. Na deze time-out werd er een
stuk beter gespeeld en werd het al snel 1-2.
Baer en Lars streden om op het scoreformulier te komen, waarna na onderling overleg in de rust unaniem
werd besloten dat de goal op naam van Baer kwam.
Snel na deze aansluitingstreffer was er weer wat onduidelijkheid in het spel van de JO-9 2, waardoor Venhorst
de 1-3 kon scoren. Nog voor rust kwam Lars alsnog op
de het scoreformulier en scoorde hij de belangrijke 2-3.
Na de rust waren de teams lange tijd volledig aan elkaar
gewaagd. Met mooie duels en ook een behoorlijk aantal
kansen voor de beide goals werd er lange tijd niet gescoord. Dit was mede te danken aan Max die meerdere
kansen wist te verijdelen met goed keeperswerk, waaronder een goed schot in de hoek welke hij klemvast wist
te pakken.
Na enkele wissels in de time-out van de tweede helft
leek de JO-9 2 iets de overhand in de wedstrijd te krijgen. Het duurde echter tot de laatste minuut voordat dit
resulteerde in de verdiende 3-3, wederom was Lars de
doelpuntenmaker. Na deze gelijkmaker werd alles op alles gezet om alsnog de winst te pakken, maar ondanks
nog een klein kansje eindigde de wedstrijd in een 3-3
gelijkspel.
Hiermee is het eerste winstpunt van het seizoen een feit!

Juliana Mill JO9-4

ST Estria/SCV'58
JO9-2

comp
vertrek: 8:00 naar Mill
vervoer: Harends, de Hart, res: Kempen
09:00

V.V. Achates JO9-4

ST Estria/SCV'58
JO9-3

comp
vertrek: 8:00 naar Ottersum
Foto: Joeri Vogelaars dribbelt tussen twee man
door

JO7 vergeet trekker over te halen

DAW JO7 ST Estria/SCV’58 JO7
(Ivo Rossen)

Ondanks het vroege tijdstip deze zaterdag, 08.30 uur
aanwezig, was bijna iedereen op tijd! Dus vertrokken we
vol goede moed richting Schaijk, om vandaag te proberen onze 1e driepunter van dit seizoen binnen te halen.
Echter wat bleek toen we in Schaijk aankwamen, waar
was Mustafa? Dus uw verslaggever ter plaatse direct teruggekeerd naar de Kranenhof, om daar onze Afghaanse strijder op te pikken. Een kwartier na aanvang van de
wedstrijd arriveerden ook wij. Echter was het grootste
leed al geleden. Een paar mooie solo’s van “Moes” en
Luca gezien deze morgen, alleen vergaten we de trekker over te halen. Helaas Jules, hebben we jou geen
mooi afscheidscadeau kunnen geven in de vorm van
een overwinning, maar we wensen je toch heel veel
succes met je hockey carrière. We gaan je tomeloze inzet en je harde afstandsschoten enorm missen. Deze
week weer lekker trainen mannen, probeer er allemaal
te zijn, dan kunnen we met zijn allen knokken voor een
goed resultaat.
Op naar volgende week!!
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vervoer: v Veelen, v Kuppenveld, res:
Mawazini
09:30

ST Estria/SCV'58
JO7-1/2

FC de Rakt JO7-1/2

comp
Zondag 19 november
vrij

ST EGS VR1

vrij

ST EGSVR2

10:15

ST EGS VR3

Maaskantse Boys
VR1

comp
scheidsrechter: nnb
Zaterdag 25 november
wedstrijdcoördinator: Anita v Zuijlen tot 13:00
uur, Edwin v Kraaij vanaf 13:00 uur
15:00

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

14:30

SES JO17-1

ST EGS JO17-2

comp
vertrek: 13:30 naar Langenboom
vervoer: v Soest, v Eldijk, v Doorn, res:
Geutjes

de derde helft egs

14:45

FC de Rakt JO17-1 ST EGS JO17-3
comp
vertrek: 13:45 naar Uden
vervoer: wordt door leiding geregeld

12:30

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!

ST EGS JO15-1

OSS'20 JO15-2

comp
scheidsrechter: Theo Wouters
12:30

ST EGS JO15-2

SJO Vianen Vooruit
HBV JO15-2

comp
scheidsrechter: Theo Kersten
vrij

ST EGS JO15-3

14:30

ST EGS JO15-4

HVCH JO15-5

comp
scheidsrechter: Edwin v Kraaij
12:30

ST EGS MO15-1

Margriet MO15-1

comp
scheidsrechter: Menno Leegstraten
11:30

ST Herpinia/OKSV
JO13-1

ST EGS JO13-1

comp
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
scheidsrechter: Jan Paters
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
vertrek: 8:30 naar Haps
vervoer: Michiels, Peters, res: Roeven
vrij

ST Estria/SCV'58 JO7-1/2

Zondag 26 november
10:00

ST EGS VR1

RKVV Keldonk VR1

comp
scheidsrechter: Edwin v Kraaij
vrij

ST EGS VR2

10:00

ST Avesteyn/HeesST EGS VR3
wijk VR2
comp
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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

