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Informatie voor de gezamenlijke verenigingen Estria/GVV’57/SCV’58
▪
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▪

Seizoen 2017-2018

Uitslagen
(Rian van de Ven)
Zaterdag 14 oktober
ST Estria/SCV’58
JO7
Vios’39 JO9-2

ST Estria/SCV’58
JO9-3

2-4

SJO Vianen Vooruit/HBV JO9-1

ST Estria/SCV’58
JO9-2

9-2

de Kranenhof, een verenigingsman die altijd aanwezig
was, altijd op tijd, altijd een woordje voor de ander en
altijd actief voor zijn team. Dat was voor jou ook vanzelfsprekend!
Dit seizoen ging jij aan de slag met de ST EGS JO13-2.
De competitie was na de bekerwedstrijden net aan de
gang totdat wij afgelopen donderdag jouw overlijdensbericht ontvingen.
Een onvoorstelbare, ongelooflijke dreun! Hoe kan dat
nou…..

Festilent JO9-1

ST Estria/SCV’58
JO9-1

8-3

ST EGS JO13-4M

vrij

Rolf, je ging opeens naar ‘ergens’…
Zo plotseling als je in 2015 bij GVV ’57 binnen kwam,
was ook je vertrek op 12 oktober 2017. Ineens ging je
naar ‘ergens’…
DANKBAARHEID voor alles wat je voor onze jeugd
deed, is wat we je nog kunnen en willen meegeven.

ST EGS JO13-3

vrij

ST EGS JO13-2

vrij

ST EGS JO13-1

vrij

Foto: Rolf Thelen (geheel li) was trainer van de ST EGS JO13-2

Rolf Thelen plotseling overleden (1969-2017)

(Jan Nuijen)
Donderdagavond 12 oktober 2017 sijpelde het bericht
bij de Samenwerkende verenigingen GVV’57, Estria
en SCV’58 binnen dat Rolf Thelen, jeugdtrainer van de
ST EGS JO13-2, in de ochtend door een hartstilstand
overleden was.

Rolf, hij kwam van ‘ergens’…
In augustus 2015 reageerde een voor ons onbekende
Rolf op een oproep op de GVV’57 website voor een
trainer voor GVV ’57 D2. Rolf gaf zijn interesse aan om
binnen GVV ’57 die taak op zich te willen nemen en
vertelde dat hij bij vv Eijsden, afkomstig uit het diepe
zuiden de laatste jaren met veel plezier trainer en leider
was geweest van verschillende voetbalteams.
Zijn toenmalige vriendin had ervoor gezorgd dat Rolf
de weg naar Grave had gekozen.
Bij GVV’57 ging hij aan de slag bij de D2 samen met
Hans Bussink, Dimitri van der Hoeven en Jeroen Hubert. Rolf was alle trainingen én wedstrijden aanwezig
en deed alles wat hij kon voor zijn jongens met een positieve insteek en op een gemoedelijke wijze vergezeld
door zijn onmiskenbare Zuid-Limburgse tongval.

vrij

Rolf BEDANKT!!!

Rolf, je was er altijd…
Naast de trainingen en wedstrijden dacht jij ook mee
met het jeugdbestuur om problemen te zien als uitdagingen en door praktisch, oplossingsgerichte medewerking jouw bijdrage te leveren aan de jeugd van GVV’57.
Toen de Samenwerking Estria, GVV’57 en SCV’58 uitgebreid werd met de JO13 en op zoek ging naar leiders
en trainers was het voor jou vanzelfsprekend om daaraan ook mee te werken. Jij werd trainer/leider van de
ST EGS JO13-3 en was ook op deze nieuwe plaats,

ST EGS MO11-1

vrij

ST GVV’57/
SCV’58 JO11-1

Udi’19/CSU JO11-1

0-8

ST GVV’57/
SCV’58 JO11-2

Fc De Rakt JO11-3

2-2

ST GVV’57/
SCV’58 JO11-3

DAW JO11-4G

3-5

ST EGS MO15-1

Gemert MO15-1

ST EGS JO15-4

1-1
vrij

ST EGS JO15-3

HVCH JO15-2

0-13

ST EGS JO15-2

SJO Vianen Vooruit/HBV JO15-1

8-1

ST EGS JO15-1

Nulandia JO15-1

6-2

Udi’19/CSU JO175

ST EGS JO17-3

0-3

ST EGS JO17-2

vrij

ST EGS JO17-1

vrij

ST GVV’57/
SCV’58 JO19-1

Juliana Mill JO19-1

0-8

ST EGS VR3

Oss’20 VR2

9-2

Siol VR1

ST EGS VR2

5-1

ST EGS VR1

Fc De Rakt VR1

4-0

Zondag 15 oktober
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Programma
Zaterdag 21 oktober
14:45

comp

Consolidatie eerste plaats na winst VR1
ST EGS VR1 - Fc de Rakt VR1
(Rian van Kuppenveld)
Na een paar uitwedstrijden die niet naast de deur gespeeld werden, was het weer eens tijd voor een thuiswedstrijd. Door twee blessures en een toch al klein
team, begonnen we de wedstrijd met 12 dames. Door
nog een uitgevallen speelster in de eerste helft, hebben
we de wedstrijd met 11 dames uitgespeeld. De tegenstander daarentegen had 5 wisselspelers. Maar, gelukkig ging het tekort aan wisselspelers niet ten koste van
de kwaliteit van het spel.
Er werd weer goed getikt en van achteruit opgebouwd.
Hierdoor kwamen we al snel op voorsprong door een
afvallende bal uit het 16-meter gebied. Renske schoot
hierop beheerst de bal in de kruising, onbereikbaar voor
de keepster van de Rakt.

Wij bleven het betere van het spel houden, hoewel de
Rakt wel een paar keer gevaarlijk voor het doel kwam.
Maar, daar stond, zoals altijd, Susanne een goede wedstrijd te keepen.Bij een kluts in het doelgebied en na gegrabbel van de keepster rolde de bal over de doellijn,
waarmee we op 2-0 kwamen.
In de tweede helft kwamen we verder niet meer in gevaar. Integendeel, we creëerden vele kansen die we
maar niet benut kregen. Weer moest de Rakt ons daarbij helpen, want ook de derde goal kwam op naam van
de tegenstander. De vierder goal kon wel weer op naam
van onze eigen speelster geschreven worden. Wederom was het Renske die een goed breed gelegde vrije
trap met een mooi schot scoorde.
Hiermee hebben we onze derde winst behaald en daarmee ons koploperschap veilig gesteld tot na de herfstvakantie.

scheidsrechter; nnb
vertrek: 13:45 naar Uden
vervoer: wordt door leiding geregeld
Zondag 22 oktober
10:15

ST EGS VR3

Festilent VR2

comp
Maandag 23 oktober
19:15

EVVC JO15-1

ST EGS JO15-3

comp
vertrek: 18:15 naar Vinkel
vervoer: v Kempen, Roeven, Spanjers,
res: Willems
Woensdag 25 oktober
19:00

ST EGS JO13-4M

Hedel MO13-1

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

VR2 verliest in eerste helft

15:00

Siol VR1 - ST EGS VR2

ST EGS JO17-1

EVVC JO17-1

comp
12:30

(Roos Derksen)

ST EGS JO17-2

Achates JO17-1G

comp

Deze zondag werd er gespeeld tegen SIOL. Er moest
al vroeg worden opgestaan want de wedstrijd begon al
om 10 uur.

scheidsrechter: Theo Kersten
13:00

ST EGS JO17-3

Achilles Reek JO17-1

comp

Het begin van de wedstrijd bleek zeer lastig. Al snel
kwamen we op achterstand. Na een erg moeilijke eerste
helft stond de stand dan ook op 5-0.

scheidsrechter: Theo Wouters
12:30

TOP JO15-2

ST EGS JO15-1

comp
vertrek: 11:30 naar Oss

De tweede helft werd vol frisse moed begonnen. Er werd
goed gevochten en mooi opgebouwd. In een van deze
situaties werd er vanuit een mooie opbouw een prachtig
goal gescoord door Rianne. Dus de tweede helft werd
gewonnen met 1-0.
Ondanks tegenslag in de eerste helft hebben wij laten
zien dat wij over de kwaliteiten beschikken om de wedstrijd naar onze hand te zetten. Dit biedt perspectief
voor de toekomst!

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

vervoer: Drijsen, Gorselink, Arts, res:
Maas
12:30

DSV JO15-1

ST EGS JO15-2

comp
vertrek: 11:45 naar St Anthonis
Foto: Rianne Cruijsen scoorde de enige treffer voor
VR2

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

VR3 wint ruim in Oss
ST EGS VR3 - Oss’20 VR2
(Harrie Veekens)

Even leek OSS’20 de spanning weer in de wedstrijd te
brengen door de 4-1 te maken maar gelukkig werd de
marge snel gerepareerd en stond het 5-1. De score liep
gestaag op en OSS’20 scoorde nog een keer waardoor
de het scorebord de 9-2 als eindstand liet zien.

12:45

ST EGS JO15-4

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

Onder een aangenaam na jaars zonnetje begonnen de
dames aan hun tweede wedstrijd.
De vorige twee wedstrijden werden op het laatst helaas
afgelast.
Aanvankelijk waren we bijna compleet en moesten er
een aantal speelsters worden teleurgesteld. Op het laatste moment kwamen er toch nog 2 afmeldingen waardoor iedereen die fit was kon mee doen.

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

De dames begonnen sterk aan de wedstrijd en OSS’20
werd in de verdediging gedrukt, de score werd geleidelijk opgevoerd naar 3-0. De dames gingen het rustig
aan doen en OSS’20 kon nu ook aan aanvallen denken.
Nanda, die de zieke Jasmijn ging vervangen in de goal,
keepte een super wedstrijd en roep ik nu maar alvast uit
tot “Woman off the match”. Uiteindelijk werd de 4-0 nog
gemaakt maar de coach was erg ontevreden.
In de rust werden de dames weer bij de les gebracht
en vol goede moed begonnen we aan de tweede helft.

Prinses Irene
JO15-4G

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
Foto: Keepster Nanda de Haas was “woman of the
match” bij de VR3
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vertrek: 8:30 naar Oss
vervoer: Bandell, Hermanussen, res:
Keijzers
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MO15-1 houdt puntje thuis in spannende wedstrijd

Wat de eindstand op 1 – 1 bracht. Er werd goed overgespeeld en Gwen wist weer een vrije trap mooi te stoppen. En Gwen liet weer voortreffend keepwerk zien deze
helft.

ST EGS MO15-1 - Gemert MO15-1

09:30

scheidsrecchter: FairPlay
09:30

ST Estria/SCV'58
JO9-2

Juliana Mill JO9-3

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

DSV JO9-3

comp

(Ankie Spanjers )

scheidsrechter: FairPlay

Zaterdag 14 oktober zouden de meiden zich eigenlijk om
11.45 uur bij Estria verzamelen voor een wedstrijd tegen
Gemert MO15-1, maar omdat de trainer van de JO132, Rolf Thelen, afgelopen week is overleden aan een
hartaanval, werd het verzet naar 12.15 uur verzamelen.
Hierdoor begon de wedstrijd pas om 13.05 uur en werd
er door beide teams 1 minuut stilte gehouden en speelden onze meiden met rouwbanden om.

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

In de eerste helft werd er redelijk goed overgespeeld, er
waren een aantal goede schoten op het doel van Gemert. Renée was een keer heel dicht bij een mooi doelpunt, helaas miste ze. Door onze keepster Gwen werd
goed gekeept, ze had in de 10de minuut een hele mooie
vrije trap weten te stoppen.
In de tweede helft had Lieneke een paar hele mooie
schoten op doel, die helaas er niet in gingen. Maar een
schot op doel ging er wel in die Lieneke op haar naam
wist te zetten, en ze de stand op 1 – 0 wist te zetten.
Helaas wist Gemert er in de 25ste minuut van deze helft
er een te scoren.

SV Milsbeek JO9-1

comp

09:30

Goed gedaan meiden!

ST Estria/SCV'58
JO9-1

Hapse Boys VR1

ST EGS8 VR2

comp
10:00

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

Foto:Amber van Haren gaat er met de bal vandoor

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

Genieten geblazen bij JO15-1

ST EGS JO15-1 - Nulandia JO15-1
(George van der Zon Brouwer)
Nadat we allen 1 minuut stilte hadden gehouden uit respect en ter nagedachtenis in verband met het overlijden
van 1 van onze trainers, Rolf Thelen, kon onze wedstrijd
beginnen.
Onze jongens begonnen voor de verandering nu eens
een keer scherp aan de wedstrijd en binnen 1 minuut
had het al 1-0 kunnen staan, maar Leroy kreeg de bal
net niet in het doel. 5 minuten later kwam wel de 1-0 op
het scorebord te staan doordat Menno goed doorliep en
de bal langs de keeper van Nulandia schoot. Hij kwam
hierbij hard in botsing met de keeper en had even tijd
nodig om weer bij te komen. EGS bleef aanvallen en
even later wist Leroy dan toch zijn doelpuntje mee te
pikken, 2-0. Binnen 17 minuten kwam de stand op 3-0
door een doelpunt van Yves. Ook Reno kreeg een grote
kans nadat hij 3 man voorbij had gespeeld, maar helaas
voor hem, redde de keeper van Nulandia.

Festilent JO17-1

ST EGS JO17-2

comp

En misschien wel de mooiste actie werd voor het laatste bewaard. Onderwijl Leroy nog met de scheidsrechter
bezig was vanwege een overtreding op hem, werd de
vrije trap snel genomen. Chevvy kwam op de rand van
het strafschop gebied binnengelopen, nam de bal vanuit
de lucht aan met rechts en schoot vervolgens de bal met
links in de verre hoek, 6-2.
Een fantastisch resultaat dat met goed voetbal is behaald. Vooral de eerste helft was het regelmatig genieten geblazen, de weg naar boven is ingezet! Zoals Theo
in de rust al zei: blijf als team samenwerken en elkaar
helpen, dan gaan we nog meer leuke wedstrijden spelen.

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
scheidsrechter: Theo Elmans

In de rust waarschuwde de leiding voor onderschatting
en dat bleek niet voor niks. EGS begon slap aan de
tweede helft en kreeg binnen een minuut al een tegendoelpunt om de oren. Na 15 minuten in de tweede helft
wist Nulandia zelfs de aansluitingstreffer te maken door
slap optreden van de EGS verdediging, 3-2. Hierna
pakten onze jongens de spreekwoordelijke handschoen
weer op en kregen weer meer grip op de wedstrijd. Nadat Menno was neergehaald binnen het strafschopgebied, maakte Leroy de 4-2 door de toegekende penalty
hard via de bovenlat en de rug van de keeper tegen het
net aan te krijgen. Leroy wist ook de 5-2 te maken doordat een voorzet vanaf de zijkant over de keeper heen
ging en Leroy deze met zijn hoofd keurig inkopte.

11:15

HVCH JO13-2

ST EGS JO13-1

vriendschappelijk
vertrek: 10:15
vervoer: v Beuningen, Spaan, v Zuijlen,
res: Stekelenburg
11:30

Gassel JO13-1

ST EGS JO13-2

comp
vertrek: 10:45 naar Gassel
vervoer: Floor, Oreagba, Hofstede, res:
Liefrink
Foto: Chevvi Polman is zijn tegenstander te snel af

11:30

Volharding JO13-3G ST EGS JO13-3
comp
vertrek: 10:30 naar Vierlingsbeek
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vervoer: Lemmers, Petersen, v Raaij,
res: Rovers
10:45

Het was een rare dag wat uiteraard in het teken stond
van de overleden Rolf Thelen. Na een mooie herdenking
bij Estria en een minuut stilte voor de wedstrijd moest er
worden gevoetbald.
Na de onnodige nederlaag van vorige week wilde het
team iets recht zetten tegen HBV/Vianen Vooruit JO151. Het team had te maken met een lastige openingsfase, maar door snelle omzettingen naar 3-4-3 begon
het team beter te spelen en het kon daardoor goed druk
zetten op de tegenstander die daardoor niet meer aan
voetballen toe kwam. De druk werd uiteindelijk te groot
voor de tegenstander waardoor zij veel fouten maakten.
Julius van dijk reageerde goed op twee te korte terugspeelballen en zorgde voor een 2-0 voorsprong. Kort
naar de 2-0 kwam het team op een 3-0 voorsprong. Casper lomans nam een uitstekende corner die knap werd
binnen gekopt door Sem Jilesen.
Na de 3-0 ging het hard en kwamen we op een 6-0 voorsprong, opnieuw door fouten van de tegenstander maar
het was uiteraard ook de verdienste van het team. Vic,
Julius en Abe kwamen nog tot scoren. Het leek of sinterklaas al vroeg was gekomen voor de JO15-2.
Na rust werd er in de eerste twintig minuten niet meer
goed gevoetbald, het was slordig en het leek wel of we
gas terug namen.

Margriet JO13-7M

comp

JO15-2 maatje te groot

ST EGS JO15-2 - SJO Vianen
Vooruit/HBV JO15-1
(Remco Kersten)

ST EGS JO13-4M

Ondanks we minder speelden gaven we weinig kansen
weg en dat was de verdienste van de verdediging. HBV/
Vianen Vooruit JO15-1 begon echter beter te voetballen
en maakte verdient een doelpunt. Na het tegendoelpunt
werden we weer wakker en begonnen we weer beter te
voetballen wat verschillende kansen opleverde. Uiteindelijk maakte Casper en Abe nog een doelpunt waardoor
er uiteindelijk met 8-1 werd gewonnen. Op naar de volgende wedstrijd!

scheidsrechter: Thijs Jongerius
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
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
Peters, Roeven, res: Veelen
09:30
Foto: Zoals alle teams van Estria, GVV’57 en
SCV’58 hield ook de EGS JO15-2 vóór aanvang van
de wedstrijd een minuut stilte ter nagedachtenis
aan het overlijden van Rolf Thelen

ST Estria/SCV'58
JO7-1/2

Achilles Reek
JO7-1

comp
Zondag 5 november
10:00

ST EGS VR1

Volkel VR1

comp
scheidsrechter: André Derksen
12:00

Ongelijke strijd bij JO15-3

Olympia'18 VR2

comp

ST EGS JO15-3 HVCH JO15-2

scheidsrechter: Wim Spanbroek
vrij

(Redactie)
Vooraf leek het al een ongelijke strijd te worden, de
wedstrijd van onze JO15-3 tegen HVCH JO15-2!

ST EGS VR3

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

Die voorspelling kwam uit want ondanks heel veel inzet
bij onze jongens en het goede keepen van Boy won de
ploeg uit Heesch na een 5-0 ruststand uiteindelijk met
13-0.
De KNVB moet toch eens nodig naar de indeling gaan
kijken in deze poule want met zo’n wedstrijd is niemand
gebaat.

ST EGS VR2

ST EGS JO17-1

Volkel JO17-1

comp
vrij

ST EGS JO17-2

13:00

ST EGS JO17-3

VCO JO17-1G

comp
Foto: De JO15-3 supportert de JO15-1 vóór aanvang van hun eigen wedstrijd

scheidsrechter: Ben Gerritsen
12:30

ST EGS JO15-1

Berghem Sport
JO15-2

comp

Goed samenspel leidt tot mooie overwinning JO9-3
ST Estria/SCV’58 JO9-3 Vios JO9-2
(Dorien van Leuveren)

De jongens en meisje van JO9-3 zijn vertrokken naar
Beugen op weg naar een nieuwe wedstrijd, deze keer
tegen VIOS’38. Iedereen heeft er veel zin in. Helaas is
Duke nog afwezig, maar we mogen gebruik maken van
Baer die ons team komt versterken vandaag.
We startten met Daan in het doel. De wedstrijd gaat
van start en iedereen kiest zijn positie. Het gaat redelijk
gelijk op, ook de tegenstander houdt van voetballen op
een kluitje. Maar zodra onze jongens de ruimte vinden
kan Baer het eerste doelpunt maken.

Jelte zorgt er samen met Daan op het middelveld voor
dat Luna, die nu in het doel staat, niet veel hoeft te doen.
De bal blijft op de helft van de tegenstander en als er
iemand doorbreekt sprint Jessy erop af om de bal weg
te schieten. Bo schiet de ballen met zijn harde trap vanaf
de zijlijn voor het doel en Joey is in staat om het 3e doelpunt te maken.
VIOS heeft het moeilijk, maar komt toch terug en maakt
er 2-3 van. De wedstrijd nadert zijn einde als Joey nog
een mooie treffer maakt en de uitslag van de wedstrijd
bepaalt.
Een mooie overwinning met 2-4. Dit is te danken aan het
goede samenspel van iedereen in het team.

scheidsrechter: Edwin v Kraaij
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)

Jessy is uitstekend aan het verdedigen, Luna staat haar
mannetje en Joey gaat heel het veld over. Helaas breekt
VIOS toch door de verdediging en maakt 1-1. Voor rust
maakt invaller Baer echter nog een mooi doelpunt en
gaan ze met 1-2 beginnen aan de tweede helft.

12:30

ST EGS JO13-1

TOP JO13-2

comp
scheidsrechter: Theo Wouters
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de derde helft egs
10:45

12:30

ST EGS JO13-2

UDI'19/CSU JO13-4

14:30

comp

scheidsrechter: Maarten Verboom

scheidsrechter: Theo Kersten

ST EGS JO13-3

SV Venray JO13-7

14:30

Nooit Gedacht
JO13-4M

ST EGS JO13-4M

comp

12:30

SJO Vianen Vooruit HBV MO11-1

comp
11:30

vervoer: Roeffen, v Stekelenburg, Verhaaren, res: Willems
vrij

ST EGS JO13-2

ST Estria/SCV'58
JO9-1

13:00

Vitesse'08 JO13-3

comp
scheidsrechter: FairPlay
GVV'57 JO9-2

comp
09:30

ST Estria/SCV'58
JO9-3

SES JO9-2

09:00

SJO/VITA JO7-1

ST Estria/SCV’58
JO7-1/2

Gemert VR2

12:00

11:30

ST EGS VR2

08:45

09:00

vertrek: 13:45 naar Schaijk
vervoer: wordt door leiding geregeld
Vitesse'08 JO17-1

ST EGS JO17-2

comp
vertrek: 14:00 naar Gennep
vervoer: Rikken, Langenberg, Linders,
res: v Soest
12:45

Prinses Irene JO17-2 ST EGS JO17-3
comp
vertrek: 11:45 naar Nistelrode
vervoer: wordt door leiding geregeld

12:45

Nooit Gedacht JO15-1 ST EGS JO15-1
comp
vervoer:Maas, Polman, Spaan, res: v
Zon Brouwer
ST EGS JO15-2

SES JO15-1

comp
scheidsrechter: Theo Wouters

11:30

ST Herpinia/OKSV
JO13-1

ST EGS JO13-1

comp

12:00

vervoer: Timmers, Verstraaten, Berends,
res: vd Bijl
11:30

Juliana Mill JO9-4

ST Estria/SCV'58
JO9-2

ST Estria/SCV'58
V.V. Achates JO9-4
JO9-3

ST Estria/SCV'58
JO7-1/2

vertrek: 10:30 uu naar Boxmeer
vervoer: Bottenberg, Burlacescu, Coppens, res: v Dinther
10:45

vrij

ST EGSVR2

10:15

ST EGS VR3

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

FC de Rakt JO7-1/2

vertrek: 8:30 naar Haps
vervoer: Michiels, Peters, res: Roeven

Zondag 19 november
ST EGS VR1

Olympia'18 JO12-2 ST EGS JO13-3
comp

ST Estria/SCV'58
JO9-1

Volharding JO9-2

vrij

De Zwaluw JO13-1 ST EGS JO13-2
comp

comp
vrij

ST Estria/SCV'58 JO7-1/2

Zondag 26 november
Maaskantse Boys
VR1

comp

10:00

ST EGS VR1

RKVV Keldonk VR1

comp
scheidsrechter: Edwin v Kraaij

Zaterdag 25 november

vrij

ST EGS VR2

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

10:00

ST Avesteyn/HeesST EGS VR3
wijk VR2

15:00

Prinses Irene JO17-1 ST EGS JO17-1
comp

vertrek: 11:45 naar Geffen

12:30

Venhorst MO11-1

vervoer: v Veelen, v Kuppenveld, res:
Mawazini
09:30

Margriet MO15-1

scheidsrechter: Menno Leegstraten

vertrek: 8:00 naar Ottersum

ST EGS JO17-1

ST EGS MO15-1
comp

comp

comp

15:00

ST EGS MO11-1

vervoer: Harends, de Hart, res: Kempen

wedstrijdcoördinator: Paul v Halen tot 13:00
uur, Rian vd Ven vanaf 13:00 uur
DAW JO17-1

scheidsrechter: Edwin v Kraaij

vertrek: 11:30 naar Oefelt

vertrek: 8:00 naar Mill

Zaterdag 18 november

comp

UDI'19/CSU JO13-8M

scheidsrechter: Sjon Steenhuizen
comp

14:45

ST EGS JO13-4M

comp
ST EGS VR3

HVCH JO15-5

vervoer: Spaan, Willems, Dinnissen, res:
Bardoel

comp
Nulandia VR1

ST EGS JO15-4

vervoer: Geurts, Hartmann, res: Hendriks

ST EGS VR1
Vianen Vooruit VR1

ST EGS JO15-3

14:30

vertrek: 10:30 naar Herpen

vertrek: 9:00 naar Vierlingsbeek

comp

vrij

vertrek: 12:00 naar Gennep

comp

Zondag 12 november
10:00

scheidsrechter: Theo Kersten

scheidsrechter: Dylan Childress

comp

SJO Vianen Vooruit
HBV JO15-2

comp

comp
10:00

ST EGS JO15-2
comp

scheidsrechter: Jan Paters
09:30

comp
scheidsrechter: FairPlay

12:30

comp

scheidsrechter: FairPlay

OSS'20 JO15-2

scheidsrechter: Theo Wouters

ST EGS JO13-3

vervoer: Rovers, v Soest, Aleskerov, res:
Bottenberg
10:45

ST EGS JO15-1
comp

12:30

vervoer: Kersten, Rovers, res: Verheijen

ST Estria/SCV'58
JO9-2

12:30

vertrek: 10:30 naar Oss

vertrek: 10:45 naar Vianen

09:30

vervoer: wordt door leiding geregeld

ST EGS JO13-1

OSS'20 JO13-2
comp

ST EGS MO11-1

V.V. Achates JO9-1

vertrek: 13:45 naar Uden

scheidsrechter: Edwin v Kraaij

comp

09:30

Blauw Geel'38/
JUMBO MO15-1

ST EGS MO15-1

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

scheidsrechter: Paul Willems

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

Berghem Sport
JO15-5

ST EGS JO15-4
comp

scheidsrechter: Menno Leegstraten

11:45

DAW JO15-2

comp

comp
12:45

ST EGS JO15-3

14:45

vertrek: 14:00 naar Nistelrode
vervoer: wordt door leiding geregeld
14:30

ST EGS JO17-2

SES JO17-1
comp

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

11

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

ST EGS JO17-1

12:30

ST EGS JO17-2

Constantia JO17-1

comp
scheidsrechter: Edwin v Kraaij

de derde helft egs
VOETBALDAG EGS
a.s. zaterdag

(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.
Tot a.s. zaterdag !!

Enthousiaste vrijwilliger(-ster)
gezocht

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

(Arthur Brussaard)

vertrek: 13:45 naar Wanroy

Bij de keepersschool zoeken wij een enthousiaste
vrijwilliger(-ster) die ons gaat ondersteunen bij de
jongste jeugd.
Ervaring:
Geen, alles wat je weet is mee		
		
genomen.
Leeftijd:
Als je het tempo van de jongste
		
jeugd Maar bij kunt houden ;-)
Leertraject:
Keepersschool zorgt voor de nodige
		 ondersteuning
Leergierigheid: Groot, interesse om met de keepers
		
mee te ontwikkelen
Groepsgrootte: 3-5 keepers

vervoer: Lomans, Hannessen, IJzerman,
Jilesen, res: Liefrink
12:30

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

Wie vindt dit vooral leuk om te doen en sluit aan bij
deze enthousiaste groep?
Laat het weten op: samenwerking.egs@gmail.com
en we nemen contact met je op.

ST Herpinia/OKSV
JO15-1

vervoer: v Kempen(Lieneke), v
Kempen(Silke), Martens, Nanning, res:
vd Schie
12:30

ST EGS JO13-1

Juliana Mill JO13-1

comp

Met vriendelijke groeten,
De Keepersschool, Menno, Hans en Arthur

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
scheidsrechter: Theo Wouters
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
scheidsrechter: FairPlay
09:30

ST Estria/SCV'58
JO9-2

ST Constantia/Menos JO9-1

comp
scheidsrechter: FairPlay
09:30

ST Estria/SCV'58
JO9-3

Vitesse'08 JO9-5

comp
scheidsrechter: FairPlay
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
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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

