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Uitslagen
(Rian van de Ven)
Woensdag 25 oktober
ST EGS JO13-4M

Hedel MO13-1

8-0

Zaterdag 28 oktober

Foto: Tijn van Haren (JO17-1) komt hoog boven zijn tegenstander uit

JO17-1 toont veerkracht en boekt eerste overwinning
ST EGS JO17-1 EVVC JO17-1
(Ben van Tienen )
Om 15 uur stond de thuiswedstrijd tegen EVVC JO17-1
op het programma. Coach Freek had tijdens de tactische
bespreking erop gehamerd, dat onze mannen de wedstrijd op dezelfde manier moesten beginnen als tijdens
de training van afgelopen donderdag, dus met volle inzet en beleving. De mannen begonnen vol overtuiging
aan de wedstrijd, en lieten zien, dat ze erg goed kunnen
voetballen. Met gevarieerd spel werd het doel van de
tegenstander gezocht, maar helaas wilde het verdiende
doelpunt niet vallen.
In de 10e minuut brak EVVC voor de 1e keer door de
verdediging, en helaas was EVVC dodelijk efficient, en
zij schoten de 0-1 op het scorebord. Onze mannen lieten de kopjes niet zakken, en gingen gewoon verder
met mooie aanvallen. Maar wat ze ook probeerden, bal
op de paal, bal van de lijn gehaald en meerdere goede
kansen: de bal wilde er (nog steeds) niet in.In de 35e
minuut brak EVVC weer door de linies, en weer was het
raak. De rust brak dus aan met een zeer onverdiende
0-2 voorsprong voor EVVC.
Tijdens de thee complimenteerde Freek de mannen
met het vertoonde spel. Hij had maar twee tips voor de
tweede helft: Vol erin knallen, en blijven voetballen, dan
komen de doelpunten vanzelf. Beau kwam in de spits,
en Wessel week uit naar de linkerflank. Vanaf het begin
werd EVVC door onze mannen in de verdediging gedrukt. Ze kregen de bal niet meer weg van hun eigen
helft. Al vlug viel de aansluitingstreffer, toen Mitchell via
een paar klutsen de 1-2 in het Vinkelse doel kon prikken.
Hierna waren de mannen helemaal los.

Ze deden er nog een schepje boven op. Na een mooie
aanval over veel schijven, kwam de bal bij Wessel, die
de 2-2 binnenschoot. Even later kwam de bal na een
overtreding op Beau terecht bij opnieuw Wessel, die de
bal op schitterende wijze vanuit een onmogelijke hoek in
het lege doel knalde: 3-2 ! EVVC kwam nu helemaal niet
meer over de middenlijn. Sven gaf een prachtige dieptepass op de razendsnelle Mitchell, die ijskoud de 4-2
eindstand onder de Vinkelse keeper schoof.
Na het fluitsignaal van de goed fluitende scheidsrechter
waren spelers en Freek (en natuurlijk ondergetekende)
super blij met de eerste, zeer verdiende overwinning.
Complimenten voor iedereen! De organisatie stond als
een huis, en iedereen heeft zich helemaal leeg geknokt.
Een topprestatie van onze mannen, en nu op naar meer
overwinningen !!

HVCH JO7

ST Estria/SCV’58
JO7

7-7

ST Estria/SCV’58
JO9-3

SJO Vianen Vooruit/HBV JO9-3G

5-4

ST Estria/SCV’58
JO9-2

Juliana Mill JO9-3

4-9

ST Estria/SCV’58
JO9-1

SV Milsbeek JO9-1

4-11

Cito MO11-1

ST EGS MO11-1

1-4

Oss’20 JO11-1

ST GVV’57/SCV’58
JO11-1

2-1

Estria JO11-2

ST GVV’57/SCV’58
JO11-2

2-1

Achilles Reek
JO11-1

ST GVV’57/SCV’58
JO11-3

12-1

ST EGS JO13-4M

vrij

ST EGS JO13-3

ST Excellent/
Westerbeekse Boys
JO13-2G

1-4

ST EGS JO13-2

Achilles Reek
JO13-1G

0-1

ST EGS JO13-1

ST EGS MO15-1

5-1

Prinses Irene
JO15-4G

ST EGS JO15-4

3-2

Udi’19/CSU JO154

ST EGS JO15-3

uitg.

DSV JO15-1

ST EGS JO15-2

2-1

TOP JO15-2

ST EGS JO15-1

1-4

ST EGS JO17-3

Achilles Reek
JO17-1

0-4

ST EGS JO17-2

Achates JO17-1G

0-5

ST EGS JO17-1

EVVC JO17-1

4-2

Constantia JO19-1

ST GVV’57/SCV’58
JO19-1

5-1

ST SBV/Ulysses
VR1

ST EGS VR3

5-3

Hapse Boys VR1

ST EGS VR2

4-0

Juliana Mill VR1

ST EGS VR1

1-0

Zondag 28 oktober

Foto: Benjamin Bongaards aan de bal voor de
JO17-1
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Achates maatje te groot voor JO17-2

09:30

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

Zaterdag 4 november
wedstrijdcoördinator: Marius v Boekel tot
13:00 uur, Rian vd Ven vanaf 13:00 uur
Nulandia JO17-1

ST EGS JO17-1

scheidsrechter: D. van Wingerden
comp

ST EGS JO17-2 - Achates JO17-1G

09:30

vervoer: wordt door leiding geregeld
13:00

Festilent JO17-1

ST EGS JO17-2

vervoer: Steenhuizen, Boeijen,
Gerrits(Levi), res: Rikken
14:45

FC Uden JO17-1

ST EGS JO17-3

comp
vertrek: 13:45 naar Uden

10:00

ST EGS JO15-1

FC de Rakt JO15-1

comp
Foto: Joel Afonso van de JO17-2 verzendt een pass

ST EGS JO15-2

12:00

Achilles maatje te groot voor JO17-3
ST EGS JO17-3 Achilles Reek JO17-1
(geen wedstrijdverslag )

vrij

wedstrijdcoördinator: Anita v Zuijlen en Paul
van Halen tot 13:00 uur, Henriëttte v Zuijlen
vanaf 13:00 uur
15:00
vrij

ST EGS JO17-2

13:00

ST EGS JO17-3

ST EGS MO15-1

EVVC MO15-1

vervoer: v Dijk, Brussaard, Bongaards,
Brands, res Lomans
13:00

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

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

ST EGS JO15-4

13:00

Festilent MO15-1

vertrek: 10:45 naar Gassel

Achilles Reek wint net van JO13-2

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

Volharding JO13-3G ST EGS JO13-3
comp

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

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

ST EGS JO13-4M

10:45

ST EGS JO13-3

SV Venray JO13-7

comp
scheidsrechter: Menno Leegstraten

ST EGS MO11-1

Ach. Reek MO11-1

12:45

comp
vertrek: 10:15 naar Wanssum

vervoer: v Thiel, v Tilborg, Wattenberg,
res: Wijnen
11:45

vertrek: 9:15 naar Uden
vervoer: v Thiel, Vogelaars,res: Harends
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ST EGS MO11-1

vertrek: 10:45 naar Vianen

ST Estria/SCV'58
JO9-2

comp

SJO Vianen Vooruit HBV MO11-1
comp

vervoer: Kilian, Brioschi, res: Geurts
UDI'19/CSU JO9-3

ST EGS JO13-4M

vertrek: 11:45 naar Geffen

ST Estria/SCV'58
JO9-1

ST SV United/
BVV'27 JO9-1

Nooit Gedacht
JO13-4M
comp

scheidsrechter: Arthur Brussaard

Foto: Benjamin van der Bijl soleert tussen de
Reekse verdediging door maar komt net als zijn
ploeggenoten niet tot scoren. Omdat Achilles Reek
er wel één inprikte, verloor de JO13-2 met 0-1.

UDI'19/CSU JO13-4

scheidsrechter: Maarten Verboom
12:30

comp

10:15

ST EGS JO13-2
comp

Margriet JO13-7M

scheidsrechter: Thijs Jongerius

11:15

TOP JO13-2

scheidsrechter: Theo Wouters

comp
09:30

ST EGS JO13-1
comp

vertrek: 10:30 naar Vierlingsbeek

ST EGS JO13-2 - Achilles
Reek JO13-2
(geen wedstrijdverslag )

ST EGS MO15-1

comp

comp
Foto: Lars Boeijen probeert een aanval op te zetten
voor de JO17-3

ST EGS JO15-3

vertrek: 12:00 naar Oss

ST EGS JO13-2

Gassel JO13-1

Margriet JO15-2G
comp

ST EGS JO13-1

vriendschappelijk

ST EGS JO15-2

vertrek: 12:00 naar Venhorst

scheidsrechter: Joeri Nuijen
HVCH JO13-2

Venhorst JO15-1
comp

comp
11:15

Berghem Sp. JO15-2

scheidsrechter: Edwin v Kraaij

comp
12:30

ST EGS JO15-1
comp

JVC Cuijk JO15-2

scheidsrechters; Jan Paters

VCO JO17-1G

scheidsrechter: Ben Gerritsen

13:00

ST EGS JO15-4

Volkel JO17-1

comp

scheidsrechter: Menno Leegstraten
14:30

ST EGS JO17-1
comp

OSS'20 JO15-3

comp

ST EGS VR3

Zaterdag 11 november

12:30

ST EGS JO15-3

Olympia'18 VR2

scheidsrechter: Wim Spanbroek

scheidsrechter: Edwin v Kraaij
14:30

ST EGS VR2
comp

V.V. Achates JO15-1

comp

Volkel VR1

scheidsrechter: André Derksen

scheidsrechter: Theo Kersten
12:30

ST EGS VR1
comp

vervoer: wordt door leiding geregeld
12:30

Achilles Reek
JO7-1

Zondag 5 november

comp
vertrek: 12:00 naar Zeeland

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

vertrek: 14:00 naar Nuland

(geen wedstrijdverslag )

ST Estria/SCV'58
JO9-3

comp

Programma

15:00

SJO Vianen Vooruit HBV JO9-4G

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

ST Estria/SCV'58
JO9-1

V.V. Achates JO9-1

comp
scheidsrechter: FairPlay

de derde helft egs

(George van der Zon Brouwer)
Nadat we onze auto’s recht voor het stadion van Top
Oss hadden geparkeerd, kregen we het verzoek onze
auto’s ergens anders te parkeren ivm een mogelijke
boete. We hebben wel eens een warmer welkom gehad
:)
De eerste 15 minuten speelde EGS JO15-1 best aardig
en kwamen verdiend op een voorsprong door een doelpunt van Leroy. Maar daarna zakte helaas het nivo weg
en het gevolg was dat TOP een tegendoelpunt maakte.
Met deze 1-1 stand werd de rust bereikt.

In de tweede helft werd er veel beter gevoetbald, het
veld werd groter gehouden en er werd meer strijd geleverd. Maar ook de tegenstander, die we van tevoren
niet echt hoog hadden ingeschat, speelde middels de
wissels die ze hadden ingebracht, veel beter. Dit kwam
wel ten goede van de wedstrijd. Nadat er eerst een doelpunt van Chevvy werd afgekeurd vanwege vermeend
buitenspel, was het even later Yves die wel de 1-2 wist
te maken. Vervolgens kwamen onze jongens nog goed
weg bij een afstandsschot van TOP die op de doellat
van Jens uiteen spatte. Chris maakte de 1-3 en Yves
benutte een penalty die de eindstand op 1-4 zette.
Na een wat mindere eerste helft hebben de jongens zich
goed hersteld in de tweede helft en hiermee de 3 punten mee naar huis gekomen. Door dit resultaat zijn we
gestegen naar een mooie 4de plek in de poule. Ga zo
door!

(Arnoud Pol)
Afgelopen zaterdag stond de zware uitwedstrijd tegen
Prinses Irene gepland. Door wat afmeldingen wegens
ziekte vertrokken we met 12 man richting Nistelrode.
De eerste helft ging het gelijk op al had Prinses Irene
de betere kansen. En uit een van die kansen viel ook
een doelpunt. Iedereen werkte heel hard en dat was wel
eens anders geweest ze straalde echt de wil om te winnen uit. Sjoerd had het heel moeilijk was wat grieperig
en had een hele snelle speler tegen zich dus voor een
lastige middag.Wat ongelukkig kwam Prinses Irene op 2
- 0. Na de 2-0 begon het voorin ook wat beter te draaien
Onze spits Daan trok in het begin teveel naar rechts

GVV'57 JO9-2

comp
09:30

ST Estria/SCV'58
JO9-3

SES JO9-2

comp
scheidsrechter: FairPlay
09:00

SJO/VITA JO7-1

ST Estria/SCV’58
JO7-1/2

comp
Zondag 12 november
10:00

Gemert VR2

ST EGS VR1

comp
12:00

ST EGS VR2

Vianen Vooruit VR1

comp
scheidsrechter: Sjon Steenhuizen
11:30

Nulandia VR1

ST EGS VR3

comp
Zaterdag 18 november
wedstrijdcoördinator: Paul v Halen tot 13:00
uur, Rian vd Ven vanaf 13:00 uur

JO15-4 speelt top maar verliest

Prinses Irene JO15-4G - ST EGS JO15-4

ST Estria/SCV'58
JO9-2

scheidsrechter: FairPlay

JO15-1 stijgt naar 4e plek

TOP JO15-2 - ST EGS JO15-1

09:30

waardoor ze elkaar steeds in de weg liepen. Aangegeven dat hij in het midden moest blijven en toen kwamen
ook de kansen. Daan werd door Sam de diepte in gestuurd en hij kon daarna afleggen op Mees en die ronde
hem mooi af. We waren terug in de wedstrijd.
Begin van de 2e helft stond de keeper Colin niet goed
en konden vrij makkelijk de 3 - 1 maken. De mouwen
werden opgestroopt en er werd vol op de aanval gespeeld er kwamen wat kansen maar het doelpunt bleef
uit. Halverwege de 2e helft speelde Sam zich vrij en kon
daarna Daan bereiken. Daan dacht niet na en haalde
meteen uit vanaf 20 meter over de keeper heen. Het
spel ging daarna op en neer. In de laatste minuut ging
Mees er weer vandoor en kon goed voorleggen, de bal
stuiterde net voor Daan op waardoor hij er net niet bij
kon. De stand bleef 3-2.

14:45

DAW JO17-1

ST EGS JO17-1

comp
vertrek: 13:45 naar Schaijk
vervoer: wordt door leiding geregeld
15:00

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
vertrek: 11:45 naar Geffen

Jongens jullie hebben ondanks het verlies een topwedstrijd gespeeld en iedereen heeft 100% inzet getoond.

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

ST EGS JO15-2

SES JO15-1

comp
scheidsrechter: Theo Wouters

De meiden versus de jongens

ST EGS MO15-1 -ST EGS JO13-1
(Ankie Spanjers )
Op zaterdag 28 oktober stond er een vriendschappelijke
wedstrijd gepland tegen de JO13-1. De meiden hadden
er zin in. Het weer was een beetje koud, maar het wordt
winter dus daar kunnen we niets aan doen.

14:30

Ook deze helft had Lieneke een mooie doelpoging,
maar helaas miste ze deze. En de jongens bleken op
een overwinningstocht te zijn, want de jongens wisten
deze helft de stand tot 5 – 1 voor hun te trekken. Ondanks de 5 tegendoelpunten wist keepster Gwen haar
vrouwtje goed te staan en heeft haar best gedaan om zo
veel mogelijk doelpogingen tegen te houden.
Jullie hebben je best gedaan tegen de jongens meiden!
Be proud!

DAW JO15-2

comp
scheidsrechter: Theo Kersten
14:30

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
vertrek: 10:30 naar Oss

In de eerste helft werd er redelijk goed overgespeeld
door de meiden, ondanks het goed en redelijk strak
overspel wisten de jongens de bal regelmatig te onderscheppen. Lieneke had al vrij snel een mooie kans op
een doelpunt, maar die schoot ze helaas over het doel
in het vangnet. Helaas wisten de jongens in deze eerste
helft twee doelpunten te maken en de stand na 20 minuten spelen op 2 – 0 voor de jongens te zetten. Renée
wist vlak voor het eind van de eerste helft de stand op 2
– 1 te zetten. Gwen heeft deze helft prima staan keepen.
In de tweede helft ging het niet zo goed vergeleken met
de eerste helft, ondanks dit werd er nog redelijk goed
overgespeeld.

ST EGS JO15-3

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
Foto: Dylan Broekman kapt Amber van Haren uit
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ST EGS JO13-4M

UDI'19/CSU JO13-8M

comp
scheidsrechter: Jan Paters

de derde helft egs

vrij

ST EGS JO15-4

11:30

Schijndel/DE WIT
MO15-1

ST EGS MO15-1

comp
09:30

ST EGS MO11-1

Venhorst MO11-1

comp

12:00

Volharding JO9-2

vertrek: 11:30 naar Oefelt

ST Estria/SCV'58
JO9-1

comp
vertrek: 9:00 naar Vierlingsbeek

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

Juliana Mill JO9-4
comp

09:00

vertrek: 10:30 uu naar Boxmeer

ST Estria/SCV'58
JO9-2
10:45

vervoer: Harends, de Hart, res: Kempen

scheidsrechter: Kevin Janssen

ST Estria/SCV'58
JO9-3

09:30

vervoer: v Veelen, v Kuppenveld, res:
Mawazini
ST Estria/SCV'58
JO7-1/2

09:30

comp
vrij

ST EGS VR1

vrij

ST EGSVR2

10:15

ST EGS VR3

09:30
Maaskantse Boys
VR1
10:30

Zaterdag 25 november
wedstrijdcoördinator: Anita v Zuijlen tot 13:00
uur, Edwin v Kraaij vanaf 13:00 uur
Prinses Irene JO17-1 ST EGS JO17-1
comp
vertrek: 14:00 naar Nistelrode
vervoer: wordt door leiding geregeld
SES JO17-1

ST EGS JO17-2

vervoer: v Soest, v Eldijk, v Doorn, res:
Geutjes
14:45

10:00

12:30

09:00

vervoer: Kilian, Brioschi, res: Imiri

vertrek: 8:00 naar Volkel

ST Estria/SCV'58
Hapse Boys JO9-1G
JO9-2

vervoer: Verheijen, Adams, res: Bandell
09:30

vervoer: Kempen, Radstake, res: v Thiel

scheidsrechter: FairPlay

Hapse Boys JO92G

ST Estria/SCV’58
JO9-3

09:30

comp

comp
scheidsrechter: FairPlay

ST Estria/SCV'58 JO7-1/2
ST EGS VR1

09:30

comp

ST EGS JO13-1

Constantia JO17-1

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
Vitesse'08 VR1

ST EGS VR2

comp
Berghem Sport VR1 ST EGS VR3

Zaterdag 9 december

scheidsrechter: Edwin v Kraaij

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

ST EGS JO17-3

14:30

OSS'20 JO17-3

Nooit Gedacht JO17-1 ST EGS JO17-1

comp

comp

scheidsrechter: Menno Leegstraten

vertrek: 13:30 naar Geffen

vrij

ST EGS JO15-1

vervoer: wordt door leiding geregeld

12:45

Constantia JO15-1 ST EGS JO15-2

12:30

15:00

Juliana Mill JO17-1 ST EGS JO17-2

comp

comp

vertrek: 13:45 naar Wanroy

vertrek: 14:00 naar Mill

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

vervoer: Geutjes, Jansen, Childeress,
res: Nicolasen

ST Herpinia/OKSV
JO15-1

ST EGS JO15-3

comp

comp

vertrek: 11:30 naar Herpen

vertrek: 10:30 naar Herpen

vervoer: Fergiatakis, Ouwens, Pas, res:
Roeven

vervoer: Spaan, Willems, Dinnissen, res:
Bardoel

Vitesse'08 JO9-5

comp

comp

comp
ST Herpinia/OKSV
JO13-1

ST Estria/SCV'58
JO9-3
comp

RKVV Keldonk VR1

ST Avesteyn/HeesST EGS VR3
wijk VR2

Margriet MO15-1

scheidsrechter: Menno Leegstraten

ST Constantia/Menos JO9-1

vertrek: 9:30 naar Haps

10:00

scheidsrechter: Joeri Nuijen
ST EGS MO15-1

ST Estria/SCV'58
JO9-2

comp

ST EGS VR2

scheidsrechter: Theo Kersten
HVCH JO15-5

Olympia'18 JO9-1

comp

ST EGS JO17-2

ST EGS JO15-4

ST Estria/SCV'58
JO9-1

vertrek: 8:30 naar Haps

12:30

14:30

ST EGS MO11-1

comp

12:00

ST EGS JO15-3

Volkel MO11-2

vertrek: 8:30 naar Oploo

ST EGS JO17-1

vrij

ST EGS JO13-4M

vervoer: Wijnen, Cuppen, de Hond, res:
Janssen

vrij

13:00

OSS'20 JO13-6M

vertrek: 9:00 naar Oss

vrij

comp

11:30

10:00

ST EGS JO15-1

ST EGS JO15-2

ST SV United/
BVV'27 JO13-3G

scheidsrechter: Theo Wouters

wedstrijdcoördinator: Paul v Halen tot 13:00
uur, Henriëtte v Zuijlen vanaf 13:00 uur

SJO Vianen Vooruit
HBV JO15-2

ST EGS JO13-3
comp

ST Estria/SCV’58
JO9-1

scheidsrechter: Edwin v Kraaij

scheidsrechter: Edwin v Kraaij

12:30

12:30

vervoer: wordt door leiding geregeld
comp
12:30

scheidsrechter: Thijs Jongerius

11:00

OSS'20 JO15-2

Vorstenbossche
Boys JO13-1

comp

Zaterdag 2 december

vertrek: 13:45 naar Uden

ST EGS8 JO13-2

ST Excellent/SVS/
Westerbeekse
Boys JO9-1

comp

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

10:45

Zondag 26 november

comp
vertrek: 13:30 naar Langenboom

scheidsrechter: Theo Kersten

comp

vervoer: Michiels, Peters, res: Roeven
vrij

Juliana Mill JO13-1

scheidsrechter: Peter Pijnappels

comp

comp

14:30

OSS'20 MO11-2

comp

FC de Rakt JO7-1/2

Zondag 19 november

ST EGS MO11-1
comp

vertrek: 8:00 naar Ottersum

15:00

Boekel Sport JO13-5M

comp

comp

09:30

ST EGS JO13-4M

ST EGS JO13-1
comp

vervoer: Bottenberg, Burlacescu, Coppens, res: v Dinther

vertrek: 8:00 naar Mill
V.V. Achates JO9-4

12:30

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

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

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

comp

scheidsrechter: Dylan Childress
10:00

vertrek: 10:30 naar Schijndel

De Zwaluw JO13-1 ST EGS JO13-2
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14:00

DAW JO17-2

ST EGS JO17-3

comp
vertrek: 13:00 naar Schaijk
vervoer: wordt door leiding geregeld

de derde helft egs

12:30

ST EGS JO15-1

Prinses Irene
JO15-1

comp
scheidsrechter: Edwin v Kraaij

JO13-3 heeft het moeilijk

ST EGS JO13-3 - ST Excellent/
Westerbeekse Boys JO13-2G
(Joep van der Molen )
Afgelopen zaterdag trof EGS JO13-3 een tegenstander van gelijkwaardig niveau. Excellent was zeker in
de eerste helft niet beter dan EGS. Toch kwam EGS
op achterstand, omdat de bal niet uit het strafschopgebied gewerkt kon worden (eigenlijk vielen zo alle tegendoelpunten). Een rake kopbal dwarrelde het doel in net
naast Noud, die weer veel ballen tegen hield. Het EGSteam bleef knokken voor iedere bal. Zo ontstonden er
leuke aanvallen, vooral via Daan en Dylano, die elkaar
makkelijk kunnen vinden. Nu nog een goede voorzet en
dan wordt EGS nog gevaarlijker. In de eerste helft kreeg
Tim nog een mooie kans na een goede pass van Rinus.
Tim strandde vlak voor het doel.
De tweede helft begon zeer voortvarend. Koen veroverde op het middenveld vele ballen. EGS drong steeds
meer aan. De goal kon ook niet uitblijven. Goed doorgaan van Wes werd beloond. Hij kon zelf afdrukken
en schoot zo de 1-1 binnen. Deze luxe kon EGS niet
handelen. Langzamerhand werd EGS teruggedrongen.
Veel ballen bleven rond het strafschopgebied hangen.

12:30

Niemand had een verlossende knal naar het middenveld in zijn voeten. Zo kon het gebeuren dat er drie
frommel goals vielen. 1-4 einduitslag. Jammer, want
een gelijkspel had er zeker ingezeten tegen een gelijkwaardige tegenstander. EGS heeft het moeilijk

comp
scheidsrechter: Theo Kersten
14:30

Het is zaterdag ochtend als we met ons team afreizen
naar Oss. De tegenstander van vandaag is CITO uit
Oss. Het is fris en winderig maar de meiden hebben er
zin in en gaan er tegenaan.
Het Team voor vandaag: Tessel, Marly, Tess, Jaimy, Fajah, Fabienne, Lotte, Sanne en Janna. Jaimy neemt de
aftrap en Tessel en Sanne stormen direct op doel af.
Een mooie voorzet van Sanne naar Tessel maar de bal
mist net het doel als deze nog aangeraakt wordt door de
keepster van CITO. De eerste corner wordt genomen
en het is raak! Sanne scoort in de tweede minuut van de
wedstrijd en zorgt voor de 0-1. CITO mag weer aftrappen en komen gevaarlijk richting onze keepster Marly,
maar Lotte grijpt in en kan de bal naar voren werken
waardoor de bal richting het doel van CITO gaat. Een
mooie assist van Sanne zorgt ervoor dat Tessel het kan
afmaken en 0-2 scoort.
Meteen na de aftrap van CITO wordt er weer goed verdedigd en komt het weer bijna tot een doelpunt, maar
de keepster van CITO steekt hier een stokje voor. De
keepster trapt ver uit waardoor CITO kan proberen te
scoren en Marly moet ingrijpen. De eerste corner voor
CITO wordt genomen maar Marly duikt op de bal waardoor er geen mogelijkheid is op een tegendoelpunt. Een
lange uittrap van Marly en we kunnen weer in de aanval.
Sanne sleept er een corner uit. Helaas loopt de corner
uit in een vangbal voor de keepster van CITO. Wederom
een verre uittrap en CITO komt gevaarlijk dichtbij, maar
Marly duikt op de bal en heeft m klemvast. De bal wordt
weer naar voren gewerkt en Tessel stormt naar voren
maar kan de bal niet onder controle krijgen om te scoren. In de rebound lukt het Tessel wel en scoort de 0-3!
Jaimy gaat gelijk in de aanval bij CITO en Fabienne verdedigt goed mee. Een corner voor CITO, maar deze verdwijnt achter het doel. De uittrap beland bij CITO maar
Fabienne verdedigd super en kan de bal naar voren
werken. Er volgt een mooi 1-2tje van Jaimy en Sanne
maar helaas blijft het doelpunt uit. Als de bal richting het
doel van EGS gaat moet Tess ingrijpen en kan de bal

ST EGS JO15-3

Achilles Reek
JO15-1

comp
14:30

ST EGS JO15-4

OSS'20 JO15-6

comp
scheidsrechter: Menno Leegstraten
12:30

ST EGS MO15-1

TOP MO15-1

comp
scheidsrechter: Joeri Nuijen
11:30

Margriet JO13-2G

ST EGS JO13-1

comp
vertrek: 10:30 naar Oss
vervoer: v Zuijlen, Bardoel, Brands, res:
Luza
10:15

CITO mag weer af trappen, maar Fabienne veroverd de
bal meteen, recht op de keeper af maar CITO weet de
bal terug te pakken. Marly staat er alleen voor maar weet
de bal uit het doel te houden en geeft de bal een hengst
naar voren. Tessel neemt de bal aan maar gaat hard
onderuit. Geblesseerd haalt Rik haar van t veld. CITO
neemt de bal weer mee naar voren en Marly moet het
deze keer alleen doen. Ze kan nu niet voorkomen dat er
een doelpunt valt en het is 1-4.
Na onze aftrap veroverd CITO gelijk de bal en komen
weer op Marly af. Maar ze grijpt in en schiet de bal ver
naar voren. Tess neemt de bal aan en loopt met de bal
via de zijkant naar voren. Fajah probeert het af te maken en schiet op het doel maar kan helaas niet scoren.
Janna probeert het in de rebound opnieuw maar mist helaas net het doel. Lotte helpt goed in de verdediging en
voorkomt dat Marly weer in moet grijpen. Jaimy en Fabienne maken het de tegenstander nog een keer moeilijk
en Sanne sleept er een hoekschop uit. De bal komt in de
handen van de keepster van CITO die de bal ver naar
voren trapt. Wederom komt Lotte goed verdedigend in
waardoor CITO niet kan uithalen en de bal in de zijkant
van het net beland. Tessel is inmiddels hersteld en kan
de bal van Marly haar uittrap aannemen. Jaimy en Fajah
proberen het de keepster van CITO moeilijk te maken
maar kan de bal uit het doel houden.
CITO komt uit maar Lotte verdedigd wederom samen
met Fabienne. Janna weet er nog een keer een corner
uit te halen. De keeper van CITO zit er weer goed tussen.
Een laatste uittrap van haar en de wedstrijd is gespeeld.
Super goed gespeeld en samengewerkt! Eindstand 1-4.

11

ST EGS JO13-2

vertrek: 9:15 naar Uden
vervoer: vd Bijl, v Boekel, Broekman,
res: Cruysen
12:00

Na de rust moeten de meiden weer even de draad oppakken en komt Cito gevaarlijk dicht bij het doel van
Marly. Gelukkig vangt ze de bal op waardoor we geen
tegendoelpunt krijgen. Fabienne en Tess moeten een
paar keer ingrijpen om de bal bij Marly vandaan te houden. De bal wordt weer naar voren gewerkt en Fajah en
Jaimy maken er een mooi samenspel van. Tessel staat
vrij en rent naar voren richting de keepster van CITO en
scoort! Het is 4-0!

FC Uden JO13-2
comp

Foto: Emil Petersen trapt de bal weg voordat de
tegenstander gevaarlijk kan worden

HRC'27 JO13-3

ST EGS JO13-3

comp

richting Fajah schieten. Een 1-2tje met Fajah en Jaimy
naar Sanne die nét over het doel schiet. De scheidsrechter fluit voor rust.

(Maik Rovers )

SIOL JO15-1

scheidsrechter: Paul Willems

MO11-1 neemt punten mee naar huis

Cito MO11-1 - ST EGS MO11-1

ST EGS JO15-2

vertrek: 11:00 naar Afferden
vervoer: v Dinther, Hendriks, Hermanussen, res: Janssen
10:45

ST EGS JO13-4M

Berghem Sport
JO13-5M

comp
scheidsrechter: Maarten Verboom
09:30

ST EGS MO11-1

UDI'19/CSU MO11-1

comp
scheidsrechter: Peter Pijnappels
10:00

ST HRC'27/Stormvogels'28 JO9-1

ST Estria/SCV'58
JO9-1

comp
vertrek: 9:00 naar Afferden
vervoer: Hendriks, Imiri, res: Kilian
10:00

DSV JO9-1

ST Estria/SCV'58
JO9-2

comp
vertrek: 9:00 naar St Anthonis
vervoer: v Thiel, Vogelaars, res: Harends
09:30

Toxandria JO9-2

ST Estria/SCV'58
JO9-3

comp
vertrek: 8:30 naar Rijkevoort
vervoer: Mawazini, vd Meer, res: Michiels
vrij

ST Estria/SCV'58 JO7-1/2

Zondag 10 december
10:00

ST EGS VR1

Erp VR1

comp
scheidsrechter: André Derksen
12:00

ST EGS VR2

Excellent VR1

comp
scheidsrechter: Sjon Steenhuizen
10:15

ST EGS VR3
comp

Margriet VR1

de derde helft egs

JO13-4M wint eenvoudig
van Hedel

Jongens JO9-1 verliezen van mannen SV Milsbeek
ST Estria/SCV’58 JO9-1 SV Milsbeek JO9-1
(Michael Hendriks)

Vandaag was de thuiswedstrijd tegen sv Milsbeek. Dit
team, is door goede resultaten in de 2de Klasse, later
ingestroomd in de competitie. Ook hun uitslagen in de
1ste Klasse zijn louter overwinningen. Vandaag stond
Tijs weer eens op doel. Hij had een perfecte warming
up. Achterin stonden Julian en Kobe. Kobe was de hele
week niet naar school geweest en had zich gespaard
voor deze wedstrijd. Julian had deze week heel goed
getraind. In de voorste lijn stonden Sytse, Kick en Robin.
Robin kreeg de nodige druk vanuit thuis mee, omdat
“papa” Robin een verleden had bij sv Milsbeek(als terreinknecht). Sytse had de hele week met links moeten
oefenen, waardoor dat been juist vandaag een beetje
moe was. Kick werd een halve hamburger voorgehouden, wanneer hij goed zijn best zou doen. Gedreven
door dit stukje vlees, liep hij de graspollen uit het veld.
Bilal begon in de wissel. Ook hij was afgelopen dagen
ziek geweest, maar wilde de ploeg niet in de steek laten en was donderdag aanwezig bij de training, als toeschouwer. Bij het handjes geven voor de wedstrijd was
het verschil al een beetje gemaakt. Onze kids moesten
soms op de tenen staan om een fatsoenlijke hand te
kunnen geven.
Maar desalniettemin gingen de boys van Estria positief
van start. Er werd gestreden voor de bal en sommige
aanvallen zagen er veel belovend uit. Helaas waren de
individuele krachten van de tegenstander doorslaggevend in de eerste helft. Het enige doelpunt van Estria
viel uit een corner van Kick, die via een eigen speler
in eigen doel werd gewerkt. Stand met de rust: 1-7 In
de 2de helft moest er een schepje bovenop worden
gedaan. Er werd best goed overgespeeld en gewerkt,
maar de duels mochten best wat feller worden. Dit was
dan ook terug te zien in de komende 20 minuten. Bilal
nam de plaats over van Tijs in het doel en had wat goede
reddingen. Voorin werden de kansen nu wel makkelijker
gemaakt. Kick kon een corner van Sytse inschieten en

JO7 speelt gelijk
HVCH JO7 ST Estria/SCV’58 JO7
(Ivo Rossen)

Tijs scoorde na goed doorzetten een geweldig doelpunt
met zijn rug. De mooiste doelpunt kwam op naam van
Kobe. Na een afgeslagen corner, kwam de bal voor zijn
voeten en schoot hem heel mooi(onderkant lat) achter
de keeper. Helaas werden de vele mooie dribbels van
Robin, net niet afgerond. Julian moest mooie duels uitvechten met jongens die een stuk groter waren en bleef
goed op de been. Sytse liet in de 2de helft zien hoe je
tegenstanders mooi kunt uitspelen, maar had dan de
pech, dat hij met zijn “chocolade been” moest schieten.
Sv Milsbeek schoot nog een paar keer flink op doel en
liet de teller op 4 staan, in de 2de helft.
Einduitslag: 4-11 Het is elke week weer flink aanpoten,
maar als team laten we mooie dingen zien. Meer kunnen
onze jongens niet doen. Op naar volgende week maar
weer!

ST EGS JO13-4M - Hedel MO13-1
( Bas Janssen)
We hadden een inhaal wedstrijd dat geen inhaal
wedstrijd was, het was een tegenstander die erbij
is gekomen in onze konings klasse en dan ook nog
helemaal uit Hedel (achter Den Bosch nog, ongeveer 45min. Rijden). Deze inhaal wedstrijd was
weer gepland bij GVV (bikkelkamp), er was geen
plekske vrij bij Estria. De tegenstander was om
18.00uur aan gereden om voor 19.00 uur in Grave
aanwezig te zijn, voor de wedstrijd tegen ons, die
werd gefloten door Jan Paters.
We begonnen op tijd en waren eigenlijk meteen de
bovenliggende partij en kregen ook snel de eerste
kansen, of had de tegenstander last van een Jetlag
(toch een eind rijden). Wij scoorden te snel, wel een
prachtig afstand schot van onze Savy, maar helaas
was het daar door geen wedstrijd meer, want in de
eerste 5minuten stonden we al met 2-0 voor.

Foto: Als echte professionals wordt er gejuicht
door de JO9-1 als er gescoord wordt, hier door Tijs
Brioschi

JO9-2 lijdt geflatteerde nederlaag

ST Estria/SCV’58 JO9-2 Juliana Mill JO9-3
(Bart Wijnen)

Zaterdag stond voor de JO-9 2 de thuiswedstrijd tegen
Juliana Mill JO-9 3 op het programma. Na een weekje
zonder wedstrijd, maar met een mooie voetbaldag in de
benen begon de JO-9 2 vol goede moed aan de wedstrijd.

Op deze koude zaterdagmorgen trokken we samen met
onze matadoortjes naar het verre Heesch. Helaas was
onze trainer Rein (Frenkie) Bonimbie een dag eerder
door zijn lies gegaan, waardoor de warming up een
beetje in het water viel. Echter niet getreurd, onze dappere strijders begonnen ook zonder warming up scherp
aan de wedstrijd.

Vanaf de aftrap werd er goed gewerkt en dit resulteerde binnen 10 minuten in een 1-0 voorsprong door een
doelpunt van Baer, dit na goed voorbereidend werk van
Senn. Na de eerste time out leek Mill de wedstrijd naar
zich toe te trekken door snel 1-1 en 1-2 te maken. Maar
door een paar mooie reddingen van keeper Jurre bleef
de schade beperkt, waarna Luke nog voor de rust de 2-2
kon aantekenen.

Op veld 1 bij de 5:5 werd er nipt verloren, op veld 2 bij
de 4:4 werd de eerste partij maar liefst met 3-0 gewonnen. Dit door 3! doelpunten van onze buitenlandse ster
Mustafa. Dankzij het verdedigende werk van Mees en
Maxx konden Luca en Mustafa zich lekker uitleven op
de vijandelijke helft. In de rust werd besloten dat Luc
onze gelederen kwam versterken, waardoor we nu 5:5
konden spelen. In een gelijk opgaande wedstrijd werd
er uiteindelijk nipt met 2-1 verloren, door, de eerlijkheid
gebied dit te zeggen, slaperig optreden van onze anders zo robuuste verdediging. Jammer mannen, maar
er had meer in gezeten. Wel wederom een doelpunt van
Mustafa, die zich deze zaterdag ontpopte tot absolute
uitblinker. De talenten op het andere veld verloren weer
nipt, waardoor de totaalstand uitkwam op 7-7.

Ook na de rust werd er alles aan gedaan om een goed
resultaat te behalen, maar ondanks het harde werken
wist Mill toch weer 2 doelpunten te maken waardoor de
stand op 2-4 kwam. Weer werd de achtervolging ingezet
en weer werd de achterstand ongedaan gemaakt. Door
2 doelpunten van Luke werd de stand net voor de time
out 4-4. Met nog 10 minuten op de klok was nu nog alles
mogelijk en leek er nog kans op de eerste overwinning
in de competitie. Maar helaas niets was minder waar. De
koek was helemaal op voor de JO-9 2 en na de laatste
time out lukte dan ook vrijwel niets meer. De jongens
uit Mill roken bloed en straften werkelijk waar alles af,
waardoor zij nog maar liefst 5 keer wisten te scoren in
de laatste 10 minuten!

Mannen, goed gedaan, maar met iets meer scherpte
hadden we deze pot gewonnen!! Op naar volgende
week! En Rein, sterkte met je herstel!

De uitslag werd hierdoor een zeer geflatteerde 4-9. Erg
jammer voor onze jongens, maar afgezien van de laatste 10 minuten is er prima gespeeld.

En we gingen goed door, met afwisselend voetbal
van onze dames. De druk naar voor was goed,
alleen wilden ze allemaal naar voren, zelfs onze
keepster van vanavond Lindsy wilden meedoen
voorin, want de tegenstander kwam niet verder dan
de 16 van ons, nog niet eens een schot op goal,
wel jammer voor hun, of was gewoon onze achterhoede zoooooooo goed. Eindstand 1ste helft was
maar 5-0, had veel meer Kunnen zijn, dus een andere 2 de helft wilden de trainers zien, niet dat het
heel slecht ging, maar de dames moesten meer
van uit hun positie voetballen, dan krijgen we nog
meer ruimte.
Een andere 2de helft was het, ze deden echt hun
best onze meiden, en ze hadden er zo veel plezier
in, en dat is toch wel het aller belangrijkste, maar
een keer winnen………….. Eindstand 8-0 en dat
smaakt naar meer, en dat gaan we volgende keer
zeker weer proberen. Iedereen heeft genoten, en
bedankt dat we weer met grote getalen weer aanwezig waren om te supporten .
Komt zeker de volgende keer weer, HOUDOE

Foto Lars van Thiel van de JO9-2
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