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Uitslagen
(Rian van de Ven)
Zaterdag 4 november

Foto: Mike van Boekel (JO15-3) gaat er met de bal vandoor. Op de achtergrond kijkt Ian Ouwens toe.

Knappe winst voor VR2

ST EGS VR2 - Olympia’18 VR2
(Lisanne Paters)
Vandaag moesten we het opnemen tegen Olympia VR
2. De afgelopen week hebben we als team afgesproken de drie punten te pakken. Dit omdat het team met
een puntje boven ons stond. Natuurlijk gaan we iedere
zondag voor de winst, maar voor deze wedstrijd was
ieder extra gemotiveerd voor de winst te gaan om boven
Olympia te mogen eindigen.

een steekpaas door de verdediging van Olympia en wist
Marloes na gericht door te gaan de (4-2) te scoren. Vervolgens wist Joyce vanuit een afstandsschot mooi in de
kruising te scoren. De tweede helft hebben we laten
zien dat wij de regie hadden en kreeg Olympia niet zo
veel kansen meer. Een tegengoal hebben we dan nog
wel gehad, maar dat was niet meer zo erg omdat de
overwinning binnen was!
Volgende week gaan we wederom voor de winst en nemen we het op tegen Vianen Vooruit VR1.

De wedstrijd begon goed, omdat onze aanvoerster er
voor kon zorgen dat wij met de zon in de rug mochten
starten. Het eerste doelpunt mochten we al snel achter
onze naam zetten. De 1-0 was een kopbal van Kim door
een precieze voorzet van Rianne. Echter kregen we in
de 16e minuut een penalty tegen. Hoewel we de bui al
zagen hangen schoot een speelster van Olympia over.
Vooralsnog waren we gedreven om vandaag voor de
winst te gaan en het spel keerde al snel om met een
doelpunt van Rianne (2-0). Daarna lieten we Olympia
teveel voetballen dat resulteerde in een paar klungelige
goaltjes tegen (2-2). Vrijwel de eerste helft leken we nog
teveel aan elkaar gewaagd te zijn en vlogen de kansen
van beide kanten de keepsters om de oren. Frederique
heeft er vandaag voor gezorgd dat weinig kansen van
de tegenpartij het doel uiteindelijk wisten te bereiken.
Na het opladen tijdens de rust scoorde Lisanne de (3-2).
Wederom en nog geen tien minuten later gaf Lisanne
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Foto: Simone van Zuijlen moet in de verdediging om
de Olympiaanse tegenstandster tegen te houden

6

vrij

de derde helft egs
Uitglijder voor VR1

ST EGS VR1 - Volkel VR1
(Rian van Kuppenveld)
Vandaag stond de thuiswedstrijd tegen Volkel op het
programma. Dit team heeft het tot nu toe goed gedaan
en stonden op de vierde plaats voorafgaand aan deze
speelronde. Door de afwezigheid van Jolijn en de blessures van Sanne en Rian hadden we maar 11 speelsters. Gelukkig voor ons was Vrouwen 3 vrij en konden
zij ons helpen met maar liefst vier speelsters, waardoor
we voldoende wisselmogelijkheden hadden. We waren
weer erg blij met deze hulp van, deze keer, Rowie, Dionne, Noortje en Maria. Bedankt dames!
Na vijf minuten kregen we meteen een grote kans door
een mooie voorzet van Noortje die precies op het hoofd
van Inge terecht zou zijn gekomen, ware het niet dat
het hoofd van een tegenspeelster de bal net genoeg
van richting veranderde om de kans om zeep te helpen.
Daarna kwam Volkel uit de startblokken. Ze kwamen
meteen een paar keer goed uit en een rare dwarrelbal
die het midden hield tussen een voorzet en een schot
op doel viel buiten het bereik van Susanne in het doel.
Volkel bleef aandringen, maar ook wij kwamen een paar
keer goed tot overspelen. We creëerden er echter niet
heel veel echte kansen mee.

Helaas voor ons raakte een bal de arm van Vede ongelukkig in het strafschopgebied waardoor de scheidsrechter niets anders kon doen dan de bal op de stip leggen.
0-2. Volkel kreeg steeds meer grip op het spel, hoewel
we niet volledig kansloos waren. Met een mooi afstandsschot kwam Volkel voor de rust nog wel tot 0-3.
In de tweede helft bleef het beeld vrijwel ongewijzigd.
Volkel was wel wat beter dan wij waren, maar kwam gelukkig niet meer tot scoren. Tot Susanne uitviel door een
knietje tegen haar hoofd en we daarom van doelverdedigster moesten wisselen. Loes nam dat stokje over en
vanaf dat moment raakten we de weg wel kwijt. Helaas
lukte het Volkel toen nog om twee keer te scoren, hoewel Loes als invaller ook nog een mooie redding verrichte door een duik naar de hoek. De eindstand kwam
hiermee op 0-5, die daarmee wel wat geflatteerd was,
hoewel in alle eerlijkheid Volkel de overwinning wel verdiende.
De koppositie waren we vorige week al kwijt na het
verlies bij Mill, nu zijn we gezakt naar de vierde plaats.
Volgende week naar Gemert waar ons weer een onbekende tegenstander wacht, daar gaan we weer proberen aansluiting te behouden met de top.

Programma
Zaterdag 11 november
wedstrijdcoördinator: Anita v Zuijlen en Paul
van Halen tot 13:00 uur, Henriëttte v Zuijlen
vanaf 13:00 uur
15:00

ST EGS JO17-1

Volkel JO17-1

comp
scheidsrechter: D. Janssens
vrij

ST EGS JO17-2

13:00

ST EGS JO17-3

VCO JO17-1G

comp
scheidsrechter: Ben Gerritsen
12:30

ST EGS JO15-1

Berghem Sport
JO15-2

comp
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

3 punten thuis gehouden door de MO15-1

ST EGS MO15-1 - EVVC MO15-1
(Ankie Spanjers )
Zaterdag 4 november verzamelde de meiden zich om
11.45 uur bij Estria voor een nieuwe wedstrijd tegen
EVVC MO15-1 te spelen, thuis. En het weer zat ons vandaag mee, het was zonnig en droog. Omdat Guusje is
gestopt en Puk en Sophie vandaag niet konden komen,
had Richard aan Nina en Savy (van de JO13-4M) en
Eefje gevraagd of zij met ons mee wilde spelen en dit
wilde ze wel.

1-2tje naar Lieneke te spelen. Door dit mooie 1-2tje wist
Lieneke de stand op 2 – 0 te zetten. Even later wist Lieneke de stand op 3 – 0 te zetten door een mooi schot
op doel. Het lukte Renée ook deze helft om een puntje
mee te pikken en de stand op 4 – 0 voor ons te zetten.
Er werd goed overgespeeld en Gwen liet ook deze helft
goed keepwerk zien en een hele mooie redding. Helaas
wist EVVC er op het laatst nog een te scoren. Wat de
eindstand op een 4 – 1 overwinning voor ons bracht.
Goed gedaan meiden! Savy, Nina en Eefje bedankt voor
het meespelen. Jullie hebben allemaal heel goed gespeeld.

De toename van het aantal EGS-jeugdteams heeft
ervoor gezorgd dat het op Sportpark De Kranenhof
op zaterdagen veel drukker is geworden. Dit is aan
de ene kant hartstikke leuk en gezellig maar aan de
andere kant betekent het voor de vrijwilligers die achter de bar in het clubhuis staan een zwaardere belasting.
Wij willen dan ook een oproep doen aan alle ouders
om deze vrijwilligers te ondersteunen. We zijn daarbij met name op zoek naar hulp tussen 12:30 uur en

ST EGS JO13-1

TOP JO13-2

comp
scheidsrechter: Theo Wouters
10:45

ST EGS JO13-2

UDI'19/CSU JO13-4

comp
scheidsrechter: Maarten Verboom
12:30

ST EGS JO13-3

SV Venray JO13-7

comp
scheidsrechter: Menno Leegstraten
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

ST EGS MO11-1

comp
vertrek: 10:45 naar Vianen
vervoer: Kersten, Rovers, res: Verheijen
09:30
Foto: Lieneke van Kempen scoort de openingstreffer voor de MO15-1

Kantinemedewerkers gevraagd
(stuurgroep)

12:30

12:45

In de eerste helft werd er goed overgespeeld, er waren
een aantal goede schoten op het doel van EVVC. Renée
en Lieneke kregen drie keer een hele mooie kans op een
doelpunt, maar die gingen allemaal naast. Lieneke kreeg
een keer een bal heel goed aangespeeld, waardoor ze
de stand op 1 – 0 voor ons wisten te zetten. Door onze
keepster Gwen werd goed gekeept en ze had twee hele
mooie reddingen.
In de tweede helft had Lieneke weer een hele mooi
schot op doel, die helaas er niet in ging. Binnen 5 minuten kreeg Eefje de bal en wist met mooi dribbelwerk
een paar meiden van EVVC uit te spelen en een mooi

vervoer: Zwaans, vd Boom, Gerrits, v
Haren, res: v Kempen(Lieneke)

scheidsrechter: FairPlay

14:30 uur. De werkzaamheden bestaan uit het meedraaien van de bardienst en het helpen in de keuken.

Meld je aan via samenwerking.egs@gmail.com of bij
kantinebeheerder Piet Michiels, die iedere zaterdag
aanwezig is.
Samen helpen we elkaar om van de EGS
een succes te maken !!
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V.V. Achates JO9-1

comp
09:30

Wanneer we voldoende aanmeldingen hebben, kunnen we een rooster maken en dan komt iedereen
maar een paar keer in het seizoen aan de beurt.

ST Estria/SCV'58
JO9-1

ST Estria/SCV'58
JO9-2

GVV'57 JO9-2

comp
scheidsrechter: FairPlay
09:30

ST Estria/SCV'58
JO9-3

SES JO9-2

comp
scheidsrechter: FairPlay
09:00

SJO/VITA JO7-1
comp

ST Estria/SCV’58
JO7-1/2
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Zondag 12 november
10:00

Gemert VR2

ST EGS VR1

08:45

comp

comp
12:00

ST EGS VR2

vervoer: Harends, de Hart, res: Kempen

comp
11:30

Nulandia VR1

ST EGS VR3

09:00

ST EGS JO17-1

09:30

comp
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

vrij

ST EGS VR1

vrij

ST EGSVR2

10:15

ST EGS VR3

14:30

ST EGS JO15-4

Berghem Sport
JO15-5

12:30

ST EGS MO15-1

Blauw Geel'38/
JUMBO MO15-1

11:30

OSS'20 JO13-2

ST EGS JO13-1

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

ST EGS JO13-2

13:00

Vitesse'08 JO13-3

12:30

vertrek: 12:00 naar Gennep

UDI'19/CSU JO13-8M

ST EGS JO15-4

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

ST EGS VR2

10:00

ST Avesteyn/HeesST EGS VR3
wijk VR2

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

11:30

scheidsrechter: Edwin v Kraaij
13:00

ST EGS JO17-3

OSS'20 JO17-3

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

HVCH JO15-5

ST EGS MO15-1

12:30

ST Herpinia/OKSV
JO13-1

ST EGS JO13-1

vertrek: 10:30 naar Herpen

vervoer: Fergiatakis, Ouwens, Pas, res:
Roeven
vrij

ST EGS JO15-4

11:30

Schijndel/DE WIT
MO15-1

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

comp
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ST EGS MO15-1

comp

De Zwaluw JO13-1 ST EGS JO13-2

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

ST EGS JO15-3

vertrek: 11:30 naar Herpen

vervoer: Spaan, Willems, Dinnissen, res:
Bardoel

vertrek: 11:30 naar Oefelt

ST Herpinia/OKSV
JO15-1
comp

Margriet MO15-1

comp

12:00

Constantia JO17-1

comp

scheidsrechter: Menno Leegstraten

Venhorst MO11-1

ST Estria/SCV'58
JO9-1

scheidsrechter: Edwin v Kraaij

comp

comp
Volharding JO9-2

SJO Vianen Vooruit
HBV JO15-2

scheidsrechter: Joeri Nuijen
12:30

RKVV Keldonk VR1

comp

comp

scheidsrechter: Jan Paters

scheidsrechter: Dylan Childress

OSS'20 JO15-2

ST EGS JO15-2

14:30

comp
ST EGS MO11-1

ST EGS JO15-1

ST EGS JO15-3

ST EGS VR1

comp

FC de Rakt JO17-1 ST EGS JO17-3

vrij

ST Estria/SCV'58 JO7-1/2

vrij

scheidsrechter: Theo Kersten

vervoer: Rovers, v Soest, Aleskerov, res:
Bottenberg
ST EGS JO13-4M

ST EGS JO17-2

SES JO17-1

comp

ST EGS JO13-3

comp

10:00

comp

10:00

scheidsrechter: Edwin v Kraaij

vertrek: 10:30 naar Oss

09:30

Prinses Irene JO17-1 ST EGS JO17-1

comp

comp

10:45

Zondag 26 november

vervoer: wordt door leiding geregeld

comp
scheidsrechter: Edwin v Kraaij

vertrek: 9:30 naar Haps

vertrek: 13:45 naar Uden
12:30

ST Estria/SCV’58
JO9-3

comp

vervoer: Beelen, Beijer, Bekkink, res:
Bernards

comp

scheidsrechter: Paul Willems

Hapse Boys JO92G

vervoer: Michiels, Peters, res: Roeven

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

comp

ST Estria/SCV'58
JO9-2

vervoer: Kempen, Radstake, res: v Thiel

vrij

vertrek: 13:30 naar Langenboom

14:45

Hapse Boys JO9-1G

vertrek: 8:30 naar Haps

comp

scheidsrechter: Theo Kersten

ST Estria/SCV’58
JO9-1

vertrek: 8:30 naar Oploo

vertrek: 13:30 naar Herpen

vervoer: wordt door leiding geregeld

DAW JO15-2

ST Excellent/SVS/
Westerbeekse
Boys JO9-1
comp

10:30

vertrek: 14:00 naar Nistelrode

comp
14:30

09:30

Maaskantse Boys
VR1

ST EGS JO15-2

ST EGS JO15-3

OSS'20 MO11-2

comp

comp

14:30

ST EGS MO11-1

comp

comp

scheidsrechter: Theo Wouters

09:30

09:30

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

scheidsrechter: Kevin Janssen

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

SES JO15-1

Boekel Sport JO13-5M

vervoer: Kilian, Brioschi, res: Imiri

Zaterdag 25 november

15:00

ST EGS JO13-4M
comp

FC de Rakt JO7-1/2

comp

comp

12:30

10:45

comp

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

ST Estria/SCV'58
JO7-1/2

Zondag 19 november

vervoer: wordt door leiding geregeld
12:45

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

scheidsrechter: Peter Pijnappels

vervoer: v Veelen, v Kuppenveld, res:
Mawazini

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

15:00

ST Estria/SCV'58
JO9-3

vertrek: 8:00 naar Ottersum

Zaterdag 18 november

DAW JO17-1

vertrek: 10:30 uu naar Boxmeer

comp

comp

14:45

V.V. Achates JO9-4

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

vertrek: 8:00 naar Mill

Vianen Vooruit VR1

scheidsrechter: Sjon Steenhuizen

ST Estria/SCV'58
JO9-2

Juliana Mill JO9-4

11:30

12:30

ST EGS JO13-1

Juliana Mill JO13-1

comp
scheidsrechter: Theo Kersten
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(George van der Zon Brouwer)
De Rakt, een tegenstander waar we elk jaar toch wel
wat moeite mee hebben. Dit keer moesten we tegen
JO15-1, een eerste jaars team met veel kleine spelers.
De Rakt had erg snelle spitsen waar onze verdedigers
de handen aan vol hadden, maar toch was het Yves
die zijn team na 13 minuten op voorsprong zette, 1-0.
Dit kwam voornamelijk omdat onze jongens erg sterk
aan de wedstrijd begonnen. Hierna had EGS nog 2 zeer
goede kansen om de voorsprong te vergroten, maar
rond de 25ste minuut van de wedstrijd wist De Rakt 2x
achter elkaar te scoren, zodat er met een 1-2 achterstand de rust werd bereikt. Er was niks aan de hand,
want we wisten dat we nog kansen zouden krijgen. In
de tweede helft werd De Rakt meteen goed onder druk
gezet en dat resulteerde na 5 minuten in de gelijkmaker
door een doelpunt van Chris, 2-2. Hierna werd de wed-

Onze jongens speelde afgelopen zaterdag tegen het
goed gestarte V.V. Achates JO15-1. Na de 2-1 nederlaag tegen DSV JO15-1 van vorige week wilde we ons
revancheren en goed aan de wedstrijd beginnen. Helaas gebeurde dat niet en werd het binnen de eerste
minuut al 0-1 door onnodig balverlies. Na de vroege
achterstand hadden we de hoop dat we wakker waren
en snel de draad weer op konden pakken. Dit was echter niet het geval. We waren slordig in balbezit, er was
geen beleving, stonden stil en volgens mij vonden ze de
wedstrijd van onze JO15-1 interessanter. Het was voor
de tegenstander dan ook gemakkelijk om uit te lopen
naar een 0-3 voorsprong bij rust. Dat het maar bij 0-3
bleef was te danken aan onze keeper Sil Roos die een
paar knappe reddingen verrichte.
Met opgestroopte mouwen begonnen we aan de tweede
helft. Het werd echter al snel 0-4 door een mooi afstandsschot, maar ondanks dit tegendoelpunt begonnen we
steeds beter te voetballen en te combineren. Het leidde
al snel naar de 1-4. Uit een hoekschop van Daan Lieferink scoorde Abe Brussaard knap met een volley. Dit
doelpunt gaf de jongens een boost waardoor het steeds
beter begon te lopen. We creëerden meerdere kansen
en kwamen terug tot 3-4. Het was opnieuw Abe die een
doelpunt maakte en Casper Lomans zorgde zelfs voor
de aansluitingstreffer, 3-4.

strijd eigenlijk uit handen gegeven doordat er niet altijd
even goed verdedigd werd en De Rakt ook het geluk aan
hun zijde had. Onze gasten uit Uden wisten 3x te scoren
waardoor de eindstand op 2-5 kwam. Positief is, dat er
dit keer heel scherp aan de wedstrijd werd begonnen en
we zodoende gelijkwaardig waren aan de tegenstander.
Er werd goed druk gezet en goed gevoetbald, vooral het
middenveld was vandaag in vorm. Ondanks dat De Rakt
een geduchte tegenstander is, was de stand toch wel
geflatteerd te noemen.

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

Foto: Luca Brans haalt uit

09:30

Met nog een kwartier te spelen bleven we druk uitoefenen op de tegenstander waardoor zij maar weinig kansen kregen en nerveus begonnen te worden. Dit resulteerde uiteindelijk in de 4-4 van Abe Brussaard die een
op een de bal langs de keeper schoof. De blijdschap
was dan ook enorm. Met nog vijf minuten op de klok
bleven we vol voor de winst gaan maar het doelpunt viel
echter niet meer aan onze kant maar aan de kant voor
de tegenstander 4-5! In de laatste minuut kregen de bezoekers een corner die uiteindelijk werd binnen gekopt.
Dit was heel zuur want op basis van de tweede helft
hadden we een punt verdiend.
Ondanks het verlies een groot compliment voor het team
voor hun inzet en strijd in de tweede helft!

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

Enthousiaste vrijwilliger(-ster)
gezocht
(Arthur Brussaard)
Bij de keepersschool zoeken wij een enthousiaste vrijwilliger(-ster) die ons gaat ondersteunen
bij de jongste jeugd.

Foto: Julius van Dijk omspeelt zijn Ottersumse
tegenstander

Offday voor JO15-4

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
Wie vindt dit vooral leuk om te doen en sluit aan
bij deze enthousiaste groep?

ST EGS JO15-4 - JVC Cuijk JO15-2
(Arnoud Pol)
Na de hele goede wedstrijd van vorige week dachten
we dat ze die lijn wel konden doorzetten. Helaas kunnen
we snel klaar zijn met deze wedstrijd.
JVC was niet eens de betere partij maar konden ruim
winnen omdat er totaal geen beleving was. We kregen
in ieder geval niet de indruk dat ze er zin in hadden.
Af en toe heb je van die wedstrijden we hopen maar dat
ze ook hier van geleerd hebben en moeten deze wedstrijd maar snel vergeten.

Vorstenbossche
Boys JO13-1

comp

JO15-2 toont veerkracht

ST EGS JO15-2 Achates JO15-1
(Remco Kersten)

ST EGS8 JO13-2

scheidsrechter: Thijs Jongerius

Geflatteerde nederlaag JO15-1

ST EGS JO15-1 - Fc de Rakt JO15-1

10:45

Laat het weten op:
samenwerking.egs@gmail.com en we nemen
contact met je op.
Met vriendelijke groeten,
De Keepersschool, Menno, Hans en Arthur

Foto: Raffe Schoute kapt de bal af
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de derde helft egs
Goede spel JO9-1 wordt beloond

ST Sv United/BVV’27 JO9-1 ST Estria/SCV’58 JO9-1
(Michael Hendriks)
Deze ochtend stond de verre uitwedstrijd naar Limburg
op het programma. Omdat de snelweg gedeeltelijk dicht
was, was het een hele rit, om uiteindelijk in Wanssum
uit te komen. De trainer wilde graag dat iedereen op tijd
was en nam het zekere voor het onzekere…. 08.30uur
verzamelen en 11.15uur spelen. Na wat lekkere broodjes en krentenbollen van de plaatselijke bakker en een
goede warming up, waren de jongens goed voorbereid.
Op het kunstgrasveld konden onze jongens goed uit de
voeten. Er werd een flinke strijd geleverd op het middenveld. Na een schitterende bal van Kobe, werd Kick weggestuurd langs de lijn. Deze kon met een mooie pass
de vrijstaande Sytse bereiken. En Sytse haalde dodelijk
de trekker over: 0-1 De eerste helft was helemaal voor
de boys uit Brabant. Met mooie aanvallen kwamen ze
meerdere malen voor de goal van sv United. Aan de andere kant had Bilal weinig moeite om zijn goal schoon
te houden.
In de tweede helft begon de thuisclub sterk en moest er
met man en macht verdedigd worden. In een tegenstoot
werd het zowaar 0-2. Wederom was het Sytse die op
de juiste plaats stond en het laatste tikje kon geven. De
vreugde was van korte duur. Bijna vanaf de aftrap kon sv
United tegen scoren. 1-2
Dit was voor hun het sein om op jacht te gaan naar de
aansluitingstreffer. Kobe en Julian bleven goed overeind. Tijs moest met handen en voeten gestopt worden.
Robin had genoeg te doen voor zijn goal, maar kon niet
voorkomen dat er nog een keer werd gescoord. 2-2. De
kopjes gingen niet omlaag en er werd gestreden voor
een nieuwe voorsprong. Uit een mooie counter wisten
Kick, Bilal en Sytse elkaar mooi te vinden. Na mooi samenspel kon er op doel geschoten worden. Deze bal
belanden op beide palen, waarna er onduidelijkheid was
of deze over de lijn al was. Estria nam het zekere voor
het onzekere en dook er boven op, waarna Kick de bal
het laatste tikje kon geven. 2-3
Er was nog maar een paar minuten te spelen. Sv United
kwam 1 tegen 1 voor de goal van Robin. Maar Robin
was pijlsnel uit zijn doel gekomen, om een goal te voorkomen. Na een hectische eindfase werd er toch nog
gescoord door. Helaas….3-3. Hierna werd er snel afgefloten.

Voetballend gaat het steeds beter en worden er mooie
aanvallen op de mat gelegd. Verdedigend staat het als
een huis en worden de tegenstanders goed tegen gehouden.
Volgende week deze lijn doortrekken en op naar meer
punten.

Klassewedstrijd JO7
ST Estria/SCV’58 JO7 Achilles Reek JO7
(Ivo Rossen)
Eindelijk mochten onze mannen weer eens aantreden
op het eigen vertrouwde sportcomplex van de Kranenhof. Helaas kon er deze week niet getraind worden,
maar daardoor stond het vizier wel op scherp bij onze
talenten. Rein was al vroeg in de weer om de lijnen te
trekken, de goaltjes neer te zetten en het gras te maaien. Waarschijnlijk vanweege het feit dat hij zich toch
enigszins schuldig voelde vanwege de gecancelde training deze week...
Om 9.30 uur kon er worden afgetrapt. Helaas had Reek
maar 5 voetballertjes meegestuurd daar waar onze Estriaantjes met zijn 11en waren. Dus werd besloten de
groep op te splitsen. Het ene team ging voetballen, het
andere kreeg een mini-training van ondergetekende.
Het ging er vanaf het begin fanatiek aan toe, en het
duurde ook niet lang voordat Rens, alias Dirkie Kuyt,
het net wist te vinden.
Na 7 minuten werd er gewisseld en kwamen de andere mannen in het veld. Helaas hadden zij het een stuk
moeilijker, waardoor de ruststand uiteindelijk 1-3 in het
voordeel van de Reeksen was. Na een sterke peptalk
van Frenkie Rijkaard en het vertrek van uw verslaggever (moest zich spoeden naar zijn eigen wedstrijd) werd
er in de 2e helft alles aan gedaan om de stand weer
gelijk te trekken. Door hard werken en goed samen te
spelen lukte dit bijna!!
Mannen, goed gedaan, klasse dat jullie zo hard zijn blijven werken en over de opkomst, ook van de ouders,
hebben we niks te klagen. Het gaat een keer zijn vruchten afwerpen! Van de week weer lekker trainen en dan
op weg naar het altijd lastige Haaren!!

EGS JO13-3 WINT !!
Volharding JO13-3G ST EGS JO13-3
(Joep van der Molen )
Met hoofdletters geschreven. Ja, eindelijk wint EGS
JO13-3 haar eerste competitieduel. Volharding
JO13-3G was de tegenstander, die ook nog geen
punten gehaald had. Op voorhand beloofde het
dus een spannende wedstrijd te worden. Zonder
de afwezige Sjoerd werd er richting Vierlingsbeek
vertrokken. Al een helse onderneming, want de A73
was weer eens dicht. Na driekwartier rijden was er
nog even tijd voor een korte warming up.
Veel warming up hadden de jongens van EGS
JO13-3 niet nodig, want van af begin van de wedstrijd werd er voor iedere bal geknokt. Emiel als
rechtsback had het lastig tegen een snelle voorhoedspeelster, maar hij hield haar in toom. Op
linksback weet Bram inmiddels hoe je een bal iets
verder kunt verplaatsen en hij liet dat dikwijls zien.
Verdedigen dat kon hij al. Chiprian had zich in het
dienst gesteld van het elftal en begon als laatste
man. Hij liep werkelijk alles dicht en samen met
sluitpost Noud hield hij de nul. Noud moest zeker
redding brengen bij een gevaarlijk afstandsschot.
Voor de rest bleef het betrekkelijk rustig bij zijn doel.
Veel van de wedstrijd speelde zich af tussen de
twee strafschopgebieden. De hard werkende Rinus
zette een paar keer Tariél aan het werk, die een
keer met een puntertje de keeper probeerde te verschalken. In de as staan twee geweldige steunpilaren van dit elftal. Tijn van Soest, hij die met het gave
linker been, en Mike Opsteegh. De alleskunner en
watervlug met en zonder bal. Zij duwde het elftal
in de tweede helft vooruit. Ook op de rechterflank,
waar eerst Tijn Kersten en Wes het hadden geprobeerd, deed Dylano en Daan een grote bijdrage aan
het overwicht in de tweede helft.
Dylano en Daan is een koppeltje dat elkaar steeds
beter begint te vinden en dus steeds gevaarlijker
wordt. Door druk zetten van de twee heren veroverde EGS de bal. Eenmaal in de voeten van Tim (die
in de tweede helft de spitspositie had overgenomen
van Koen), werd het leder richting de hoek van het
doel getrapt. En jahoor, goooooooooooal. Heel het
elftal buitelde over Tim heen, wat een feest. Nog
vijf minuten op de klok. De poorten moesten nu gesloten blijven en laat dat maar aan Maik Lemmers
over, hij buffelde alles voor de verdediging weg. De
overwinning kon gevierd worden.
Bij de kleine bespreking op het veld in de volle zon,
konden de trainers/leiders alleen maar complimenten uitdelen aan heel het elftal. Zonder mensen te
kort te doen werden er ook een paar spelers uitgelicht. Zij kregen van iedereen een welverdiend applaus. De eerste winst is binnen.

Spannende ontknoping JO9-3
SJO Vianen Vooruit/HBV JO94G - ST Estria/SCV’58 JO9-3
(Dorien van Leuveren)
Voor de JO9-3 staat zaterdagochtend een uitwedstrijd
naar Vianen op het programma. Vorige week is er al gewonnen van een team van Vianen Vooruit en wat zal het
vandaag weer worden tegen een ander Viaans team.
Iedereen heeft er veel zin in. Het team is weer compleet
nu Duke terug is en ze zijn er klaar voor. Het eerste
doelpunt valt al snel voor ons, maar de tegenstander
maakt er 1-1 van. Zo gaat het de eerste helft door. Na
ieder doelpunt van ons komt Vianen weer terug. De rust
gaan we in met gelijkspel.
Het is een spannende wedstrijd, waarin mooie doelpunten worden gemaakt. Tot de laatste 10 minuten blijft het
gelijk opgaan, maar dan vinden onze voetballers nog
wat extra wilskracht en winnen met 6-8. Goed samenspel, prima verdediging, vurige aanvallen, oplettende
keepers en een klein beetje geluk hebben ervoor gezorgd dat we weer met winst naar huis gaan. Op naar
de volgende wedstrijd!

Foto: Een vliegend schot van Mees van Hattem
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Kopij voor de weekbrief dient
vóór maandag 17.00 uur
aangeleverd te zijn via
weekbrief.egs@gmail.com

