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Uitslagen
(Rian van de Ven)
Zaterdag 11 november

Foto: Floris Roeffen (JO13-2) verzendt een pass

JO15-1 niet tevreden met puntje

ST EGS JO15-1 - Berghem Sport JO15-2
(George van der Zon Brouwer)
Van tevoren waren we misschien wel blij geweest met
een puntje tegen de nr.3 uit de poule, maar achteraf
hadden we best 3 punten aan ons totaal toe kunnen
voegen.

zomaar de held van de dag kunnen worden, door te scoren. Complimenten voor de verdediging, die vandaag
erg sterk hun mannetje stonden, ook keeper Jens bleek
weer in vorm en was duidelijk de baas in zijn strafschopgebied.
Ondanks de 0-0 uitslag was vooral de tweede helft aantrekkelijk om naar te kijken. Ga zo door, dan gaan we de
komende wedstrijden omzetten in winst!

De eerste helft was vrij rommelig en dat was best jammer omdat we net zo fel als vorige week wilden beginnen. Te vaak werd er meteen voor de diepe bal gekozen, terwijl dat meestal balverlies opleverde. Naarmate
de tijd vorderde in de eerste helft, zag je dat EGS meer
controle kreeg over de wedstrijd en voorzichtig wat speldenprikjes uitdeelde aan Berghem Sport. Tijdens een
aanval had Yves de 1-0 op zijn schoen, maar hij gunde
de kans aan een ander, helaas werd dit niet zo goed
uitgevoerd waardoor de stand op 0-0 bleef.
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In de tweede helft ging EGS door en speelden ze veel
beter samen. Ze waren de bovenliggende partij en creëerden toch wel een paar grote kansen. Chris , Luca en
Mees hadden de voorsprong op het scorebord kunnen
zetten, maar helaas bleef het 0-0.
De verrassing van de dag was Mees. Als verdediger
werd hij in de spits gezet tot ieders verbazing en hij had
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Zondag 12 november

Foto: Tijn Bardoel van de JO15-1
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Wederom geen punten voor VR1

Gemert VR2 - ST EGS VR1
(Rian van Kuppenveld)
Op een koude, natte en troosteloze zondagochtend gingen we op weg naar Gemert waar ons de wedstrijd tegen de vrouwen 2 wachtte. Dit team had tot nu toe nog
niet veel punten weten te behalen, dus we zagen wel
kansen voor ons om punten te pakken.
Gemert begon echter als een speer aan de wedstrijd
en we kwamen daardoor al snel op achterstand. Bij navraag aan de kant bleek dat hun vrouwen 1 geen wedstrijd hadden door afgelasting en zij daardoor een aantal speelsters van vrouwen 1 in het veld hadden staan.
Het is altijd erg jammer dat dit gebeurt, maar helaas zien
we dit vaker bij clubs waar ze meerdere teams hebben.
Want, de speelsters van vrouwen 1 speelden en enkele
speelsters van vrouwen 2 zaten op de bank.

Vooral hun rechtsbuiten en centrale middenvelder waren speelsters van klasse. Hierdoor ontstond dus een
eenzijdig beeld, Gemert in de aanval en wij zo goed als
we konden verdedigend. De stand met de rust kwam
hiermee op 6-0.
In ons voordeel kunnen we wel stellen dat we de tweede
helft, net als in de eerste helft, zijn blijven voetballen,
en er ook voor bleven knokken. In de tweede helft resulteerde dat in een aantal kleine kansjes en ook in een
aantal mooie combinaties van achteruit. Gemert scoorde nog twee keer in de tweede helft waardoor er een
eindstand van 8-0 op het scorebord stond.
Behalve koud, nat en guur was ook de wedstrijd als een
natte douche voor ons. Hopelijk kunnen we revanche
nemen tijdens returnwedstrijd.
Vandaag deed Charis met ons mee vanuit GVV ’57, om
ons tekort aan speelsters aan te vullen. En, zoals altijd
waren we weer erg blij met deze hulp.

Programma
Woensdag 15 november
18:30

Hapse Boys JO9-1G

ST Estria/SCV'58
JO9-2

comp
vertrek: 17:30 naar Haps
vervoer: Kempen, Radstake, res: v Thiel
Zaterdag 18 november
wedstrijdcoördinator: Paul v Halen tot 13:00
uur, Rian vd Ven vanaf 13:00 uur
14:45

DAW JO17-1

ST EGS JO17-1

comp
scheidsrechter: L. van Mullekom
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

Eerste winst voor JO13-1

vervoer: wordt door leiding geregeld

ST EGS JO13-1 - TOP JO13-2

12:45

comp

(Anton Gerrits)

vertrek: 11:45 naar Geffen

We begonnen vandaag tegen TOP Oss een kwartier later omdat ze hun shirtjes waren vergeten.
Vanaf de eerste minuut werd de tegenstander vastgezet
op hun eigen helft. Dit leverde diverse mooie kansen op,
helaas werden deze niet altijd omgezet in doelpunten.
Bij rust stonden we al ruim voor 3-0. Goals van onze
3 spitsen Daantje Daan en Sven. Max nam de regie
in handen op de mid-mid positie ipv zijn gebruikelijke
stekkie in de spits. Dit ging hem goed af al was het wel
heel iets anders dan hij gewend was. De verdediging
bestaande uit Juul, Danny Finn en Stan gaf ook in de 2e
helft geen krimp.
Zo werd de eerste overwinning dit seizoen verdiend geboekt tegen laagvlieger TOP Oss. Het laatste doelpunt
van de wedstrijd werd vlak voor het eindsignaal van de
uitstekende scheidsrechter Paul Willems (vader van
Pim) gemaakt door Max. Al met al prima gespeeld en
verdiend gewonnen. GA ZO DOOR!!

JO15-2 gaat hard onderuit
Venhorst JO15-1 ST EGS JO15-2
(Remco Kersten)

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

ST EGS JO15-2

SES JO15-1

comp
scheidsrechter: Theo Wouters
14:30

ST EGS JO15-3

DAW JO15-2

comp
scheidsrechter: Theo Kersten
Foto: Daan Mulder zet zijn tegenstander opzij

14:30

ST EGS JO15-4

Berghem Sport
JO15-5

comp

JO13-2 wint alleen 2e helft

scheidsrechter: Paul Willems

ST EGS JO13-2 Udi’19/CSU JO13-4
(redactie)

12:30

Onze JO13-2 won vandaag de 2e helft met 1-0 van UDI.
Helaas was de eerste helft een stuk minder en was de
0-5 ruststand dan ook een juiste afspiegeling van de
krachtsverhoudingen. Het was allemaal veel te slap en
de bezieling ontbrak bij sommige spelers. Dat ze het wel
kunnen bewezen ze in de 2e helft en door een doelpunt
van Joep werd de eer nog gered.

11:30

ST EGS MO15-1

Blauw Geel'38/
JUMBO MO15-1

comp
scheidsrechter: nnb
OSS'20 JO13-2

ST EGS JO13-1

comp
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

Afgelopen zaterdag speelde de jongens van de JO152 een uitwedstrijd tegen Venhorst JO15-1. Met een gehavende selectie begonnen we redelijk goed aan de
wedstrijd maar door persoonlijke fouten komen we 2-0
achter voor rust.

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

ST EGS JO13-4M

UDI'19/CSU JO13-8M

comp

De wedstrijd speelde zich met name af op het middenveld en er werden sporadisch wat kansjes gecreëerd
aan beide kanten.

scheidsrechter: Jan Paters
09:30

ST EGS MO11-1

Venhorst MO11-1

comp

Na rust maakte we uit het niets de aansluitingstreffer.
Milan reageerde attent bij een corner en schoot knap
raak. Ondanks de aansluitingstreffer was het Venhorst
die het spel bepaalde en vrij gemakkelijk de doelpunten
kon maken. De rechtsbuiten was letterlijk en figuurlijk
een maatje te groot voor ons en mede door zijn inbreng
gingen we hard onderuit in Venhorst. Eindstand 7-1.
Wij willen Raffe Schouten bedanken voor zijn inzet en
hulp tijdens onze wedstrijd

Nooit Gedacht JO15-1 ST EGS JO15-1

scheidsrechter: Arthur Brussaard
10:00

Volharding JO9-2

ST Estria/SCV'58
JO9-1

comp
vertrek: 9:00 naar Vierlingsbeek
Foto: Teun Verstraaten omspeelt zijn Udense tegenstander
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vervoer: Geurts, Hartmann, res: Hendriks
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08:45

Eerst nog een verslag van vorige week zaterdag (ik
wilde er eerst niet aan beginnen, maar de eerste helft
was zo slecht nog niet, die tweede helft deed het hum).
We moesten thuis aantreden tegen Margriet MO13, en
het was echt een lekkere ochtend om te voetballen, dus
ook na een goeie warming-up gingen we fris van start.
Natuurlijk wel weer op gehamerd dat we vooral de eerste
minuten alert moesten zijn, en dat ging 3 minuten goed,
toen lag de eerste er al in. Nee, niet bij de tegenstander
maar bij ons, helaas !!!!!, maar hier door werden we wel
wakker geschud en gingen we opzoek naar de gelijkmaker, en dat was snel door een mooi samenspel van
het middenveld en de voorhoude 1-1. Hier door kregen
we een beetje vleugeltjes en hadden de vijand onder
controle, hun konden geen gevaar meer stichten want
het was potdicht achter !!!!! Onder leiding van Lindsy en
Isa en Jonna en niet te vergeten onze keepster van de
eerste helft Femke stond het goed. Midden van de eerste helft kregen we een corner en na 2x geprobeert te
hebben om de bal er in te krullen, ging de bal er eindelijk
de derde keer er toch in door een speelster van Margriet
zelf. 2-1 Het ging gelijk op, en zo hadden we ook de
kansen op een of twee doelpunten meer, maar kwam de
bal net niet goed aan, of we gingen voor eigen succes.
Dus, zo bleef het tot de rust, 2-1 voor ons.
Een hele andere tweede helft,(EEN ECHTE ANDERE
TWEEDE HELFT) terwijl we gewoon ons ding zouden
blijven doen, en vooral alert weer die eerste minuten, en
durf het duel aan tegaan was de opdracht van de trainers. De eerste kans van de vijand ging nog mis, maar
de rest ………………. Ging er bijna allemaal in, wat we
ook deden, we hadden inmiddels ook onze keepster
omgewisseld, Lindsy keepte de tweede helft, was er
geen houden meer aan, Isa probeerde het nog achterin
om links en rechts te herstellen wat er mis ging, maar
er was geen houden aan, echt alles ging mis bij ons, of
had de vijand onze zwakke plek gevonden, en ik weet
niet waar die is, ik hoop dat de vijand daar nog over belt
want ik weet het niet ! Tweedehelft was en is om snel
te vergeten, want meiden wat was die ............, maar ja
, snel weer vergeten en door, want je kunt zeggen wat
we willen, het zijn onze meiden en wat hebben ze toch
altijd een schik, en in voor een dansje en een liedje, het
maakt ze niet uit, en dat maakt het toch altijd wel weer
kei mooi, en voor iedereen. Deze wedstrijd hebben we
ook verloren met 2-7, en hopen hiervan veel geleerd te
hebben (de trainers), op naar de volgende !!!!!
Afgelopen zaterdagmiddag mochten we naar effe naar
Geffen, hadden we Nooit Gedacht ;) Eerst nog een
kleine bespreking voor de wedstrijd over van alles en
nog wat, en toch ook nog wel een klein beetje over het

Foto: Lindsey Ouwens zet haar tegenstandster de
voet dwars

ST Estria/SCV'58
JO9-2

comp
vertrek: 8:00 naar Mill

Tweemaal verlies voor JO13-4M

ST EGS JO13-4M - Margriet JO13-7M
Nooit Gedacht JO13-4M - ST EGS JO13-4M
(Bas Janssen)

Juliana Mill JO9-4

vervoer: Harends, de Hart, res: Kempen

voetbal. Daar aan gekomen stonden de andere meiden van effe naar Geffen ons al op te wachten, die waren er al klaar voor om van ons gehakt te maken, (wat
waren die meiden GROOT en GROF, ook in de mond,
want het ging er af en toe op met k.. hier en k.. daar)
Onze meiden hadden hierdoor al een beetje schrik, eerst
toch maar effe de kat uit de boom kijken !! We begonnen
een beetje zenuwachtig aan de wedstrijd, en waren een
beetje zoekend, terwijl de vijand er stevig op lost hakte,
en daar hadden we in het begin geen antwoord op, maar
onderleiding van Lindsy gingen we toch ook voetballen.
Wij probeerde het voetballend nog op telossen, terwijl de
vijand er vrolijk op los bleef hakken. Deze tegenstander
wint zijn wedstrijden met geweld, en doorzettingsvermogen, er zit weinig voetbal in, en daarom moeten wij vooral nu slim spelen, maar dat lukte niet helemaal. Mirte op
goal vandaag hield toch maar een paar keer mooi de bal
tegen !!!! Wij konden de vijand op een 0-0 houden de
eerste helft, en dat is toch knap van onze meiden, die
een kop kleiner zijn en een paar maten kleiner. Toch ook
weer een hele andere tweede helft, en de vijand bleef
maar aandrukken door alleen lange ballen naar voren te
geven of lange ballen uit !!!!!
Wij kwamen ook de tweede helft maar weinig voor de
goal van hun, maar als we er kwamen moeten we het wel
ietsie slimmer uit spelen. Tweedehelft bestond eigenlijk
alleen uit inworpen, dus daar hadden goed op kunnen
oefenen, maar helaas kwamen ze ook een enkele keer
voor de goal en kon Mirte en de hele achterhoede er
niks aan doen, ze konden helaas 2x scoren. Maar onze
meiden hebben vandaag allemaal goed der eigen verweerd tegen deze zware tegenstander en er werd stevig
gevochten om de bal en far gevochten.
Deze wedstrijd weer heel anders als de vorige wedstrijd, en met deze inzet hadden we de andere misschien…………, maar als……….?????? Weer wat geleerd, en volgende week weer een nieuwe ronde, en
natuurlijk weer nieuwe kansen, dus komt volgende week
weer alle kijken, onze meiden zijn tot alles in staat.
Houdoe ;)

Verdiende punten voor MO15-1

09:00

V.V. Achates JO9-4

ST Estria/SCV'58
JO9-3

comp
vertrek: 8:00 naar Ottersum
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
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
14:45

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

12:30

ST EGS JO15-1

OSS'20 JO15-2

comp
scheidsrechter: Edwin v Kraaij
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
comp

Festilent MO15-1 - ST EGS MO15-1
(Ankie Spanjers)
Zaterdag 11 november verzamelde de meiden zich om
12.00 uur bij Estria voor een nieuwe wedstrijd tegen Festilent MO15-1 te spelen, in Zeeland. We waren op tijd
vertrokken, maar toch konden we pas rond 13.15 uur
beginnen met de wedstrijd, doordat de scheidsrechter
aan de late kant was.
In de eerste helft werd er goed overgespeeld, er waren
een aantal goede schoten op het doel van FC de Rakt.
Renée en Lieneke kregen een paar keer de bal heel
mooi aangespeeld, waardoor ze de stand op 0 – 3 voor
ons wisten te zetten. Helaas wist Festilent de stand op
1 – 3 te zetten voor de rust. Door onze keepster Gwen
werd goed gekeept en had een hele goede redding. De
meiden speelde goed over naar elkaar.
In de tweede helft hadden Renée en Lieneke een paar
hele mooie schoten op doel, die er heel mooi in werden geschoten en de stand op 1 - 5. Britt had ook een
keer een hele mooie kans op een doelpunt, maar helaas
miste ze. Er werd goed overgespeeld en Gwen liet ook
deze helft goed keepwerk zien. Wat de eindstand op een
1 – 5 overwinning voor ons bracht.
Goed gedaan meiden! A.s. zaterdag spelen we om
12.30 uur thuis tegen Blauw Geel’38/Jumbo MO15-1 en
om 11.45 uur verzamelen.
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HVCH JO15-5

scheidsrechter: Joeri Nuijen
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
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comp
scheidsrechter: Kevin Janssen
09:30

SJO Vianen Vooruit/HBV MO11-1 - ST EGS MO11-1
( Nicole de Kleijn)
Een spannende zaterdagochtend voor onze meiden. Vianen staat bovenaan maar de meiden hebben ook nog
geen punten in hoeven leveren. Vandaag zijn we compleet met alle tien de meiden: Marly,Lieke,Janna,Tessel
,Tess,Sanne,Lotte,Fabienne,Faya,Jaymie. Onder begeleiding van 3 inval coaches, Maik, Erik en Johan, gingen
de meiden strijdvaardig beginnen.
De scheids alias de coach floot het beginsignaal. Vianen mag aftrappen en hebben direct een gevaarlijke
aanval gecreëerd. Tessel wordt omver gewalst maar gelukkig daardoor de redding. Helaas een 2e gevaarlijke
aanval in de 3e minuut wat Vianen op en 1-0 voorsprong
brengt. Onze meiden trappen af vanaf de middellijn en
komen fel op de verdediging van Vianen af. Door geweldig samenspel tussen Jaymie en Tessel weet Jaymie de
1-1 te scoren. Diverse gevaarlijke aanvallen van Vianen
en Ook onze meiden geeft het beeld van de 1e helft
aan. De meiden knokken keihard tegen het “ eigenlijk
een maatje te groot” Vianen. Lotte en Lieke weten diverse ballen eruit te trappen en Sanne maakt bijna de
2-2. Wat jammer was echt een prachtaanval. Eentje uit
het boekje.

Helaas gaf Vianen na de rust een slimme wissel. Dat
meisje was gewoon te goed en liep langs bijna iedereen
heen....ik zeg bijna want Lieke heeft zich kranig geweerd
en een hoop ballen weten af te pakken. Ze kunnen niet
voorkomen dat Vianen steeds meer op voorsprong komt
en je ziet dat sommige meiden hun hoofdje laten hangen. Maar O.a. Tess en Janna blijven maar door rennen.
Tis ook wel vervelend dat de scheidsrechter midden in
het veld zijn team staat te coachen maar ja dat moet je
toch proberen langs je neer te leggen.
Al met al hebben de meiden keihard geknokt maar helaas dik verloren met 9-1. Wat een ontwikkeling maken
deze meiden door. Dit team bestaat zeker voor de helft
uit een hoop nieuwe voetballertjes en als je ziet wat ze al
voor elkaar krijgen....
Wij als ouders zijn in ieder geval super trots op onze
meiden en coach Rick Stoffelen en alle hulpouders die
deze meiden helpen ontwikkelen. Op naar de volgende
wedstrijd.

OSS'20 MO11-2

comp

MO11-1 strijdend ten onder tegen koploper
Fabienne maakt een geweldige move zodat Vianen de
bal kwijt raakt. Vianen scoort bijna 3-1 maar onze keepster Marly heeft een super redding. Ze trapt de bal heel
ver uit zodat via Faya de bal handig naar Tessel kan gemanoeuvreerd worden en zij bijna scoort. We gaan de
rust in met 2-1 achterstand.

ST EGS MO11-1

scheidsrechter: Peter Pijnappels
09:30

ST Excellent/SVS/
Westerbeekse
Boys JO9-1

ST Estria/SCV’58
JO9-1

comp
vertrek: 8:30 naar Oploo
vervoer: Kilian, Brioschi, res: Imiri
vrij

ST Estria/SCV’58 JO9-2

09:30

Hapse Boys JO92G

ST Estria/SCV’58
JO9-3

comp
vertrek: 9:30 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

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

JO13-3 speelt goede eerste helft
ST EGS JO13-3 SV Venray JO13-7

( Joep van der Molen)
Afgelopen zaterdag moest EGS JO13-3 aantreden tegen de nummer 3 van de competitie Venray. Op voorhand al een zware kluif voor EGS.
In de eerste helft was dat totaal niet te zien. Tijn van
Soest , Koen, Maik Opsteegh en Tijn Kersten stonden in
de as van het veld. Zij speelden degelijk en bouwden de
muur voor het strafschopgebied op. Ook de achterhoedespelers op de zijflanken speelden een puike partij.
Bram, die steeds harder en verder kan schieten, verdedigde de rappe aanvaller van Venray uitstekend. De
aanvaller was wel gevaarlijk, maar tot afronding kon hij
niet komen, want dan had Bram zijn voet wel tussen de
aanvaller en de bal gezet. Sjoerd was op de linkerflank
een verschrikkelijke sta in de weg voor zijn aanvallende
opponent. Geen doorkomen aan voor Venray. Koen
zorgde ervoor dat afstandsschoten voor Venray onmogelijk werden en zo kon EGS goed overeind blijven.
Het werd zelfs op de counter nog gevaarlijk, via Dylano,
Tijn of Wes. Op het middenveld stonden de mannetjes-

putters Daan en Rinus. Alle twee moeilijk te passeren en
ze hebben alle twee de inzicht om een goede pass te
geven. EGS bleef de fier overeind tot aan de rust.
Vijf wissels stonden langs de kant om wat in de eerste
helft zo goed ging voort te zetten. Helaas ging dat in de
eerste 5 minuten van de 2de helft niet goed. Al snel keek
EGS tegen een 0-2 achterstand aan. Jammer, want het
was helemaal niet nodig geweest. EGS kreeg de bal
moeilijker weg en dan wordt de druk op de goal te groot.
Om nog iets te forceren, brachten de leiders Dylano en
Tijn van Soest weer binnen de krijtlijnen, zodat er nu totaal 7 wissels waren gedaan. Bij de 0-3 bracht Dylano na
een lange rush de spanning weer terug in de wedstrijd.
1-3. Het kon zelfs nog spannender worden als Tim de bal
nog had kunnen beroeren. Hij kwam helaas een teenlengte te kort, zodat de bal net naast het doel hobbelde,
anders was het 2-3 geworden. Het tegenovergestelde
gebeurde, uit een droge knal werd het 1-4. In de laatste
minuut werd het zelfs nog 1-5. Een beetje geflatteerd.

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

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

13:00

Samen helpen we elkaar om van de EGS
een succes te maken !!
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ST Herpinia/OKSV
JO15-1

ST EGS JO15-3

comp
vertrek: 12:00 naar Herpen
vervoer: Fergiatakis, Ouwens, Pas, Roeven, res: Spanjers
vrij

ST EGS JO15-4

11:30

Schijndel/DE WIT
MO15-1

ST EGS MO15-1

comp
vertrek: 10:30 naar Schijndel
vervoer: v Kempen(Lieneke), v
Kempen(Silke), Hijmans, Nanning, res:
vd Schie
ST EGS JO13-1

Juliana Mill JO13-1

comp

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.

OSS'20 JO17-3

scheidsrechter: Menno Leegstraten

12:30

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 EGS JO17-3
comp

Wat we van deze wedstrijd bewaren was de puike eerste
helft met daarin twee uitstekend spelende backs Bram
en Sjoerd.

Kantinemedewerkers gevraagd
(stuurgroep)

13:00

scheidsrechter: Theo Kersten
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

de derde helft egs

Zaterdagochtend in de miezerregen staat iedereen weer
klaar op het veld van SCV. Vandaag is onze tegenstander SES Langenboom. Met een compleet team en onze
vaste invaller voor de thuiswedstrijden Koen is het eerst
tijd voor een leuke teamfoto. Daarna nog even inspelen
en wat inschieten op onze keepster Luna en de wedstrijd
kan van start gaan. Joey en Duke zijn ondanks dat ze
een beetje ziek zijn er ook klaar voor.
De bal gaat al snel richting het doel van de tegenstander
en na enkele minuten maakt Duke het eerste doelpunt.
Het blijkt al snel dat Luna in het doel niet veel te doen
gaat krijgen. In de regen is het erg koud en om warm te
blijven moet er daarom maar wat worden gesprongen.
Na een mooie voorzet van Bo maakt Joey al snel doelpunt nummer 2 waarna Koen er voor de 1e time-out nog
2 maakt. Een volgend schot van Bo wordt door de kee-

OSS'20 JO13-6M

ST EGS JO13-4M

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

Veel doelpunten voor JO9-3
ST Estria/SCV’58 JO9-3 SES JO9-2
(Dorien van Leuveren)

10:00

per van Langenboom tegengehouden, maar daar is Bo
niet tevreden mee en schiet hem in de rebound keihard
in de korte hoek. Onze spelers komen niet van de helft
van de tegenpartij af en ook Daan heeft als keeper geen
bal gezien. Dat betekent dus springen in het doel. Jelte
heeft tussendoor nog een prachtige kopbal en Jessy
maakt zijn eerste doelpunt. Er volgt er nog eentje voor
Jessy en dan gaan we met 9-0 de rust in.
Het is koud en de koude kinderhandjes moeten even lekker worden opgewarmd. Daarna snel verder, maar de tegenstander komt terug en maakt een tegengoal. De kou
zorgt ervoor dat we wat afzwakken, maar we kunnen er
toch nog 11-1 van maken. In de laatste 10 minuten heeft
Koen als keeper nog 2 mooie reddingen. De concentratie zakt weg en Langenboom weet langs de verdediging
te komen en scoort nog een keer. Als afsluiting van de
wedstrijd maken Luna en Jessy nog een goal en krijgen
we er nog eentje van Langenboom tegen. Eindstand 133!

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
vrij

ST EGS VR1

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.
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
Foto (Nicole de Kleijn): De ST Estria/SCV’58 JO9-3

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

Eerste overwinning voor JO7
SJO Vita JO7 ST Estria/SCV’58 JO7
(Ivo Rossen)
Op deze koude zaterdagmorgen togen we met 12 enthousiaste kids richting het altijd lastige Megen. Vandaag was Ulysses onze tegenstander. Na een aantal
wedstrijden waar we er dicht tegenaan zaten qua resultaat, moest het vandaag dan toch een keer echt gaan
gebeuren. En zo geschiedde!!
Na lang overleg tussen Rein en de coach van Megen
(hoe te gaan spelen, want zij waren met 7 en wij met
12), werd besloten om 6:6 te gaan spelen. Team 1 bestond uit Luka, Mees, Daylano, Luuk, Emir en Genoah.
Na 7 minuten stond het 1-0 in het voordeel van onze
roodwitten door een goal van Luka. Team 2 bestond
uit Luc, Maxx, Rens, Cas, Mustafa en Jip. We gingen
uiteindelijk de rust in met een 3-0 voorsprong, door doelpunten van Mustafa.

Redactie:
		

Rian van de Ven
Edwin van Kraaij

Na de rust en een heerlijk drankje gingen onze helden
de 2e helft vrolijk verder met scoren. De 4-0 kwam op
naam van Rens en de 5e werd wederom gemaakt door
Mustafa.

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

Na 7 minuten werd het volledige team gewisseld voor
team 1, en hadden we zoveel medelijden met de tegenstander dat we ook hen nog 2 goaltjes gunden. Echter
was het toen wel mooi geweest en besloot Genoah met
een prachtige kopbal dat aan de dadendrang van Ulysses een einde gemaakt moest worden. Met een schitterende snoekduik hield hij de spits van scoren af.
Dus mannen, wat een teamprestatie! En zo zie je maar,
als je hard blijft werken en goed blijft trainen samen dan
komt er altijd een dag dat je wint! En vandaag was zo’n
dag! Proficiat met deze prachtige 5-2 overwinning en op
naar de volgende!!
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Foto’s:		

Matt Gerrits

Kopij voor de weekbrief dient
vóór maandag 17.00 uur
aangeleverd te zijn via
weekbrief.egs@gmail.com

