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Uitslagen
(Rian van de Ven)
Woensdag 15 november
Hapse Boys JO91G

ST Estria/SCV’58
JO9-2

5-4

Zaterdag 18 november

Foto: Lars Huisman speelde met de JO15-2 gelijk tegen SES JO15-1

Stuurgroep samenwerking EGS vergaderde...
(Jan Nuijen)
De Stuurgroep Samenwerking Estria, GVV ’57 en SCV
’58 (EGS) kwam op woensdag 1 november 2017 in
het clubhuis van GVV’57 bij elkaar om de stand van
zaken te bespreken. Onder leiding van voorzitter Arthur Brussaard kwam de ‘hele samenwerking’ aan bod.
Rob Lamers is door persoonlijke redenen gestopt als
Stuurgroeplid. Rob BEDANKT voor jouw werk voor ‘de
Samenwerking’.
Samenwerkende Teams Vrouwen 1-2-3 en meisjesteams
Door goed onderling overleg kunnen de Vrouwenteams
wekelijks met voldoende dames spelen. Het gezamenlijk trainen van deze teams wordt nog besproken. Het is
fijn dat Theo Elmans de MO15-1 op de dinsdag bij de
training ondersteunt.
Samenwerkende Teams Jongens onder 17-15-13
De Stuurgroep heeft complimenten ontvangen van de
nabestaanden van Rolf Thelen voor de aandacht die besteed is aan het plotseling overlijden van Rolf. Er wordt
gezocht naar een coördinator voor de JO17-groep die
samen met Peter Veekens deze groep gaat coördineren. Ook wordt de zoektocht naar een extra trainer voor
de JO17-1 en JO17-2 voortgezet. In de JO15-groep is
een ouder/kind bijeenkomst georganiseerd, waarna er

met de jongens is overlegd op welke wijze er op een
fijne manier gevoetbald kan worden. Bij de JO13-2 gaan
enkele ouders de begeleiders ondersteunen na het tragische wegvallen van Rolf Thelen. Binnen de EGS is er
ruimte voor geïnteresseerden om een KNVB-opleiding
tot trainer te volgen. Informatie is bij de Stuurgroep te
krijgen.
EGS Technische commissie
Leden van deze commissie bezoeken trainingen en
wedstrijden om te kijken of en waar er knelpunten/vragen zijn. Op 15 november 2017 is het volgende overleg.
Er zal ook aan een seniorenplan gewerkt gaan worden.
EGS keepersschool
Er wordt gezocht naar een vrijwilliger voor de jongste
keepers.
EGS Fair Play commissie
Jan Nuijen zal vanuit de Stuurgroep in de commissie zitting nemen.
EGS commissie Tenue en Logo
Er zijn leidersjassen voor kaderleden uitgezocht. De
Stuurgroep hoopt op korte termijn aan de vaste ‘EGSbegeleiders’ een jas uit te kunnen reiken.
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ST Estria/SCV’58
JO7

Fc de Rakt JO7

19-11

Achates JO9-4

ST Estria/SCV’58
JO9-3

12-1

Juliana Mill JO9-4

ST Estria/SCV’58
JO9-2

5-6

Volharding JO9-2

ST Estria/SCV’58
JO9-1

4-7

ST EGS MO11-1

Venhorst MO11-1

5-4

ST GVV’57/
SCV’58 JO11-1

vrij

ST GVV’57/
SCV’58 JO11-2

vrij

ST GVV’57/
SCV’58 JO11-3

vrij

ST EGS JO13-4M

Udi’19/CSU JO138M

0-4

Vitesse’08 JO13-3

ST EGS JO13-3

5-0

ST EGS JO13-2

vrij

Oss’20 JO13-2

ST EGS JO13-1

2-6

ST EGS MO15-1

Blauw Geel’38/
Jumbo MO15-1

2-2

ST EGS JO15-4

Berghem Sport
JO15-5

3-1

ST EGS JO15-3

DAW JO15-2G

0-8

ST EGS JO15-2

SES JO15-1

2-2

Nooit Gedacht
JO15-1

ST EGS JO15-1

0-5

Prinses Irene
JO17-2

ST EGS JO17-3

14-0

Vitesse’08 JO17-2

ST EGS JO17-2

1-2

DAW JO17-1

ST EGS JO17-1

1-0

Margriet JO19-1

ST GVV’57/SCV’58
JO19-1

Zondag
ST EGS VR3

vrij

ST EGS VR2

vrij

ST EGS VR1

vrij
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EGS commissie Financiën en Sponsoring
De commissie Sponsoring komt binnenkort bij elkaar. Er
wordt dan ook gesproken over SponsorKliks op de websites om extra sponsorgeld te genereren.
EGS commissie Scheidsrechters
De ‘scheidsrechter-zaken’ kunnen gemeld worden aan
Theo Wouters of Jan Nuijen.
EGS commissie PR en Communicatie
Er wordt hard gewerkt om de ‘EGS welkom-doeken’
snel op de drie sportcomplexen van Estria, GVV’57 en
SCV’58 waar SAMEN GEWERKT wordt aan de ST EGS
op te hangen. Op dit moment communiceert de EGS via
de speciale Derde Helft EGS en de Facebookpagina Samenwerking EGS. De Stuurgroep is van mening dat de
communicatie via de commissie ‘PR en Communicatie’
bestaande uit Richard Garot, Edwin van Kraaij en Jan
Nuijen MOET lopen.
Via de verenigingssites en afgelasting-Appgroepen worden afgelastingen doorgegeven.
EGS commissie Plan Accommodatie
De commissie Plan Accommodatie voert overleg met de
Gemeente Grave en heeft onlangs een Plan van Eisen
ingediend. Verschillende ambtelijke afdelingen zijn de
kosten aan het doorberekenen. We hopen dat we samen met de Gemeente begin 2018 meer duidelijkheid
aan de leden kunnen geven over de invulling van een
gezamenlijk sportpark, waardoor de leden een weloverwogen besluit m.b.t. een fusie kunnen nemen op de nog
nader te bepalen bijzondere ALV’s van de drie verenigingen.

Prima wedstrijd VR3 tegen koploper
Verslag 12 november:
Nulandia VR1 - ST EGS VR3
(Harrie Veekens)

Ondanks het slechte weer mochten wij toch afreizen
naar Nuland voor de wedstrijd tegen de koploper.
Vanaf het begin stonden we goed en Nuland had deze
tegenstand vast niet verwacht, gezien het verschil op
de ranglijst. Na een mooie aanval kwamen wij op voorsprong, Maria liep goed door en stifte knap over de
keepster.
Helaas wist Nuland al snel slordig uitverdedigen af te
straffen en de gelijkmaker binnen te schieten. De wedstrijd ging mooi gelijk op met bijna kansen aan beide
zijden. De achterhoede, onder leiding van Nienke, stond
goed. Helaas werd twijfelen achterin ons toch fataal, 2-1
achterstand. Het bleef een open wedstrijd maar het was
opnieuw Nuland dat de voorsprong vergrootte naar 3-1.
Een mooie diepte pass van Dionne op Noortje die de
keepster simpel omspeelde, zorgde voor de verdiende
aansluitingstreffer, 3-2. Het was wel duidelijk dat verliezen vandaag niet nodig was.

Algemene ST EGS-zaken
- Op sportpark De Kranenhof is wekelijks de Estria-kantine geopend. De EGS kan mensen gebruiken die mee
willen helpen in de kantine. Er hebben zich al vrijwilligers
aangemeld
- Op 21 oktober 2017 heeft de voetbaldag georganiseerd
door een werkgroep bestaande uit EGS- en vv Gasselleden plaatsgevonden. In de evaluatie zal door de Stuurgroep ook de communicatie meegenomen worden.
- EGS teams die interesse hebben in het spelen van
toernooien kunnen contact opnemen met Rian v.d. Ven
en Jan Nuijen.
- De Stuurgroep zal ‘mensen met kennis van statuten én
reglementen’ mee laten denken over het traject richting
de Algemene Ledenvergaderingen van Estria, GVV’57
en SCV’58 waarin leden mee kunnen beslissen over de
toekomst van de samenwerking.
Vragen en/of opmerkingen over ST EGS kunnen gericht
worden aan de Stuurgroep leden:
Voorzitter: Arthur Brussaard
Estria: Edwin van Kraaij
GVV’57: Jan Nuijen en Maarten Verboom
SCV’58: Yvon Arts en Arnoud Pol

Spannende thuiswedstrijd MO15-1

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: Rick Verstegen
12:30

ST EGS JO15-2

SJO Vianen Vooruit
HBV JO15-2

comp
scheidsrechter: Theo Kersten
vrij

ST EGS JO15-3

14:30

ST EGS JO15-4

HVCH JO15-5

comp
scheidsrechter: Joeri Nuijen
ST EGS MO15-1 - Blauw Geel’38/
Jumbo MO15-1
(Ankie Spanjers)
Zaterdag 18 november verzamelde de meiden zich om
11.30 uur bij Estria verzamelen voor een thuiswedstrijd
tegen Blauw Geel’38/JUMBO MO15-1, uit Veghel. Het
weer zag er prima uit aan het begin van de wedstrijd,
maar tijdens de wedstrijd begon het wel steeds te miezeren. Vandaag hadden we maar liefst 5 wissels.
In de eerste helft werd er goed overgespeeld, er waren
een aantal goede schoten op het doel van Veghel door
Renée en Lieneke. Renée was twee keer heel dicht bij
een mooi doelpunt, helaas miste ze er een. Het andere
schot op doel belandde tussen de palen en maakte de
stand 1 – 0 voor ons. Helaas wist Blauw Geel’38/JUMBO
de stand naar 1 – 1 te trekken vlak voor de rust. Door
onze keepster Gwen werd goed gekeept. Nina (JO135M), Savy (JO13-5M) en Jasmijn speelde deze eerste
helft goed.
In de tweede helft had Lieneke een heel mooi schot op
doel, die ook in ging en de stand op 2 – 1 voor ons zette.
Helaas wist Veghel er deze helft er ook nog een te scoren. Wat de eindstand op 2 – 2 bracht. Er werd goed
overgespeeld en Gwen liet weer voortreffend keepwerk
zien deze helft.
Goed gedaan meiden!
Anne, Nina, Savy en Jasmijn bedankt voor het meespelen.

Vol goed moed begonnen we aan de tweede helft. Nuland was wel gevaarlijker dan wij en Jasmijn moest
een paar keer alles uit de kast halen om met mooie
reddingen haar doel schoon te houden. Een paar minuten voor tijd werd Noortje nog een keer de diepte in
gestuurd maar met een uiterste kracht inspanning wist
de laatste vrouw Noortje van het scoren af te houden.
Speelde zij de bal of was het misschien een overtreding
binnen het strafschop gebied. De scheidsrechter leidde
de wedstrijd prima en hierover willen we zeker niet klagen. Maar een strafschop en dan mogelijk een puntje
was zeker welkom geweest.
De dames hebben een prima sportieve wedstrijd gespeeld tegen de koploper. Helaas heeft het alleen de
schoonheidsprijs opgeleverd en geen punten.

Programma

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: 11:00 naar Oefelt
vervoer: Timmers, Verstraaten, Berends,
res: vd Bijl

11:30

Olympia'18 JO12-2 ST EGS JO13-3
comp
vertrek: 10:30 uu naar Boxmeer
vervoer: Bottenberg, Burlacescu, Coppens, res: v Dinther

10:45

ST EGS JO13-4M

Boekel Sport JO13-5M

comp
scheidsrechter: Kevin Janssen
09:30

ST EGS MO11-1

OSS'20 MO11-2

comp
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: 8:30 naar Haps
vervoer: Michiels, Peters, res: Roeven
vrij
Foto: Renée van der Venne scoorde de 1-0 voor de
MO15-1
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ST Estria/SCV'58 JO7-1/2
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Zondag 26 november
10:00

ST EGS VR1

RKVV Keldonk VR1

comp
scheidsrechter: nnb

Dik verdiende overwinning voor JO15-1

Nooit Gedacht JO15-1 - ST EGS JO15-1
(George van der Zon Brouwer)
Dit keer ging onze reis naar Geffen, waar we op bezoek
waren bij Nooit Gedacht, een tegenstander waar we in
het recente verleden een paar keer door weggespeeld
werden, met nederlagen tot gevolg. Het team van Geffen waar we vandaag tegen moesten, de JO15-1, speelt
in de middenmoot van onze poule, op papier een interessante wedstrijd. Het was voor de leiding even zoeken naar een dug-out, maar die was op dit veld niet aanwezig, heel vreemd. Gelukkig vonden de wisselspelers
Luca, Chris en Sieb ergens een antieke bank uit vervlogen tijden en maakten zo hun eigen dug-out met open
dak. Gezien de weersvoorspelling niet erg verstandig,
maar ze hadden geen andere keus.
De eerste helft was heel rommelig waarbij onze jongens
totaal geen grip kregen op hun tegenstander en op de
wedstrijd. Het geluk lachte ons echter toe, toen Yves na
5min. een bal onderschepte in de verdediging van Nooit
Gedacht en deze via een paar kluts momenten toch in
het doel wist te krijgen, 0-1.
Het grootste gedeelte van de eerste helft speelde zich
af op de helft van EGS, overigens zonder dat Nooit Gedacht echt gevaarlijk werd. Het was tekenend dat Nooit
Gedacht de bal goed rond lieten gaan, maar dat EGS
hun befaamde spel niet konden laten zien aan het inmiddels natgeregende publiek. Vlak voor de rust wist
Nooit Gedacht bijna gebruik te maken van een klein
slaap momentje in de verdediging van EGS, maar de
bal rolde gelukkig voor het doel van Jens langs. Het natgeregende publiek zocht bij het rustsignaal de warme
kantine op en probeerde meteen gebruik te maken van
de Europese dag van de antibiotica. Zonder de nodige
doping was onder deze barre weersomstandigheden de
tweede helft niet vol te maken langs de lijn.

taka voetbal van Barcelona. Op fantastische wijze wisten diverse spelers, oa Leroy, Sieb, Chris en Chevvy, elkaar te vinden door de bal maar 1x te raken en hiermee
dwars door de Geffense verdediging te snijden en Yves
de uitgelezen kans te geven om de 0-3 te maken.
Door dit doelpunt, maar vooral de wijze waarop deze
tot stand kwam, zakte bij Nooit Gedacht de moed in de
schoenen en konden onze jongens hun voetballende
kwaliteiten laten zien. Bij weer een aanval kreeg Chevvy
de bal, hij stond op ruim 20-25 meter van het doel en
waagde het er op. Met een mooie boog landde de bal
precies in de kruising van het Geffense doel, onhoudbaar voor de keeper, 0-4.
De 0-5 werd koelbloedig door Chris binnen geschoten,
die na een voorzet zijn tegenstander uitkapte en de bal
in de korte hoek schoot. De wedstrijd was echter nog
niet afgelopen, want ook keeper Jens wist de handen van het meegereisde publiek op elkaar te krijgen.
Een speler van Nooit Gedacht zag dat Jens iets te ver
voor zijn doel stond en probeerde de bal op een soort
van Chevvy achtige wijze over Jens heen te schieten.
Waar de meesten al aan een tegendoelpunt dachten,
wist Jens op fenomenale wijze de bal met een uiterste
krachtinspanning over de doellat heen te tikken, waardoor hij weer de nul hield voor zijn team!
Wat een fantastische tweede helft was dit weer, ondanks
de zware weersomstandigheden bleven jullie hard voor
elkaar werken en goed samen spelen. De overwinning
was dik en dik verdiend!

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
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
vertrek: 11:45 naar Wanroy
vervoer: Lomans, Hannessen, IJzerman,
Jilesen, res: Liefrink

13:00

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

Bijzonder wetenswaardigheidje van de dag: zowel Tijn
als Yves hebben hun directe tegenstander vandaag heel
gelaten :)

ST EGS MO15-1

comp
vertrek: 10:30 naar Schijndel
vervoer: v Kempen(Lieneke), v
Kempen(Silke), Hijmans, Nanning, res:
vd Schie
12:30

ST EGS JO13-1

Juliana Mill JO13-1

comp
scheidsrechter: Theo Kersten
10:45

Wat als een rode draad door dit seizoen loopt, is dat
onze jongens een matige eerste helft altijd laten opvolgen door een goede tweede helft. En zo geschiedde dat
ook dit keer. Ondanks de ijskoude en pittige regenbuien,
bleef het meegereisde publiek trouw aan de lijn staan
en ze kregen waarvoor ze gekomen waren; met vlagen
oogstrelend voetbal waardoor ze opeens alle natte en
koude omstandigheden vergeten waren, of zou dit aan
de antibiotica hebben gelegen?
EGS startte furieus aan de tweede helft en binnen een
paar minuten wist de gelanceerde Leroy het net aan
Geffense zijde te bollen, door de bal met veel overtuiging langs de keeper te schieten, 0-2. Het volgende
doelpunt kwam tot stand wat veel weg had van het tiki

vrij

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
Foto (Willy Gerrits): De reserves op de geimprovieerde reservebank vermaakten zich prima

vervoer: Wijnen, Cuppen, de Hond, res:
Janssen
09:00

Volkel MO11-2

ST EGS MO11-1

comp
vertrek: 8:00 naar Volkel

JO13-1 wint in Oss

Oss’20 JO13-2 ST EGS JO13-1
(Anton Gerrits)

Om oss 20 te passeren op de ranglijst moest er vandaag gewonnen worden. Opdracht van de coaches om
vanaf minuut 1 vol druk te zetten. Dit lukte wel maar
toch kwamen we ongelukkig op achterstand. Daarna
werd spits Sven 2 maal in stelling gebracht door kleine
Finn Verhaaren. Resultaat 1-2. Uit een mooie combinatie tussen Floris en Daan Mulders was het laatstegenoemde die de ruststand bepaalde 1-3.

Max had pech met een afstandsschot op de kruising.
Toen Daan M. de 1-4 binnenschoot was de wedstrijd beslist. Met wat medewerking van de doelman van oss20
was het linkerspits Dylan die zijn eerste van het seizoen
maakte. Het slotakkoord was voor grote Finn Brands,
die de aanvoerdersband tijdelijk had overgenomen van
de gewisselde Max, middels een bekeken schot in de
kruising na fraai aangeven van Daantje S. Compliment
voor onze jongens.
Volgende week gaan we weer op pad, dan richting Herpen. Tot dan!!
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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
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JO15-2 moet genoegen nemen met een punt
ST EGS JO15-2 SES JO15-1
(Remco Kersten)
Afgelopen zaterdag speelden de jongens een thuiswedstrijd tegen SES JO15-1. Kijkend naar de stand waren
we gebrand om eindelijk weer eens de volle buit te pakken. De omstandigheden waren echter niet optimaal, er
stond een sterke wind en het veld was helaas erg hobbelig.
Desondanks begonnen we goed aan de wedstrijd, we
waren fel en wonnen veel duels. Het voetbal was echter niet altijd even mooi omdat we te vaak de lange bal
hanteerde. De kansen die we creëerden kwamen voort
uit mooie combinaties wat uiteindelijk resulteerde in de
1-0 van Julius van Dijk. Lang konden we niet genieten
van de voorsprong aangezien een afstandsschot in de
verre hoek verdween 1-1 We raakte echter niet van
slag en kwamen weer verdiend op voorsprong door casper lomans 2-1. Opnieuw konden we niet lang van de
voorsprong genieten. Net voor rust kwamen de bezoekers weer langszij. Het was opnieuw een afstandsschot
(waarbij de keeper er niet goed uitzag) dat resulteerde
in de 2-2.

Na rust wilden we meer gaan combineren en minder
de lange bal hanteren. Dit ging met vlagen goed al was
het lastig op dit veld. De grootste kans was na rust echter voor de bezoekers. Na een rare beslissing van de
scheidsrechter reageerde onze keeper Sil Roos goed
op een vrije trap. Verder speelde de wedstrijd zich voornamelijk af op het middenveld waardoor het bij 2-2 bleef.
De jongens hebben hard gestreden voor de drie punten
al moeten we voor nu genoegen nemen met een punt.

09:30

scheidsrechter: FairPlay
10:00

Vandaag hadden we een thuiswedstrijd tegen Venhorst.
Helaas zonder aanwezigheid van Marly en Jaimy. Sanne nam de taak van Marly waar en Marly was er om te
ondersteunen! Sanne heeft het erg goed gedaan!
We begonnen de eerste helft met Lieke en Lotte in de
verdediging. Tessel stond in de spits. Janna, Fabienne
en Tes in het middenveld. Fajah begon als wissel.
Het begon meteen spannend. Binnen 1 minuut scoorde
Janna bijna 1-0. We startten met een goed samenspel
en hadden veel kansen. Waaronder van Lotte (corner
binnen 5 minuten) en Fabienne een mooi schot vanaf
het midden! Helaas kregen we een tegengoal, waardoor
het 0-1 stond. Daarna waren wij aan de beurt en kregen
veel kansen! Tessel scoorde 1-1. Fabienne kreeg ook
weer een kans! Met een volgende corner scoorde Tessel 2-1!! Mooie tussenstand voor de rust!

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

Zaterdag 9 december

14:30

Nooit Gedacht JO17-1 ST EGS JO17-1
comp
vertrek: 13:30 naar Geffen
vervoer: wordt door leiding geregeld

15:00

Juliana Mill JO17-1 ST EGS JO17-2
comp
vertrek: 14:00 naar Mill

Foto: Daan van Thiel kapt de bal af

vervoer: Geutjes, Jansen, Childeress,
res: Nicolasen
14:00

DAW JO17-2

ST EGS JO17-3

comp
vertrek: 13:00 naar Schaijk

Dus een mooie overwinning waar iedereen hard voor
gewerkt heeft.

vervoer: wordt door leiding geregeld
12:30

ST EGS JO15-1

Prinses Irene JO15-1

comp
scheidsrechter: Edwin v Kraaij
12:30

ST EGS JO15-2

SIOL JO15-1

comp
scheidsrechter: Theo Kersten
14:30

ST EGS JO15-3

Achilles Reek JO15-1

comp
scheidsrechter: Paul Willems
14:30

ST EGS JO15-4

OSS'20 JO15-6

comp
scheidsrechter: Menno Leegstraten
12:30

ST EGS MO15-1

TOP MO15-1

comp
Foto: Sam van Kuppeveld in duel. Op de achtergrond zien we Raffe Schoute

scheidsrechter: Joeri Nuijen
11:30

Margriet JO13-2G

ST EGS JO13-1

comp
vertrek: 10:30 naar Oss

MO11-1 werkte hard voor de drie punten

ST EGS MO11-1 - Venhorst MO11-1
(Janneke Ghijssen )

Odiliapeel/BG
JO7-1

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

daar bleef het bij. Na een goede steekbal van Niek kon
Mees doorlopen en goed afronden we stonden weer
voor. Ook het derde doelpunt werd door Mees gemaakt.

W hadden heel veel balbezit en tot aan de 16 werd er
goed overgespeeld alleen de laatste pass kwam niet
aan. Wel kwamen we op voorsprong de bal werd in de
16 gespeeld en de tegenstander kreeg de bal niet weg
Cody kon de bal uiteindelijk in het doel tikken. Door wat
foutjes in de verdediging kon Berghem terug komen in
de wedstrijd. We hadden voortdurend balbezit zonder
echt gevaarlijk te worden wat schoten van afstand maar

Vitesse'08 JO9-5

comp

Hard werken JO15-4 wordt beloond

ST EGS JO15-4 - Berghem Sport JO15-5
(Arnoud Pol)
Afgelopen zaterdag stond de wedstrijd tegen de onderste op het programma. Door wat afmeldingen moesten
we wat schuiven in de opstelling en wilde we met een
ander middenveld voetballen. Niek naar het middenveld
en Raffe voorstopper. Voor beide was dit in het begin
wat onwennig maar voor een eerste wedstrijd zo zijn we
tevreden.

ST Estria/SCV'58
JO9-3

vervoer: v Zuijlen, Bardoel, Brands, res: Luza

Sanne heeft gedurende de wedstrijd goed gekeept. Lieke
en Lotte waren een gouden duo en Tess en Fajah hebben goed verdedigd! In de tweede helft werd het al snel
2-2 en 2-3 helaas. Tessel kreeg gelukkig nog een aantal
kansen. Het werd 3-3. Janna scoorde 4-3. Lotte kreeg
wederom een kans. Ze waren aan het vechten voor de
overwinning! Tessel sloot af met 2 mooie doelpunten.
Eindstand was uiteindelijk 5-4. Wat hebben ze hard gewerkt!

10:15

FC Uden JO13-2

ST EGS JO13-2

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

HRC'27 JO13-3

ST EGS JO13-3

comp
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

Foto: Janna Keijzers van de MO11-1
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de derde helft egs

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

JO13-3 verliest van koploper

Vitesse’08 JO13-3 ST EGS JO13-3
(Joep van der Molen )
De leiders hadden in gedachten dat het best wel eens
een zeer grote nederlaag kon worden tegen de koploper Vitesse uit Gennep, die alle wedstrijden met grote
cijfers had gewonnen. Wedstrijden met meer dan 10
doelpunten voor was geen uitzondering meer.
Nog teveel in gedachten van hoe EGS deze klus zouden
klaren werd pardoes de kleren vergeten mee te nemen
uit Escharen. Daar stonden de jongens en de leiding
dan, met wel de voetballen, maar dus niet de kleding.
Gelukkig was Erik, vader van Maik zo sportief om ons
tegemoet te snellen. Precies 1 minuut voor aanvang
van de wedstrijd scheurde Erik het terrein van Vitesse
op en konden de jongens de sokken, broeken en shirts
aantrekken om van start te gaan tegen de koploper.
Het jeugdige trio, Jeroen, Giel en Jasper hadden een
opstelling in elkaar gezet, die er voor moest zorgen dat
EGS niet al te veel tegen doelpunten zou krijgen, maar
ook dat EGS aanvallend kon denken. Best wel lastig
om zo’n plan te bedenken, maar uiteindelijk stond er elf
man op het veld. Na een slappe start kwam er na ongeveer 10 minuten wat vuur in de wedstrijd, helaas viel
toen het eerste tegendoelpunt. Daarna zouden er nog 4
volgen, zodat er uiteindelijk een uitslag van 5-0 stond.

Was EGS dan kansloos in de wedstrijd? NEE, in het geheel niet. Eigenlijk speelde EGS een prima partij. Het
kreeg zelfs genoeg kansen om zelf ook te scoren. Dylano kon na een lange rush net niet zorgvuldig afdrukken.
De lange keeper kreeg nog net zijn hand tegen de bal.
Chiprian had ook al last van de keeper, zijn schot werd
vakkundig onschadelijk gemaakt. Zelfs een super knal
van Tim, de bal vol op zijn pantoffel had genomen, kon
de keeper via de lat uit het doel werken. Ik denk dat de
keeper zelf geen weet heeft hoe hij dat heeft gedaan.

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

In de nabespreking werd door de leiding aangegeven dat
het team goed heeft gevoetbald en, op de eerste tien
minuten na, het team goed heeft gestreden. Toch kon
de leiding er niet omheen dat er enkele jongens zijn, die
nog teveel bezig waren met andere dingen in het veld en
gewoon met elkaar stonden te babbelen, terwijl andere
jongens het vuur uit hun schenen liepen. Wil je een echt
hecht team worden en misschien hier en daar een potje
wilt gaan winnen, dan zal iedereen er van doordrongen
moeten zijn dat als je op voetballen zit, je ook met voetbal bezig moet houden. Maar natuurlijk geintjes mogen
altijd!

12:00

ST Estria/SCV'58 JO7-1/2

Zondag 10 december
10:00

ST EGS VR1

Erp VR1

comp
scheidsrechter: André Derksen
ST EGS VR2

Excellent VR1

comp
scheidsrechter: Jan Paters
10:15

ST EGS VR3

Margriet VR1

comp
scheidsrechter: nnb
Zaterdag 16 december
13:00

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

14:30

ST EGS JO15-4

SJO/VITA JO15-2

comp
scheidsrechter: Menno Leegstraten
14:00

Vandaag stond de wedstrijd tegen sv Volharding op het
programma. Na een oefenwedstrijd op de woensdagavond tegen vv Gassel J09-1 (0-22), waren onze krijgers
weer klaar voor vandaag. We speelden op het hoofdveld
van Volharding, met een mooie tribune. Het weer was
goed en het veld weer strak gestreken. Het begin was
weer veelbelovend voor de mannen uit Estria. Ze vonden elkaar weer makkelijk in de combinatie en achterin
was het erg rustig. Verdiend kwamen ze op voorsprong
door een doelpunt van Robin.0-1

Er waren weer hele mooie acties te zien. Na goed verdedigen van Julian en de aanvallende actie erna, Kobe die
begon in te schuiven vanuit de verdediging, Kick die andere spelers voor de keeper zet en de mooie schijnbewegingen van Bilal en Sytse. Maar de mooiste actie was
van Robin. Hij liet zien dat hij “kat achtige” reddingen
kan maken. In 2 opeenvolgende acties, vloog hij als een
panter door het doel, om vervolgens de bal te klemmen.
Onze rode strijders worden eindelijk beloond voor het
goede spel. Dit beloofd wat voor de 3 resterende competitie wedstrijden. Op naar Oploo, St Excellent/SVS.

ST Estria/SCV'58
JO9-2

vertrek: 9:00 naar St Anthonis

vrij

Volharding JO9-2 ST Estria/SCV’58 JO9-1
(Michael Hendriks)

De 2de helft werd er weer mooi overgespeeld en goed
verdedigd. Elke aanval kon wel een doelpunt opleveren. Nu vielen de bal wel mooi in het doel: Kobe en Kick
konden mooi scoren vanuit een in dribbel en Sytse en
Bilal waren weer dodelijk bij de kansjes die ze kregen. Er
werd ook nog tegen gescoord, maar dit was alleen maar
voor de statistieken. Einduitslag 4-8

DSV JO9-1
comp

Vele aanvallen van EGS waren zeer gevaarlijk, maar ze
kwamen net een teentje te kort om af te ronden. Een
behendig spelertje van Vitesse was wel onverbiddelijk.
Hij raasde langs de verdediging en kon goed schieten uit
alle hoeken en gaten en dat deed hij ook.

JO9-1 krijgt eindelijk loon naar werken

Daarna kwam de thuisploeg 2x voor het doel van Sytse…….en die waren gelijk doeltreffend. 2-1 Dat was erg
zuur voor de mannen, maar ze lieten de kop niet zakken.
Nog voor rust zorgde Kobe voor de gelijke stand. 2-2 De
mooiste actie van de 1ste helft was de schijnbeweging
van Bilal, die zijn tegenstander achter zijn standbeen
uitspeelde. In de rust wilde Robin graag de plek overnemen van Sytse. Voor de rest: Blijf doorgaan met het spel!
Kansen komen vanzelf wel. En zo geschiedde….

10:00

Berghem Sport MO15-1 ST EGS MO15-1
beker
vertrek: 13:00 naar Berghem
vervoer: vd Schie, Smits, vd Venne,
Zwaans, res: vd Boom

11:00

Cito JO13-1

ST EGS JO13-1

comp
vertrek: 10:00 naar Oss
vervoer: Luza, Mulders, Nanning, res:
Roeffen
Foto (Michael Hendriks): Spelsituatie van de JO9-1
op bezoek in Vierlingsbeek

11:00

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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ST EGS JO13-2

comp
vertrek: 10:00 naar Zeeland

Kantinemedewerkers gevraagd
(stuurgroep)
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
14:30 uur. De werkzaamheden bestaan uit het meedraaien van de bardienst en het helpen in de keuken.
Wanneer we voldoende aanmeldingen hebben, kunnen we een rooster maken en dan komt iedereen
maar een paar keer in het seizoen aan de beurt.

Festilent JO13-2

vervoer: Broekman, Cruysen, v Etteger,
res: Floor
12:45

DSV JO13-2

ST EGS JO13-3

comp
vertrek: 11:45 naar St Anthonis
vervoer: Hermanussen, Janssen, Kersten, res: Lemmers
09:30

ST EGS MO11-1

Constantia MO11-1

comp
scheidsrechter: Jan Paters
Zondag 17 december
vrij

ST EGS VR1

12:00

ST EGS VR2

Vianen Vooruit VR1

comp
scheidsrechter: Sjon Steenhuizen
10:30

Nooit Gedacht VR3 ST EGS VR3
comp

de derde helft egs
Hapse Boys JO9-1G en Juliana Mill JO4
ST Estria/SCV’58 JO9-2
(Bart Wijnen)
Om alvast te wennen aan een druk speelschema in de
toekomst moesten onze jongens deze week een dubbel
programma draaien met 2 wedstrijden. Om het helemaal
echt te maken met veel reistijd waren het ook nog eens
2 uitwedstrijden. Eerst woensdagavond uit naar Haps en
zaterdag uit naar Mill.
De uitwedstrijd woensdag tegen Hapse Boys was voor
alle spelers bovendien de eerste lichtwedstrijd in hun
carrière. Na een korte warming-up waren de jongens
klaar voor een mooie pot voetbal op het Hapse veld. Met
veel strijd werd er aan de wedstrijd begonnen, waarbij
het al snel duidelijk werd dat het bij de tegenstander
en hun begeleiding alleen om de punten ging. Vroeg in
de wedstrijd wist Haps te scoren na een mooie aanval.
Onze jongens kwamen alweer snel op gelijke hoogte
door een doelpunt van Jurre, dit na goed doorjagen op
de bal. Snel daarna wist Lars zijn doelpuntje weer mee
te pikken, waardoor we op voorsprong kwamen, 1-2.
Voor rust kwam Haps weer langszij en wisten zij ook de
voorsprong weer te pakken waardoor we met een 3-2
achterstand de rust in gingen.
Na een goede peptalk wist de JO-9 2 zich weer op te
richten en lukte het Senn en Luke (uit een mooie vrije
trap) om de achterstand weer om te buigen in een voorsprong van 3-4. Hierna bleef het spel op en neer gaan,
waarbij er veel strijd werd geleverd om een goed resultaat uit het vuur te slepen. Helaas kon Haps uit een
scrimmage toch nog de gelijkmaker scoren, 4-4. Een
zeer goede wedstrijd van onze jongens! (Dat er uiteindelijk een 5-4 verlies op het formulier kwam, doordat de
Hapse spelleider een duidelijke uitbal voor Estria/SCV in
Haps voordeel door liet gaan laten we hier verder buiten
beschouwing...)

Succesvolle week JO9-2
Zaterdag moesten de jongens van de JO-9 2 op verplaatsing naar Mill, om aan te treden tegen Juliana Mill
JO-9 4. Een team dat we in de voorbereiding ook al troffen in de beker en waar we toen een mooie 4-2 overwinning tegen boekten. Of het nu aan het vroege aanvangstijdstip (8.45 uur), of aan de kou lag is nog altijd de vraag,
maar in het begin van de wedstrijd lukte er niet veel bij
onze jongens.
Langs de lijn werd door de aanwezige supporters al
openlijk getwijfeld over de houdbaarheid van het trainersduo, de bestelling van de witte zakdoekjes was al
gereed....
Zoals gezegd lukte er in het begin niet veel bij onze
jongens en kwam Juliana Mill al snel op een 2-0 voorsprong. De scherpte en de wil om te winnen leek een
beetje te ontbreken, of zat de wedstrijd van woensdag
nog in de benen??? Gelukkig wist Luke bij een spaarzame uitbraak de aansluitingstreffer te maken, waardoor
met een 2-1 achterstand de eerste time-out werd bereikt.
In de time-out had het technische duo de mogelijkheid
om wat aanpassingen te doen. Deze aanpassingen kwamen echter niet meteen uit de verf, want Juliana Mill wist
snel na de hervatting weer 2 keer te scoren. Na deze
4-1 in achterstand werd de knop eindelijk omgezet en
kwam er meer strijd in de ploeg. Er werd eerder druk
gezet op de tegenstander, waardoor er verder van de
eigen goal gespeeld kon worden en we daardoor ook
meer kansen konden creëren. Voor de rust wist Lars nog
de 4-2 te scoren, waardoor we met een positief gevoel
gingen rusten.

broers Lars en de jarige Koen voor gevaar konden
zorgen. Lars had een mooi verjaardagscadeau voor
zijn broertje in gedachten, want hij wist in korte tijd
2 keer te scoren. Hierdoor werd met een 5-4 achterstand de laatste time-out bereikt.
Om de vastgevroren keeper Max te ontlasten werd
Lars in de goal geposteerd. Door de treffers van
Lars was er weer hoop op een goed resultaat en
werd er ook na de time-out hard gestreden voor
elke centimeter gras. Na een mooie pass naar voren kwam de bal bij Senn terecht die met een geweldige slalom zijn tegenstanders het nakijken gaf
en de 5-5 wist te scoren! Met nog 2 minuten op de
klok werd er nog een wissel toegepast om wat extra schotkracht te krijgen en misschien zelfs nog de
overwinning uit het vuur te slepen. Achteraf bleek dit
een gouden wissel te zijn, aangezien de ingevallen
Luke in de allerlaatste seconden van de wedstrijd
de 5-6 tegen het net wist te schieten!! De eerste
overwinning in deze competitie!

Meteen na de rust wist Mill echter weer tegen te scoren
waardoor er een 5-2 achterstand op het scorebord kwam
te staan. Gelukkig had dit geen effect op het spel van
de JO-9 2, want de jongens gingen door waar ze net
voor de rust mee waren begonnen. Met veel strijd werden de ballen afgepakt en naar voren gespeeld, waar de

O7 wint weer

ST Estria/SCV’58 JO7 Fc De Rakt JO7
(Ivo Rossen)
Op deze wederom koude zaterdagmorgen moesten
we aantreden tegen het lastige Fc De Rakt uit Uden.
Zonder de zieke Janoah(zo goed Rein?), Jip en Amir
moesten we toch proberen de lijn van vorige week door
te trekken. Gelukkig had de tegenstander ook genoeg
spelertjes (waaronder maar liefst 3 meiden!), waardoor
er weer eens op 2 veldjes gestreden kon worden.
Op veld 1 waren onze kampioenen in de eerste helft met
5-1 te sterk, op veld 2 wonnen de mannen met 4-2, door
doelpunten van Luc, Maxx en Rens(2x). Tevens dienen
we bij deze op te merken dat onder leiding van Cas er
ook uitstekend verdedigd werd. Na 15 minuten was het
wisselen van wedstrijdveld en konden de mannen van
Rein nipt met 7-6 aan het langste eind trekken.
Op veld 2 werd het in een spannende strijd 3-2 voor
de Estriaantjes. Dit ondanks 2 prachtige doelpunten
van een meisje van De Rakt. Aan onze kant werd er
gescoord door Cas, Maxx (prachtige knal in de kruising)
en Luc. Totaalstand dus 19-11 in het voordeel van onze
trots.
Mannen, nog 1 wedstrijdje tot aan de winterstop en als
we ook die weten te winnen, doen we gewoon mee om
de bovenste plaatsen! Dus ga zo door, hard blijven werken met zijn allen en dan zien jullie dat de resultaten
vanzelf volgen!! Klasse jongens!!

Foto: Luuk Vogelaars aan de bal voor de JO7
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