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Uitslagen
(Rian van de Ven)
Zaterdag 25 november
ST Estria/SCV’58
JO7
Hapse Boys JO92G

vrij
ST Estria/SCV’58
JO9-3

ST Estria/SCV’58
JO9-2
Foto: De JO15-1 is er klaar voor

Eenvoudige winst voor MO11-1

ST EGS MO11-1 - Oss’20 MO11-2
(NIcole de Kleijn )
De meiden die het vandaag mochten waar maken waren: Marly, Sanne,Tessel,Lieke, Fabienne,Tess,Lotte en
Savy kwam ons helpen.
Ze begonnen vrij laconiek aan de wedstrijd want hé
OSS stond vrij onderaan. Dit was ook heel duidelijk te
merken. De wereld wedstrijd van vorige week was nu
maar ver weg te ontdekken. Maar punten zijn punten
hoe we ze ook binnen krijgen. Na 5 minuten in de eerste helft krijgen wij een corner mee. Die resulteerde in
een eigen doelpunt van OSS. Maar helaas werd deze
afgekeurd doordat de corner te dichtbij werd genomen.
De 1e helft bestond vooral uit veel aanvallen van onze
kant. OSS kwam weinig over de middellijn heen. Na 7
minuten scoorde Savy de 1-0. De 2-0 en de 3-0 volgden snel. Na 17 minuten scoorde Tessel de 4-0 met een
mooie bal in de korte hoek. Sanne maakte een mooie
aanval in de 19e minuut maar helaas recht op de keeper. Toen de klok op 20 minuten stond werd de 5-0 door
Savy gemaakt.
We gingen de rust in met 5-0.de 2e helft begon met een
goede aanval van OSS en Marly werd daardoor verrast.
5-1. Na een rebound op de paal scoorde Tessel de 6-1

heel mooi aangespeeld door Lieke. Tess rende zich het
ongans achter OSS aan om de bal te pakken. Wat ook
een paar keer lukte. Savy scoorde door aangeven van
Fabienne de 7-1. De 8-1 volgden ook al snel gemaakt
door Savy. Lotte en Fabienne kwamen maar wat verder naar voren zodat ze ook wat meer konden doen.
Daardoor kwamen er een paar mooie voorzetten van de
dames. Savy scoort de 9-1. Bijna aan het einde van de
tweede helft kregen de meiden een vrije trap en Savy
scoort de 10-1. De allerlaatste seconden tikken en Sanne schiet keurig de bal.........in eigen goal. Marly schrok
er gewoon van.
De wedstrijd werd dus vrij eenvoudig gewonnen door
onze meiden met 10-2.

afg
vrij

ST Excellent/Westerb. Boys JO9-1

ST Estria/SCV’58
JO9-1

4-4

ST EGS MO11-1

Oss’20 MO11-2

10-2

ST GVV’57/
SCV’58 JO11-1

vrij

ST GVV’57/
SCV’58 JO11-2

MOSA’14 JO11-1

0-8

ST GVV’57/
SCV’58 JO11-3

SJO Vita JO11-2

3-1

ST EGS JO13-4M

Boekel Sport JO135M

0-8

Olympia’18 JO12-2 ST EGS JO13-3

afg.

De Zwaluw JO13-1

ST EGS JO13-2

afg.

ST Herpinia/OKSV
JO13-1G

ST EGS JO13-1

1-3

ST EGS MO15-1

Margriet MO15-1

2-2

ST EGS JO15-4

HVCH JO15-5

3-3

ST EGS JO15-3

vrij

ST EGS JO15-2

SJO Vianen Vooruit/HBV JO15-2

8-0

ST EGS JO15-1

Oss’20 JO15-2

2-0

ST EGS JO17-3

vrij

SES JO17-1

ST EGS JO17-2

afg.

Prinses Irene
JO17-1

ST EGS JO17-1

2-1

ST GVV’57/
SCV’58 JO19-1

Ruwaard JO19-1

0-3

Zondag 26 november

Foto: Lieke Hijmans neemt de bal keurig aan
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ST Avesteyn/HeesST EGS VR3
wijk VR2

2-0

ST EGS VR2

vrij

ST EGS VR1

RKVV Keldonk VR1

0-4

Programma

de derde helft egs

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

VR1 kan tij niet keren

ST EGS VR1 - RKVV Keldonk VR1
(Rian van Kuppenveld)
Na een mindere reeks en een vrije zondag vorige week,
mochten we vandaag weer het gras betreden. De thuiswedstrijd tegen RKVV Keldonk VR1 stond op het programma.
Omdat Vrouwen 2 vrij waren en Vrouwen 3 voldoende
spelers hadden, konden we weer rekenen op voldoende
hulp van beide teams. Eefje, Charis, Roos, Frederique
en Rianne waren bereid om ons te helpen, bedankt
daarvoor dames!
Keldonk begon al snel heel sterk en kreeg veel goede
kansen in het eerste kwart van de wedstrijd. Gelukkig
voor ons lukte het ze niet om deze kansen ook te benutten. Helaas voor ons kwam daarna de bal in een kluts

Spannende wedstrijd MO15-1

ST EGS MO15-1 - Margriet MO15-1
(Ankie Spanjers )
Zaterdag 25 oktober verzamelde de meiden zich om
11.45 uur bij Estria. Het weer was best frisjes. We moesten vandaag een thuiswedstrijd spelen tegen Margriet
MO15-1. Margriet is altijd een lastige tegenstander en
kunnen best lomp zijn.
In de eerste helft werd er redelijk goed overgespeeld, er
waren een aantal goede schoten op het doel van Margriet. Renée was een paar keer heel dicht bij een mooi
doelpunt, en wist ze er eentje in het doel te schieten en
de stand op 1 – 0 te zetten. Door onze keepster Gwen
werd goed gekeept, ze had een hele mooie vrije trap
weten te stoppen. Ook Lieneke had een paar keer mooie
kansen op een doelpunt, en wist er ook een in te schieten en de stand op 2 – 0 te zetten.

voor een been van een van onze speelsters en werd de
bal ongelukkig in het eigen doel gewerkt. Die hulp had
Keldonk echt niet nodig want ze bleven sterker en bleven ook kansen creëren. Dat resulteerde voor de rust
uiteindelijk nog in een 0-2 en zelfs 0-3.
In de tweede helft bleven we proberen te voetballen en
van achteruit opbouwen. Echte kansen konden we er
niet mee creëren, maar het lukte wel beter om het spel
van Keldonk te storen. Het lukte ze nog wel om een keer
te scoren, maar verder dan 0-4 kwamen ze in de tweede
helft niet meer. Helaas hebben we met deze wedstrijd
het tij niet kunnen keren en moeten we ook dit terechte
verlies aanvaarden.
Volgende week zijn we weer vrij en daarna hebben we
op 10 december nog een wedstrijd te gaan voor we de
winterstop ingaan. Hopelijk kunnen we dan met een
goed gevoel richting de Kerst.

vrij

ST EGS JO17-1

12:30

ST EGS JO17-2

scheidsrechter: Maarten Verboom
13:00

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

In de tweede helft hadden Renée, Silke en Jasmijn een
paar hele mooie schoten op doel, die helaas er niet in
gingen. Helaas wist Margriet er in de tweede helft er
twee te scoren. Wat de eindstand op 2 – 2 bracht. Er
werd goed overgespeeld en Gwen liet weer voortreffend
keepwerk zien deze helft.

Ruststand 3-1. Ik had denk ik in de rust niet moeten zeggen dat we tevreden waren, de 2e helft leek nergens
meer op. Wel kregen we nog voldoende kansen om de
3-1 uit te bouwen maar de gemakzucht sloop er in. Het
werd wandelvoetbal niet meer mee verdedigen en veel
lopen met de bal.

Goed gedaan meiden! Prima wedstrijd gespeeld.
Volgende week spelen we uit tegen Schijndel.

Ook achterin werd het slordig en onnodig balverlies werd
afgestraft. Eerst werd er onnodig een penalty weg gegeven dat was de 3-2 en vlak voor tijd scoorde HVCH
voor hun de verdiende 3-3. Zij bleven namelijk wel tot het
laatst strijden voor een puntje.

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

(Arnoud Pol)

Het was geen ramp we waren de veel betere ploeg en
we kregen kans op kans de 2-1 hing in de lucht. Weer
Mike wist het doel te vinden en ook de 3-1 kwam van
Mike zijn voet hij wilde de bal voorzetten maar raakte
hem niet goed. De bal belande zo over de keeper in het
doel.

OSS'20 JO17-3

scheidsrechter: Menno Leegstraten

ST EGS JO15-4 - HVCH JO15-5

Na ongeveer 15 minuten viel de verdiende 1-0 door Mike
van Boekel (gast speler). Dat ene kansje wat HVCH
kreeg werd benut de verdediging zag er niet goed uit op
dat moment.

ST EGS JO17-3
comp

JO15-4 geeft wedstrijd in 2e helft weg

Het begon zo mooi we waren volop in de aanval en
HVCH kreeg geen kans en wij wel alleen werd er slordig
mee om gegaan.

Constantia JO17-1

comp

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

ST EGS JO13-1

Juliana Mill JO13-1

comp
scheidsrechter: Jouri Nuijen
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 Elmans
10:00

OSS'20 JO13-6M

ST EGS JO13-4M

comp
vertrek: 9:00 naar Oss
vervoer: Wijnen, Cuppen, de Hond, res:
Janssen
09:00

Volkel MO11-2

ST EGS MO11-1

comp
vertrek: 8:00 naar Volkel
vervoer: Verheijen, Adams, res: Bandell
09:30

ST Estria/SCV'58
JO9-1

Olympia'18 JO9-1

comp
scheidsrechter: FairPlay
09:30

ST Estria/SCV'58
JO9-2

ST Constantia/Menos JO9-1

comp
scheidsrechter: FairPlay
09:30

ST Estria/SCV'58
JO9-3

Vitesse'08 JO9-5

comp
scheidsrechter: FairPlay
10:00

Odiliapeel/BG
JO7-1
comp

Foto: Deborah van den Boom is even de bal kwijt

Foto: De JO15-4 gaat het veld betreden
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Zondag 3 december
vrij

ST EGS VR1

ST Estria/SCV'58
JO7-1/2
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Terechte winst voor JO15-1

JO15-2 wint ruim
ST EGS JO15-2 - SJO
Vianen Vooruit/HBV
JO15-2

ST EGS JO15-1 - Oss’20 JO15-2
(George van der Zon Brouwer)
Een dag na Black Friday, had het een Black Saturday
voor onze tegenstander moeten worden. Onze tegenstander, uit Oss, stond tenslotte een na laatste in de
poule en zou een makkelijke horde moeten worden.
OSS was duidelijk naar Escharen gekomen om de punten mee te nemen want ze voetbalden met veel overtuiging. Onze jongens hadden het in het begin best lastig
met hun spel want het oogde een beetje rommelig.
De gasten lieten zien dat ze best aardig konden combineren en daardoor kwamen de EGS jongens niet lekker
in de wedstrijd. Na ongeveer 20 minuten in de eerste
helft kwamen er toch voorzichtig wat kansjes voor ons:
Chris die net over schoot, een loeihard afstandsschot
van Yves (die de geblesseerde Leroy na een kwartier
moest vervangen) die rakelings langs de paal ging en de
inzet van Chevvy die net voorlangs ging.
In de tweede helft begonnen onze jongens met wat meer
overtuiging te spelen en vooral niet mee te gaan in het
spel van de tegenstander.
Op een voorzet van Reno kon Yves alleen op het doel
van OSS afgaan, in eerste instantie kon de grote en overigens best goede keeper van OSS de inzet van Yves
keren, maar in tweede instantie schoot Yves de bal alsnog tegen het net, 1-0.
Een bevrijdend doelpunt, want ondanks het veldoverwicht, durfde niemand de spreekwoordelijke trekker
over te halen en liepen de aanvallen regelmatig vast op
de rand van het strafschopgebied van OSS.
In de 64ste minuut was er weer een scrimmage in het
strafschopgebied van OSS, iemand legde de bal terug
op Chris die op de 16 stond, en hij schoot de bal hard in
de hoek van het doel, 2-0.

(Remco Kersten)
Afgelopen zaterdag speelden we opnieuw een thuiswedstrijd, ditmaal was ST HBV/ Vianen Vooruit JO15-2
de tegenstander.
De jongens waren na het gelijkspel van vorige week extra gebrand om de drie punten op het sportpark kranenhof te houden! Tijdens de warming up viel echter onze
keeper geblesseerd uit maar hadden we het geluk dat
Boy, keeper van de JO15-3, onze uit de brand kon helpen.
Aan alles merkte we dat de jongens er zin in hadden en
dat was ook terug te zien in de wedstrijd. Er werd goed
gecombineerd en er werden veel kansen gecreëerd. Het
eerste doelpunt kon dan ook niet lang uitblijven en binnen 5 min stonden we op een 1-0 voorsprong. Met een
voorsprong op zak bleven we aanzetten wat resulteerde
in een ruststand van 4-0. Kijkend naar de kansen verhoudingen deden we onszelf te kort want het had wel
8-0 kunnen en moeten staan.
Na rust begonnen we slapjes, verloren vaker de duels en HBV/Vianen Vooruit begon beter te spelen. Het
waren dan ook de bezoekers die de eerste grote kans
kreeg in de tweede helft. Ze gingen een op een op onze
keeper maar Boy kwam goed uit en plukte de bal voor
de voeten van de aanvaller weg. Die ene kans heeft ons
wakker geschut en we begonnen de laatste 25 minuten weer goed te voetballen en zijn dan ook niet meer
in de problemen geweest. Ook na rust werd er 4 keer
gescoord waardoor de wedstrijd eindigde in een 8-0
overwinning. Een groot compliment voor de jongens na
een uitstekende voetbalmiddag. We willen Boy ook nog
bedanken voor zijn optreden en inzet!

11:00

Vitesse'08 VR1

ST EGS VR2

comp
12:00

Berghem Sport VR1 ST EGS VR3
comp

Zaterdag 9 december
wedstrijdcoördinator: Marius v Boekel tot
13:00 uur, Rian vd Ven vanaf 13:00 uur
14:30

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

14:45

Juliana Mill JO17-1 ST EGS JO17-2
comp
vertrek: 13:45 naar Mill
vervoer: Geutjes, Jansen, Childeress,
res: Nicolasen

13:00

DAW JO17-2

ST EGS JO17-3

comp
vertrek: 12:00 naar Schaijk
vervoer: wordt door leiding geregeld
12:30

ST EGS JO15-1

Prinses Irene
JO15-1

comp
scheidsrechter: Joeri Nuijen
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
scheidsrechter: Jan Paters
11:30

Margriet JO13-2G

ST EGS JO13-1

comp

Ondanks de stand op de ranglijst, was dit niet zo’n makkelijke tegenstander, maar de wedstrijd is wel terecht
gewonnen. Nog minimaal 1 puntje te halen in de laatste
wedstrijd en dan staan we op de magische 16 punten,
waarop de leiding gaat trakteren :)

vertrek: 10:30 naar Oss
vervoer: v Zuijlen, Bardoel, Brands, res:
Luza
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
Foto: Luca Brans is zijn tegenstandster te snel af

Foto: Daan van Thiel scoort voor de JO15-2

scheidsrechter: Maarten Verboom
09:30

ST EGS MO11-1

UDI'19/CSU MO11-1

comp
scheidsrechter: Peter Pijnappels

JO13-1 klimt naar 4e plek

ST Herpinia/OKSV JO13-1 ST EGS JO13-1
(Anton Gerrits )

Na overtredingen binnen de 16 op Daan M. en Finn V.
was het Max die onberispelijk binnenschoot vanaf 11
meter. Daantje Stekelenburg besliste de wedstrijd 5 minuten voor tijd middels een balletje onderkant lat.

EGS JO13-1 heeft wederom de 3 punten mee naar huis
genomen in de uitwedstrijd bij herpinia. Tegen het fysiek sterke herpinia werd een zwaarbevochten zege behaald. Zo moest laatste man Stan tot 2 keer toe keeper
rick assistentie verlenen op de doellijn.

Jo 13-1 is inmiddels opgeklommen naar plek 4 op de
ranglijst en al ongeslagen sinds eind september. Ga zo
door jongens. Goed bezig!!

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
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vervoer: v Thiel, Vogelaars, res: Harends
09:30

Dikke pluim voor JO9-1 !

ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO9-1 ST Estria/SCV’58 JO9-1
(Noor Verbeek
Afgelopen zaterdagmorgen vertrokken we in de kou met
onze jongens richting Oploo. Tijs en Sytse konden er helaas niet bij zijn maar we kregen gelukkig versterking
van keeper Max, die we mochten lenen van de JO9-2.
Na een warming-up begonnen we zonder wissels en vol
goede moed aan de wedstrijd. Max in het doel, Kobe
en Julian in de verdediging en Kick, Robin en Bilal in de
aanval. De jongens hadden er na een paar overwinningen vertrouwen in en dat was goed te merken.
Vanaf het startsein zat er meteen veel actie in de wedstrijd en de jongens van Estria zaten er meteen bovenop. In de eerste 5 minuten waren er een paar mooie
kansen van Kick en Bilal en ook Julian lukte het om
vanaf de achterhoede naar voren door te breken maar
helaas werd er niet gescoord. De tegenstander daarentegen lukte het wel om jongens te overrompelen met een
snelle actie en scoorden de 1-0.

De stand was inmiddels 3-1 toen Kick een goede assist
van Robin kreeg en hem er zo in poeierde. 3-2! Excellent
liet het er wederom niet bij zitten en maakte hier 4-2 van.
Met nog ruim 5 minuten te spelen zetten de jongens alles
op alles en met Kobe en Julian in de verdediging en Max
in het doel werd elke bal tegengehouden. De voorhoede
bijtte zich vast en was vastberaden om nog te scoren
en middels prachtig samenspel van Robin, Bilal en Kick
werd er in de 37ste minuut na een voorzet van Bilal een
schitterend goal gemaakt door Kick!! 4-3! En vlak voordat de wedstrijd werd afgefloten lukte het Bilal nogmaals
om de gelijkmaker te scoren! Eindstand 4-4!
De jongens hebben er hard voor gewerkt en weer mooi
een puntje verdiend. Dikke pluim voor de jongens!

Wie,oh wie, zal hij dit jaar dichterlijk weten “te pakken”,
En dan verrassen met een aardigheidje uit één van de
kado-zakken.
Ik neem nu van deze gelegenheid gebruik om even te
klagen,
Zodat Sint weet waarom ik hem om dit presentje ga
vragen.
Al 5 jaar draai ik Estria was in de heuse sport
wasserette,
En dat betekent met 24 teamtassen; Goed Opletten!
Met ieder weekend 399 shirts, 338 broekjes en 456
sokken,
Ben ik vaker wat gestrest aan het mokken.
Ik sjouw en til me een breuk,
Dat vind mijn ruggetje minder leuk.
Kan ik natuurlijk naar Bardoel’s Fysio sport-uurtje gaan,
Maar die weten ook; met die rug, géén beginnen aan!
Zo verplaats ik alles van entree naar wasserette en
werkschuur,
Want daar stal ik de tassen tijdens de wasduur.
Ruimte is er niet meer voor alle tassen,
Maar wel 6 machines om de boel (redelijk) schoon te
wassen.

Redactie:
		

Rian van de Ven
Edwin van Kraaij

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: Jan Paters
10:15

ST EGS VR3

Margriet VR1

comp
Zaterdag 16 december
14:45

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

11:00

ST EGS JO15-2

VCO JO15-1

scheidsrechter: nnb
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
Foto (archief): Bilal Imiri omspeelt zijn tegenstander
onder toeziend oog van Robin Geurts

14:00

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

Lieve Sinterklaas....

Hiep hoi, Sinterklaas gaat Estria donderdagavond weer
bezoeken,
En doet hij weer veel verrassingsgedichten uit de
doeken.
Die tovert hij jaarlijks uit z’n mijter omhoog,
En zitten de aanwezigen te luisteren met gespannen
boog.

vertrek: 8:30 naar Rijkevoort

vriendschappelijk

Met deze stand gingen de jongens de rust in en na een
peptalk van Michael en Peter klaargestoomd voor de 2e
helft.

(Monique Heinemans)

ST Estria/SCV'58
JO9-3

comp

De sfeer werd wat venijniger en er werd door de tegenstander behoorlijk wat geduwd en aan de shirtjes getrokken. Ook Bilal moest het flink ontgelden en dit resulteerde in een vrije trap. Kobe mocht deze nemen en
dribbelde een stukje en schoot hem helaas net over het
doel. Daarna volgden nog meerdere kansen maar het
viel niet mee om te scoren.

Maar de jongens gaven niet op en de bal was daarna
voornamelijk op de helft van de tegenstander en in de
15e minuut scoorde Bilal een geweldige goal in de linker
kruising. Jammer genoeg lieten de tegenstanders het er
niet bij zitten en na 2 minuten was de stand 2-1.

Aan het begin van de tweede helft brak het zonnetje
door en dat was ook wel prettig voor de vele papa’s en
mama’s die weer langs de zijlijn stonden om de jongens
aan te moedigen.

Toxandria JO9-2

11:00

Want mede door de EGS teams is het voortaan volle
bak,
Daarom zit ik in de krappe ruimte niet altijd op mijn gemak.
Zaterdag, zondag en maandag kan ik voor koffie in de
kantine terecht,
Maar op dinsdagmiddag en ’s woensdags is het bakkie
troost heel slecht!
Dan kan ik alleen door het raam van de kantine kijken,
Hoe de nieuwe automaat aanwinst daar staat te prijken.
Eenzaam zit ik dan uren in de droge wasruimte te
dromen,
Dat er iemand met een heerlijk geurende kop koffie
langs zal komen.
Maar helaas zal dat niet gauw gebeuren,
En ruik ik dus alleen maar waspoeder geuren.
Een beetje brutaal is deze kado-vraag aan u Sint
misschien wel,
Maar een Estriaan zei mij; “is er iets, trek dan aan de
bel!”
Nu, aan U Sinterklaas dus mijn verzoek,
Een ieniemini koffiemakertje voor in een kleine hoek,
van de sportwasruimte op Estria,
zodat ik met een glimlach mijn waswerk versta.
Met spanning kijk ik uit naar uw bezoek,
Vanaf een stoel of kruk in een kantinehoek.
							
Tot donderdag!

Cito JO13-1

ST EGS JO13-1

comp
vertrek: 10:00 naar Oss
vervoer: Luza, Mulders, Nanning, res:
Roeffen
11:00

Festilent JO13-2

ST EGS JO13-2

comp
vertrek: 10:00 naar Zeeland
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
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Matt Gerrits

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

