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Uitslagen
(Rian van de Ven)
Woensdag 29 november
ST GVV’57/SCV’58
Estria JO11-1
JO11-1

2-2

Zaterdag 2 december

Foto: Tom Zwaans (JO17-1) kopt de bal weg

ST Estria/SCV’58
JO7

14-6

ST Estria/SCV’58
JO9-3

Vitesse’08 JO9-5

1-13

ST Estria/SCV’58
JO9-2

ST Constantia/Menos JO9-1

5-14

ST Estria/SCV’58
JO9-1

Olympia’18 JO9-1

9-4

Volkel MO11-2

ST EGS MO11-1

0-7

Prinses Irene
JO11-1

ST GVV’57/SCV’58
JO11-1

1-0

DAW JO11-3

ST GVV’57/SCV’58
JO11-2

10-0

Nulandia JO11-2G

ST GVV’57/SCV’58
JO11-3

0-0

Oss’20 JO13-6M

ST EGS JO13-4M

0-1

ST EGS JO13-3

Kleine maar mooie overwinning JO13-1
ST EGS JO13-1 Juliana Mill JO13-1
(Anton Gerrits)

vrij

ST EGS JO13-2

Vorstenbossche
Boys JO13-1

1-2

ST EGS JO13-1

Juliana Mill JO13-1

2-1

ST EGS MO15-1

EGS JO 13-1 heeft de spannende thuiswedstrijd tegen Juliana Mill winnend afgesloten. In een wedstrijd
vol passie strijd en beleving had EGS het beste van het
spel. Helaas werden er ook vandaag weer te veel kansen gemist.

vrij

ST Herpinia/OKSV
JO15-1

ST EGS JO15-3

4-0

Constantia JO15-1

ST EGS JO15-2

0-0

ST EGS JO15-1

Tegen de verhouding in kwam Juliana mill na 20 minuten op voorsprong. Vlak na rust was het Max die een
mooie aanval tussen Daan M. en Finn V. beheerst over
de keeper stifte. Uitgerekend de bijna kleinste speler
van het veld Daan Stekelenburg wist met zijn hoofd uit
en corner de winnende 2-1 binnen te knikken. In de laatste minuut werd nog een doelpunt van invaller Mitch
(JO13-2) onterecht afgekeurd.
Jongens, weer een mooie overwinning. Wederom complimenten!!

Odiliapeel/BG JO7

vrij

ST EGS JO17-3

Oss’20 JO17-3

0-3

ST EGS JO17-2

Constantia JO17-1

0-3

ST EGS JO17-1

vrij

ST GVV’57/
SCV’58 JO19-1

vrij

Zondag 4 december

Foto: Mitch ten Haaften verzendt een pass

6

Berghem Sport
VR1

ST EGS VR3

4-4

Vitesse’08 VR1

ST EGS VR2

6-0

ST EGS VR1

vrij

de derde helft egs
ST EGS VR3 toont karakter
Berghem Sport VR1 - ST EGS VR3
(Harrie Veekens)
De ene wedstrijd is de andere niet. Vorige week, kansloos met 2-0 verloren tegen Avestijn uit Heeswijk op
kunstgras van slechte kwaliteit. Dan verlang je naar een
gewoon echt grasveld.
Vandaag tegen Berghem Sport weer op kunstgras maar
van een veel betere kwaliteit. Voor mijzelf blijft het toch
onnatuurlijk om te voetballen op kunstgras.
Berghem Sport staat tweede op de ranglijst en een
moeilijk middagje werd verwacht.
De wedstrijd begon en voetballend deden we niet onder voor de tegenstander. Ondanks ons goede spel wist
Berghem Sport voor rust 3x te scoren. Zelf hebben we
ook een paar redelijke kansen gehad.
Tijdens de rust de dames complimenten gegeven voor
het getoonde spel, enkele puntjes op de i gezet en afgesproken dat we op een paar verbeteringen na hetzelfde
moesten voetballen zoals in de eerste helft.
Het begin was slecht en we keken snel tegen een 4-0
achterstand aan. ESG VR3 kreeg steeds meer de overhand en drong Berghem Sport terug op de eigen helft.
We scoorden de 4-1 uit een corner die door Maria goed
werd verlengd naar de verre hoek. Een overtreding binnen de zestien leverde een strafschop op en een grote
kans op de aansluiting. De strafschop kwam helaas via
de onderkant van de lat terug het veld in én de kans op
een spannend slot leek hiermee verspeeld. Toch was
Berghem Sport de weg kwijt en toonden wij karakter
door ondanks de teleurstelling over de gemiste strafschop er nog een schepje boven op te doen.

Een prachtig schot van Dionne bracht de stand op 4-2 en
kort hierna was het Ilona die op het eind van de wedstrijd
nog top fit de 4-3 op het scorebord zette. ESG was nu
helemaal los, een schitterende combinatie tussen Jaimy,
Dionne en Ilona bracht Dionne instelling, die met een
verwoestende knal in de kruising de stand gelijk trok,
4-4.
5 minuten later floot de scheidsrechter voor het einde
van de wedstrijd en stapten wij met een dik verdiend
gelijkspel en als morele winnaars van het veld. Bij veel
speelsters van Berghem Sport stond het huilen nader
dan het lachen. In de kleedkamer van EGS VR3 was het
daarna nog lang een vrolijke bende. Dames, vandaag
genoten van een geweldige wedstrijd waarin ook veel
karakter is getoond.

Programma
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
scheidsrechter: H. Verkuijlen
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
Foto (Harrie Veekens): De ST EGS VR3 kwam in
actie op het kunstgras in Berghem

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

JO9-1 in winning mood

ST Estria/SCV’58 JO9-1 Olympia’18 JO9-1
(Marieke)
Zaterdag 2 december speelde de JO9-1 Estria/SCV ‘58
tegen Olympia ‘18 uit Boxmeer. Het was een supermooie wedstrijd waarin de jongens hun beste beentje
hebben voor gezet! Het eindresultaat mocht er dan ook
zijn!
Meteen vanaf de aftrap was er aanval na aanval. Al snel
scoorde Robin de openingstreffer via een mooie schuiver. Daarna waren er mooie kansen om de voorsprong
verder uit te breiden, maar de bal ging er steeds net niet
in. Daardoor kon de tegenstander bij een counter op gelijke hoogte komen. Sytze nam de tweede en derde goal
voor zijn rekening na mooie aanvallen, via geweldig samenspel, opgebouwd vanuit achteren. De tegenstander
kon echter goed volgen, ondanks het goede keepen van
Kick, waardoor het bij rust 3-3 stond.

Na rust kwam de trein pas echt goed op gang. Sytze
scoorde al snel zijn derde en Kick speelde in de tweede
helft vol overgave mee in de aanval. Dit resulteerde in
een echte hattrick voor hem!! Zo werd de score snel uitgebouwd. De tegenstander wist nog één keer te scoren,
maar een vuist konden ze niet meer maken, mede door
het goede keeperswerk van Robin en het uitstekende
verdedigen en goede opbouwwerk van Julian en Kobe.
Aanval na aanval volgde, waarbij Bilal de kans kreeg
een doelpunt te maken na een supersolo. Helaas lag de
keeper in de weg en via een scrimmage ging de bal er
net niet in. Misschien was er wel doellijntechnologie nodig om er zeker van te zijn dat de bal over de lijn was
geweest, maar hij telde helaas niet. De score werd nog
verder uitgebouwd door Sytze met zijn 4e. In de allerlaatste minuut wist Kobe er nog een mooie knal van afstand in te poeieren! Zo hebben deze kanjers met maar
liefst 9-4 gewonnen en zijn ze inmiddels helemaal in de
winning mood!!
Klasse jongens, ga zo door!

11:30

Margriet JO13-2G

ST EGS JO13-1

comp
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
scheidsrechter: Maarten Verboom
09:30

ST EGS MO11-1

UDI'19/CSU MO11-1

comp
scheidsrechter: Peter Pijnappels
10:00

ST HRC'27/Stormvogels'28 JO9-1

ST Estria/SCV'58
JO9-1

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

DSV JO9-1

ST Estria/SCV'58
JO9-2

comp
vertrek: 9:00 naar St Anthonis
Foto: Sytze de Hart zal uit deze actie gaan scoren

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

(Marloes Keijzers)
In de vroege ochtend vertrekken de meiden naar Volkel.
Eenmaal op het veld zijn de meiden nauwelijks te zien
vanwege de dichte mist, het zou de hele wedstrijd zo
blijven. De nachtvorst blijkt flink huisgehouden te hebben. Op het moment van spelen is het -2o. Dus thermoleggings en handschoenen aan en het veld op!
In het begin is het spel voorzichtig en zijn de meiden
zoekende wat de gladheid met het veld doet. Ze laten
zich niet gek maken en beginnen al snel met de aanval.
Jaimy’s eerste schot op doel is al na enkele minuten en
hierna volgt al snel het 2e schot van Tessel.

ST Estria/SCV'58
JO9-3

comp
vertrek: 8:30 naar Rijkevoort

Glansrijke overwinning MO11-1

Volkel MO11-2 - ST EGS MO11-1

Toxandria JO9-2

De meiden spelen aanvallend en gedreven om de wedstrijd te winnen. Snel volgt er een corner en deze gaat
naast. Opnieuw een corner van Fabienne en Sanne
maakt de 1-0. Dan volgt er een spannende aanval vanuit de tegenpartij. Maar Marly houdt de bal keurig buiten
het doel. Kou of niet; dat kan Marly niet deren, ze glijdt
gewoon weer over het kunstgras. Met Tess en Tessel
voorin is het 2e doelpunt ook een feit geworden.
Dan is er rust... de vele supporters gaan even naar binnen om op te warmen en Rick spreekt de meiden toe.
De 3-0 van Fabienne komt snel na de rust, gevolgd door
de 4-0 van Tessel. De meiden zijn tijdens het seizoen
gegroeid in het samenspel. Hier staat een team te voetballen. Opnieuw een mooie aanval van EGS, deze keer
gaat de bal via de paal met een dreun tegen het reclamebord! Dan maakt Tessel de 5-0. De 6-0 scoort Jaimy.
Tessel maakt het definitieve laatste punt. Een glansrijke
overwinning van 7-0.

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
scheidsrechter: nnb
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

vriendschappelijk
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
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

11:00

Cito JO13-1

ST EGS JO13-1

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

vertrek: 10:00 naar Zeeland

JO9-2 heeft goed partij geboden

Zaterdag mochten de jongens van de JO-9 2 op eigen
veld aantreden tegen Constantia/Menos JO-9 1. Bij de
warming-up was al duidelijk te zien dat de tegenstander
fysiek een maatje groter was, maar ondanks dat werd er
zeer goed aan de wedstrijd begonnen.
Vanaf het beginsignaal golfde het spel op en neer en waren er voor beide goals wat kansjes. De eerste goal viel
aan de goede kant van het veld door een afstandsschot
van Baer, 1-0! Hierna kwam de tegenstander iets feller
opzetten, maar Max hield veel ballen tegen, waardoor
de eerste time-out bereikt werd met een gelijkspel, 1-1.
Na deze time-out schakelde de tegenstander duidelijk
een paar tandjes bij. Binnen de kortste keren wisten zij
5 keer te scoren met mooie combinaties en goede schoten van afstand. De JO-9 2 werd behoorlijk overrompeld
en bereikte met een 1-6 achterstand de rust.

ST EGS JO13-2

comp

Foto (Marloes Keijzers): De ST EGS MO11-1

ST Estria/SCV’58 JO9-2 ST Constantia/Menos JO9-1
(Bart Wijnen)

Festilent JO13-2

De honger van Constantia/Menos was nog niet gestild,
want na de rust gingen zij rustig verder met goed combineren en scoren. Ook nu hadden onze jongens niet veel
in te brengen en werd de laatste time-out bereikt met
een 1-11 achterstand.
In de time-out werd geprobeerd om de moed er weer in
te krijgen en dit had het gewenste effect. Mede door de
wissel van de beste speler van de tegenstander kwamen
onze jongens weer aan het voetballen toe. Ineens was
de drive er weer zoals ook in de afgelopen wedstrijden.
Alsof de overwinning nog op het spel stond werd de tegenstander afgejaagd en werd de jacht op doelpunten
weer geopend. Dit resulteerde in een waar slotakkoord
met 4 doelpunten in korte tijd, 2 van Lars en 2 van Luke.
Ook werden er nog een paar goede pogingen van Jurre
en Jidde gestopt door de keeper. Ook de tegenstander
wist het net nog een paar keer te vinden in het laatste
kwart, waardoor we afsloten met een 5-14 verlies.
Ondanks het behoorlijke verlies is er groot deel van de
wedstrijd heel goed partij geboden tegen een goede tegenstander. Nu op naar de laatste wedstrijd in deze najaarscompetitie.
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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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Vitesse overdondert JO9-3
ST Estria/SCV’58 JO9-3 Vitesse’08 JO9-5
(Dorien van Leuveren)
In de dichte mist en op een bevroren veld moesten
we vandaag de strijd aangaan met de JO9-5 van Vitesse’08. Dik aangekleed om de kou te trotseren ging
ons team het veld op. De wedstrijd ging in de eerste
paar minuten gelijk op, maar als snel kwam Vitesse op
voorsprong. De eerste 4 tegendoelpunten waren helaas
snel gemaakt. Onze jongens en meisje hadden op de
aanvallen geen antwoord. Ze waren een beetje overdonderd. Met 0-8 op het scorebord was het tijd voor de
rust.
Even opwarmen in de kleedkamer en daarna weer vol
goede moed verder. Er kwam weer wat meer leven in
het team, meer felheid. Dat zag er goed uit. Een mooie
aanval leverde het eerste en enige doelpunt van de
wedstrijd voor Estria op gemaakt door Joey. Ondanks
de verre vrije trappen van Bo richting Duke en Koen
voorin, de goede verdediging van Daan, Jelte en Luna
kregen we toch nog een aantal doelpunten om de oren.
Jessy heeft er in het doel voor gezorgd dat het er niet
meer werden door een aantal mooie reddingen.

Na afloop was er nog een leuke verrassing waardoor
het verlies snel was vergeten. Sint en Piet waren tijdens
de wedstrijd in de kleedkamer langs geweest om alle
schoentjes te vullen.
Op naar de laatste wedstrijd voor de winterstop!

JO15-2 komt niet tot scoren
Constantia JO15-1 ST EGS JO15-2
(Remco Kersten)
Op een koude zaterdag stond de uitwedstrijd tegen
Constantia JO15-1 in Wanroij op het programma.
Constantia had nog geen punt gepakt en dat wilde
we graag zo houden door de drie punten mee te
nemen naar huis te nemen.
Het was echter een wedstrijd voor beide teams om
snel te vergeten. Iedereen had last van de kou en
dat was terug te zien in de wedstrijd. We miste de
scherpte en verloren vaak op het middenveld en
voorin de persoonlijke duels. Daarnaast speelde
Constantia best verdedigend en wij waren niet in
staat om ons daar doorheen te spelen. We maakte
vaak de verkeerde keuze om weer de drukte in te
gaan waardoor we niet verder kwamen dan tot aan
hun zestien meter gebied. De grootste kans voor
rust was voor de thuisploeg maar Sil redde knap op
een afstandsschot.

Foto: De teleurstelling is af te lezen bij Koen van
Thiel (li) en Jelte Verhallen (re).

Ook na rust gebeurde er weinig. In de laatste tien
minuten ging het tempo iets omhoog waardoor we
dreigender werden maar verder dan afstandsschoten van Lars en Abe kwamen we niet. Het bleef
daardoor 0-0.

Laatste wedstrijd voor winterstop voor JO7
Odiliapeel/BG JO7 ST Estria/SCV’58 JO7
(Ivo Rossen)
Op deze ijzig koude en mistige zaterdagmorgen togen
we met zijn allen naar het altijd lastige Odiliapeel. Helaas
moesten we het deze laatste wedstrijd voor de winterstop doen zonder de vaste krachten Luca en Daylano.
Er werd weer op 2 veldjes gestreden door onze mannen. Op veld 1 werd helaas met maar liefst 5-0 verloren,
terwijl op veld 2 met 4-1 werd gewonnen. Dit door doelpunten van Mustafa (3x) en Rens.
Na 15 minuten werd er gewisseld. De 2 “winnaars”
speelden tegen elkaar en de 2 verliezende ploegen
mochten ook tegen elkaar spelen. Het werd snel duidelijk dat de mannen van De Peel toch iets te sterk waren
voor onze jongens. Met een totaalstand van 14-6 werd
er door de groenwitten aan het langste eind getrokken,
ondanks het uitstekende verdedigende werk van rots in
de branding Emir.
Bij deze wil ik de mannen even hartelijk bedanken voor
de inzet tijdens de 1e seizoenshelft. Blijf niet op je lauweren rusten in de winterstop maar ga met pap, mam,
broer of zus lekker veel oefenen en trainen. In de 2e
seizoenshelft reken ik weer op jullie.
In het bijzonder ook even dank aan Rein (Frenkie) Bonimbie, die door weer en wind met de mannen heeft gewerkt. En ondanks dat het voor deze man uit het verre
zuiden niet altijd even makkelijk was, stond hij er toch
steeds maar weer!
Allen hele fijne feestdagen gewenst en een sportief,
maar vooral gezond 2018!
Op naar heel veel meer punten!

Foto: Mexx Rossen van de JO7
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Redactie:
		

Rian van de Ven
Edwin van Kraaij

Foto’s:		

Matt Gerrits

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

