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Uitslagen
(Rian van de Ven)
Foto: Maartje Gerrits keert terug van SES naar de EGS VR2

JO13-3 stunt in laatste wedstrijd voor winterstop
DSV JO13-2 - ST EGS JO13-3
(Joep van der Molen )
EGS JO13-3 heeft een grote stunt in huis tegen DSV
Nog één wedstrijd in 2017 tegen de nummer twee van
de competitie DSV 13-2. Dat het een lastige pot zou
worden was overduidelijk. Resumerend: EGS had pas
één wedstrijd gewonnen in de najaarscompetitie. Het is
jammer dat de wedstrijden tegen gelijkwaardige tegenstanders niet doorgingen vanwege het slechte weer.
In het begin van het seizoen waren grote nederlagen
tegen betere tegenstanders vaste prik, maar de jongens
zijn lerende. Er wordt samen met elkaar gespeeld, mooie
combinaties vliegen soms over de grasmat. Afgelopen
zaterdag was dat iets minder met de combinaties, want
de tegenstander was wel heel erg sterk. DSV had jongens in het team zitten die de bal vanaf rand strafschopgebied hoog in het doel konden knallen. Toch maakte
doelman Noud dat niets uit, hij rammelde werkelijk alles
uit het doel. Hij had een kerstengeltje op zijn schouder
zitten of magneten in zijn keepershandschoenen. Alle
ballen waren voor hem. De leiders hadden een ultra
defensieve opstelling gemaakt. Dit naar aanleiding van
eerdere geziene wedstrijden van oa. Liverpool-WBA en
NEC-Helmond. Parkeer de bus of dubbeldekker voor je
strafschopgebied en metsel de muur dicht. Dus Noud
in het doel, Bram op rechtsachter, Tijn van Soest laatste man, Sjoerd linksachter en twee voorstoppers namelijk Koen en Mike. Dat was bus 1. Het middenveld
met Maik, Rinus en Chiprian hadden de opdracht om
maar met 1 persoon mee te gaan in de aanval. Dat was
bus 2. Voorin moesten de snelle spitsen Tijn Kersten en
Dylano voor gevaar zorgen. Het credo was “blijf dicht bij
elkaar voetballen”. En zo geschiedde.

Voor iedere bal werd gestreden, iedere modderplag
werd opgevreten, er werd op het scherpst van de snede
duels uitgevochten. Zó niet Esters om zo te voetballen, maar wel heel realistisch. Kleine kansjes werden
er zelfs geschapen; Dylano had net te weinig kracht om
zijn prachtige solo om te zetten in een doelpunt. Ook
Chiprian was heel dichtbij. Vooral Tijn Kersten werkte
zich het snot voor zijn ogen, mee met de aanval en was
de aanval afgeslagen dan weer snel terug om het middenveld te steunen. Totaal uitgeperst was Tijn na de
wedstrijd, maar oh zo blij. Echt een topprestatie van
hem.
In de rust werd de wat zieke Rinus gewisseld voor Emile
en kwam Tariel voor Dylano in de ploeg. Aan het spelbeeld veranderde dat niets. DSV bleef stug aanvallen
en EGS stug verdedigen. Langzaamaan begon het gevoel te ontstaan dat er een stunt in de maak was. EGS
begon erin te geloven. En alles viel werkelijk goed, een
verdedigende kopbal van Maik op eigen doel ging precies langs de goede kant van de paal. DSV begon met
afstandsschoten onderhand vanaf de middenlijn. Het
mocht niet baten. EGS bleef overeind. Tariel ging zelfs
zóver in de strijd dat hij vlak voor tijd even moest rusten, het vuur stond hem in de ogen. Dylano maakte de
laatste minuten nog vol. En toen kwam het verlossende
fluitsignaal van de scheids. EGS stunt tegen DSV en
haalt een punt weg bij nummer twee in de competitie.
Chapeau jongens.
Een frietje bij de eerste thuiswedstrijd staat nog open,
want dat hadden de jongens wel verdiend. Nu komt
eerst de kerst, oud en nieuw op ons af. Ga daar heerlijk van genieten, met deze grote stunt in de achterzak.
Vanaf hier iedereen een fijne kerst gewenst en een
mooie start van het nieuwe jaar namens alle trainers en
leiders van EGS JO13-3.
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Zaterdag 16 december
DSV JO13-2

ST EGS JO13-3

0-0

Festilent JO13-2

ST EGS JO13-2

0-8

Cito JO13-1

ST EGS JO13-1

5-1

Berghem Sport
MO15-1

ST EGS MO15-1

4-0

Udi’19/CSU JO154

ST EGS JO15-3

3-1

Nooit Gedacht
JO17-1

ST EGS JO17-1

7-0

Programma
Zaterdag 13 januari
13:00

Orion JO15-1

ST EGS JO15-1

vriendschappelijk
vertrek: 12:00 naar Nijmegen
vervoer: vd Zonbrouwer, Arts, Bardoel,
res: Bekkink
Zaterdag 27 januari
13:00

SIOL JO15-1

ST EGS JO15-1

vriendschappelijk
vertrek: 12:00 naar Cuijk
vervoer: Bekkink, Brans, Broekman, res:
Claasen
12:00

VCO JO15-1

ST EGS JO15-2

vriendschappelijk
vertrek: 11:00 naar Zeeland
vervoer: Bongaards, Lomans, Pieters,
vd Water

de derde helft egs

11:00

AWC JO13-2

ST EGS JO13-1

vriendschappelijk
vertrek: 10:00 naar Wijchen
vervoer: Luza, Mulders, Nanning, res:
Roeffen
Zondag 4 februari
10:00

Rhode/Van Stiphout Bouw VR1

ST EGS VR1

comp
12:00

ST EGS VR2

Vianen Vooruit VR1

comp
scheidsrechter: nnb
10:15

ST EGS VR3

Maaskantse Boys VR1

comp
scheidsrechter: nnb

Uitnodiging Sportkwis 2018

Zaterdag 17 februari

voor oudere jeugdteams EGS en Estria

11:30

Volharding JO15-2

ST EGS JO15-1

vriendschappelijk
vertrek: 10:30 naar vierlingsbeek
vervoer: Claasen, Drijsen, Gorselink,
res: Maas

Zaterdag 3 februari 2018 Sportkwis voor de jeugd!!

10:30

ST EGS JO13-1

Volharding JO13-2

vriendschappelijk

De Jeugdevenementencommissie EGS organiseert zaterdag 3 februari 2018 een leuke en spannende
sportkwis. Deze sportkwis is bedoeld voor de oudere jeugdteams van Estria en de EGS. De JO 13, de
JO 13-4 M, de JO 15, de MO 15-1, de JO 17 en de JO 19 nodigen wij hiervoor van harte uit.
We gaan een heleboel leuke, makkelijke, soms moeilijke en grappige vragen voor jullie bedenken.
Een deskundige jury helpt ons jullie antwoorden beoordelen. In de pauze is er een hapje en een
drankje. Natuurlijk is er ook een leuke prijs voor de winnaars.
Wij nodigen jullie daarom graag uit om mee te doen! De leiding is ook van harte welkom voor een
kop koffie, of om mee te doen, maar dan wel, uiteraard, buiten mededinging.

Wij verwachten de volgende teams om 10.30 uur:
JO 13-4 M
JO 13-1, JO 13-2, JO 13-3
JO 15-3, JO 15-4

scheidsrechter: nnb
Zondag 18 februari
10:30

Nooit Gedacht VR3 ST EGS VR3
comp

Commissie kantine

(Piet Michiels)

Vanuit de EGS komt er steeds meer hulp in de kantine die op zaterdag van de EGS is. Geweldig !!
We kunnen nog steeds hulp gebruiken !!
Hieronder staat het rooster van de zaterdagen:
o = ochtend (tot 13:30)
t = tussenrooster (12:30 - 15:00)
m = middag (vanaf 13:30)
zaterdag 27 januari

Dat is een half uur voor aanvang. Dan kunnen de teams vooraf ingedeeld worden. Voor deze groep
duurt de kwis van 11.00 uur tot ongeveer 13.30 uur.
De volgende teams verwachten wij om 13.30 uur:
MO 15-1
JO 15-1 en JO 15-2
JO 17-1, JO 17-2, JO 17-3
JO 19-1
Deze groep gaat sportkwissen van 14.00 uur tot ongeveer 16.30 uur.

o

Paulien Paters, Marjan v Krevel

t

Saskia Bongaards, Max Bongaards

m

Charlotte Aarns, Dora Elmans

zaterdag 3 februari
o

Anja Seinstra, Fannie Cuijten

t

Miron v Dijk Bert v Benthem

m

Willy v Schipstal, Ria v Schipstal

zaterdag 10 februari
o

Paulien Paters, Nicole de Keijn

t

Susan Ouwens, Theo Cuppen

m

Ellen v Kraaij, Anja Loeffen

zaterdag 17 februari
o

Paulien Paters, Carla v Haren

t

Sandy de Hond

m

Tiny ten Haaf, Monique Heinemans

zaterdag 24 februari
o

Paulien Paters, Marjan v Krevel

t

Saskia Bongaards, Max Bongaards

m

Charlotte Aarns, Dora Elmans

zaterdag 3 maart
o

Anja Seinstra, Fannie Cuijten

t

Miron v Dijk Bert v Benthem

m

Willy v Schipstal, Ria v Schipstal

zaterdag 10 maart
o

Paulien Paters, Nicole de Keijn

t

Susan Ouwens, Theo Cuppen

m

Ellen v Kraaij, Anja Loeffen
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Kopij voor de weekbrief dient
vóór maandag 17.00 uur
aangeleverd te zijn via
weekbrief.egs@gmail.com

