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Uitslagen
(Rian van de Ven)
Woensdag 11 april
Berghem Sport
MO11-1

ST EGS MO11-1

7-1

Achilles Reek JO7

ST Estria/SCV’58
JO7

1-2

ST EGS JO9-3

SES JO9-2

13-5

Blauw Geel’38/
Jumbo JO9-9

ST Estria/SCV’58
JO9-2

3-6

ST Estria/SCV’58
JO9-1

Sambeek JO9-1G

10-1

Berghem Sport
MO11-1

ST EGS MO11-1

4-3

ST GVV’57/
SCV’58 JO11-3

ST Sc.St.Hubert/De
Willy’s JO11-3G

3-4

HVCH JO11-6

ST GVV’57/SCV’58
JO11-2

2-2

Prinses Irene
JO11-1

ST GVV’57/SCV’58
JO11-1

3-1

ST EGS JO13-4M

Oss’20 JO13-6M

0-1

Nulandia JO13-3G

ST EGS JO13-3

2-1

Odiliapeel/BG
JO13-1

ST EGS JO13-2

4-2

ST EGS JO13-1

Venhorst JO13-1

9-0

ST EGS MO15-1

Berghem Sport
MO15-1

2-2

ST EGS JO15-4

Nulandia JO15-2

1-3

ST EGS JO15-2

Fc Uden JO15-1

0-6

Gemert JO15-2

ST EGS JO15-1

1-1

DAW JO17-3

ST EGS JO17-3

4-0

Vios’38 JO17-1

ST EGS JO17-2

2-3

Venhorst JO17-1

ST EGS JO17-1

8-5

Zaterdag 14 april

Foto: Een samengesteld elftal van de JO11 van Estria, GVV’57 en SCV’58 speelde een oefenpot tegen EGS JO13-3

SCV’58 bestaat 60 jaar

(Richard Garot)
Dit jaar viert SCV ’58 haar 60-jarig bestaan.

Deze feestelijke gebeurtenis willen wij, samen met alle
leden van SCV ’58 en alle spelers van de jeugdteams
van SCV ’58, GVV ’57 en Estria, vieren in het weekend
van 9 en 10 juni.
10 Juni staat daarbij volledig in het teken van jullie, de
jeugdleden.
De oudste jeugdleden van de JO19 en JO17 gaan met
elkaar de competitie aan in een FIFA toernooi. Daarbij
kunnen jullie ook je skills laten zien bij diverse zeskamp
spellen zoals een grote stormbaan, een kop van Jut en
een opblaasbaar dartbord.
De andere jeugdleden gaan allerlei zeskamp spellen
doen, gericht op de verschillende leeftijdsklassen. Er
komt onder andere een buikschuifbaan en een tobbedansbaan. Ook kunnen jullie klimmen in een klimtoren
en sumo-worstelen.

ST EGS JO15-3

Kortom, voor jullie allemaal zijn er leuke spellen om een
leuke middag met jullie teamgenoten te hebben.

vrij

ST GVV’57/
SCV’58 JO19-1

Wij zouden het daarom fijn vinden als jullie allemaal
zondagmiddag 10 juni aanwezig zijn om met elkaar het
60-jarig bestaan van SCV ’58 te vieren.

vrij

Zondag 15 april

Via de leider/trainer krijgen jullie een brief waarin wordt
gevraagd of jullie meedoen, dit willen we UITERLIJK 21
april weten.
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ST EGS VR3

HVCH VR2

2-2

vv Holthees-Smakt
VR1

ST EGS VR2

0-0

MVC VR2

ST EGS VR1

2-1

de derde helft egs

Na een kort welkomstwoord nam hij de aanwezigen,
jong en oud, mee via de ‘jonge historie’ richting nu.
Vanaf de periode met de startvraag ‘Hoe kunnen we
de kwaliteit van het jeugdvoetbal in Grave vergroten?’
uit 2012, via het besluit van de drie hoofdbesturen eind
2015 om de jeugd samen te voegen en op termijn een
Samenwerkende Jeugdopleiding (SJO) te vormen tot er
in januari 2016 gestart met een samenwerking op structurele basis. In april 2017 werd de intentieverklaring
door de drie voorzitters Henk Cuppen, Jan de Kruif en
Huub Linders getekend om te komen tot een fusieplan.
Het uitgangspunt van deze samenwerking ‘Samenwerken doe je door elkaar te zien, te spreken en te sporten’
noodzaakte om ook te gaan werken aan de ontwikkeling van een nieuw toekomstbestendige accommodatie
en te beschrijven hoe de samenwerking gestalte moet
gaan krijgen.
Edwin van Kraaij beschreef op een uitgebreide, gedetailleerde wijze hoe de Stuurgroep de samenwerking
heeft vastgelegd in eerste instantie in ‘het convenant’
met het beste uit de drie verenigingen verdeeld in ‘Omgangsregels en afspraken’ en ‘Praktische afspraken’.
Dit convenant werd daarna voor de samenwerkende
jeugdafdelingen uitgebreid tot een ‘Jeugdplan’ door een
uitgebreidere beschrijving van de ‘Organisatorische zaken’ en ‘Voetbaltechnische zaken’. Voor de toekomst is
het ‘Jeugdplan’ door toevoegingen van een beschrijving
van de seniorenafdeling een ‘Verenigingsplan’ geworden als mogelijke grondslag voor één grote vereniging
bestaande uit zo’n 1000 leden.
Zo’n grote vereniging heeft een nieuw sportcomplex nodig, waarvoor de Gemeente Grave de locatie De Kranenhof vaststelde. Jurgen Verhallen vertelde hoe drie
enthousiaste werkgroepen in samenwerking met de
Gemeente Grave via een uitgebreid Plan van Eisen op
zoek zijn gegaan naar mogelijkheden om, binnen de
grenzen van het huidige sportpark, De Kranenhof om te
toveren tot een modern sportpark met een toekomstbestendig clubhuis. De vertoning van de presentatie hoe
zo’n clubhuis eruit zou kunnen zien, vergezeld van een

Na de winst van vorige week waren we van plan dit vast
te houden tegen MVC die de laatste plaats bezet. De
thuiswedstrijd werd vrij makkelijk gewonnen.
Helaas verliep de uitvoering niet zoals gepland. De plotseling verhoging van de temperatuur en benauwdheid
speelden ons zeker parten. En, omdat we de beschikking hadden over maar één wissel die ook nog moest
vlaggen, was dat niet in ons voordeel. Maar, behalve de
redenen buiten onze invloed, speelden we ook gewoon
niet goed. We kwamen niet in ons spel, verloren vaak de
bal, lukte het niet om de bal goed rond te spelen en liepen we veel en vaak achter de feiten aan. We kwamen
nog wel tot een voorsprong door een schot van Renske
dat niet goed werd verwerkt door de doelverdedigster
en daarom nog makkelijk door een goed doorgelopen
Inge kon worden binnen getikt. Helaas lukte het MVC
ook nog om in de eerste helft de gelijkmaker te maken.
Na een goede sprint door de buitenspeelster die goed
werd voorgezet, werd de bal makkelijk ingetikt.

wedstrijdcoördinator: Anita v Zuijlen
ST EGS JO15-1

Erp JO15-1

comp

deskundige toelichting van Jurgen, bracht ‘reuring’ en
veel enthousiasme in de Graafse aula. Pascal Kersten
liet daarna twee opties zien van de ligging van de velden t.o.v. het mooie clubgebouw. De eerste optie ‘het
voetbalscenario’ met Skills Garden en de tweede optie
‘het voetbal + hockey scenario’ met een hockeyveld erin
verwerkt. Daarnaast bieden deze plannen ruimte voor
atletiek, Walking Football, de Wielerclub, start wandelen fietsroutes en eventueel G-voetbal.
In de afsluiting gaf Arthur Brussaard aan dat deze vrijwillige samenwerking van drie voetbalverenigingen als
uniek in Nederland getypeerd wordt door zowel de KNVB
als Stichting Sportservice Noord-Brabant/RABObank.
Een initiatief van enthousiaste, competente vrijwilligers,
tevens inwoners van de gemeente Grave, ondersteund
door externe expertise: Bureau Kragten, Sors, IfThen,
NOC NSF, SSBN/Rabobank en met prima medewerking
van de ambtelijke organisatie van de gemeente Grave.
Het is dus een UNIEKE KANS voor ALLE leden van
Estria, GVV’57 en SCV’58 om mee te werken aan iets
moois voor de sportieve toekomst in Grave: Een mooie
sportaccommodatie voor een diversiteit aan sporten als
‘verbinder in sport’ en ‘verbinder van de kernen van de
gemeente Grave’. Het spontane applaus dat meerdere
malen weerklonk, gaf aan dat er prima werk verricht
wordt. SAMEN kunnen we de toekomst én kwaliteit van
het sportaanbod in de gemeente Grave waarborgen!

scheidsrechter: André Derksen
Woensdag 18 april
wedstrijdcoördinator: Rian vd Ven
19:00

Venhorst JO15-2

ST EGS JO15-3

comp
vertrek: 18:00 naar Venhorst
vervoer: Berends, v Beuningen, v Cleef,
v Dinther, res: v Kempen(Boy)
19:00

ST EGS JO13-2

Vitesse'08 JO13-3

comp
scheidsrechter: Jan Paters
19:00

ST EGS JO13-4M

Rhode JO13-6M

comp
scheidsrechter: Peter Pijnappels
Zaterdag 21 april
wedstrijdcoördinator: Paul v Halen tot 13 uur,
Anita v Zuijlen vanaf 13 uur
14:30

ST Astrantia/SV
Milsbeek JO17-1

ST EGS JO17-1

comp
vertrek: 13:30 naar Middelaar
vervoer: wordt door leiding geregeld
14:30

Hapse Boys JO17-1 ST EGS JO17-2
comp
vertrek: 13:30 naar Haps

(Reacties/vragen/opmerkingen graag aan
samenwerking.egs@gmail.com)

vervoer: Mawejje, Nicolasen, Rikken,
res: v Soest
12:30

ST Astrantia/SV
Milsbeek JO17-2

ST EGS JO17-3

comp
vertrek: 11:30 naar Midddelaar
vervoer: Mous, Weerman, vd Berg, Boeijen, res: vd Elst
13:00

DAW JO15-1G

ST EGS JO15-1

comp
vertrek: 12:00 naar Schaijk
vervoer: Brans, Broekman, Claasen,
res: Drijsen
12:30

ST EGS JO15-2

DSV JO15-1

comp

Foto: De informatiebijeenkomst werd goed bezocht

scheidsrechter: Theo Wouters
14:45

Temperatuur speelt VR1 parten

MVC VR2 ST Estria/GVV’57/SCV’58 VR1
(Rian van Kuppenveld)

Dinsdag 17 april
19:00

Samenwerking EGS presenteert plannen
(Jan Nuijen)
Woensdagavond 11 april 2018 verwelkomde de voorzitter van de Stuurgroep Samenwerking Estria/GVV’57/
SCV’58 (EGS) Arthur Brussaard een kleine 200 belangstellenden in de gastvrije aula van het Merletcollege te
Grave.

Programma

SJO Vianen Vooruit HBV JO15-2

ST EGS JO15-3

comp

Het spelbeeld werd niet beter in de tweede helft. Na
goed voorzetten van Inge lukte het Robin wel om te scoren. Helaas beoordeelde de scheidsrechter dat Robin
buiten spel stond. MVC kwam daarna wel tot een geldig doelpunt waarmee ze op voorsprong kwamen. Vlak
voor tijd werd een afstandsschot door een speelster van
MVC duidelijk met de arm van richting veranderd in het
strafschopgebied waardoor onze aanval in de kiem werd
gesmoord. De scheidsrechter liet het spel echter doorgaan en legde de bal niet op de stip. Hoewel de scheidsrechter dit wel had opgemerkt was zijn uitleg dat hij meer
onbewuste aanrakingen van de bal met de hand tijdens
de wedstrijd ook niet had bestraft en dit daarom ook niet
wilde bestraffen. Op zijn minst een zeer dubieuze beslissing met een zeer dubieuze uitleg.
Helaas zakken we door dit verlies weer naar de 10e
plaats van de ranglijst. Volgende week hebben we een
vrije zondag maar gaan we zorgen voor de teambuilding
voor de rest van het seizoen en nemen we meteen afscheid van Marlous met een etentje met het team. Hiervan wordt geen verslag gemaakt…. ;-)
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vertrek: 13:45 naar Beers
vervoer: v Boekel, v Kempen(Boy), v
Kempen(Teun), Ouwens, res: Spanjers
14:30

ST EGS JO15-4

DAW JO15-4

comp
scheidsrechter: Arthur Brussaard
vrij

ST EGS MO15-1

11:45

Boekel Sport JO13-1 ST EGS JO13-1
comp
vertrek: 10:45 naar Boekel
vervoer: Dinnissen, Luza, Mulders, res:
Nanning

12:30

ST EGS JO13-2

Olympia'18 JO13-2

comp
scheidsrechter: Menno Leegstraten
10:45

ST EGS JO13-3

TOP JO13-4

comp
scheidsrechter: Peter Pijnappels

de derde helft egs
Geen doelpunten bij VR2

Frederique was in de eerste helft bereid om de plaats
van vaste keepster Linda in te nemen die helaas niet
mee kon spelen wegens een enkelblessure. Voor de
pauze was Estria het betere team en kreeg het ook via
Rianne 2 goeie kansen om te scoren, maar de bal wilde
er helaas niet in.
In de 2de helft verving Elise Frederique en nam ze
plaats onder de lat. Ook zij deed haar taak prima en
hield het doel netjes schoon. Geen doelpunt kreeg ze
achter haar oren maar omdat ook onze voorwaartsen
er niet in slaagden om de vijandelijke doelvrouw te passeren bleef de maagdelijke 0-0 stand op het scorebord
staan.

Overtuigende winst voor JO13-1
ST EGS JO13-1 Venhorst JO13-1
(Anton Gerrits)
Na 2 nederlagen werd het weer eens tijd voor een
overwinning. Dit moest gebeuren thuis tegen Venhorst
JO13-1 op veld 2. Na een goede warming up begonnen we vanaf minuut 1 fel aan de wedstrijd. Na 15 minuten was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld gezien de
score 4-0. Max en Sven (2) waren doeltreffend en een
verdediger van Venhorst hielp een handje door de bal
achter de eigen doelman te schieten. Wel moesten we
hun handige spits de gehele wedstrijd goed in de gaten
houden. Dit was een leuk klusje voor Daan (Mulders).
In geval van nood hielpen onze ijverige backs Pim en
Juul. Ruststand 6-0.
Mochten onze boys er in de 2e helft er nog 6 inleggen
kregen ze van de coaches allemaal een zak snoep. (niet
echt gezond maar ja….)
Het werden er vandaag geen 12 maar de teller stokte
bij 9. Daantje Stekelenburg scoorde de 9-0 na een solo
dwars door de defensie. Jongens, klasse, ga zo door.
Volgende week wacht de koploper Boekel Sport.

Margriet JO13-7M

ST EGS JO13-4M

comp
vertrek: 10:30 naar Oss
vervoer: Wijnen, Cuppen, Derksen, res:
de Hond

Dikverdiend punt voor JO15-1

vv Holthees-Smakt VR1 ST EGS VR2
(Maartje Gerrits)
Zondag moesten we om half 9 verzamelen, dit betekende voor iedereen vroeg uit de veren om op tijd aanwezig
te zijn. Netjes om 9 uur kwamen we aan op sportpark
‘De Halt’ waar we een pot mochten voetballen tegen de
thuisspelende club V.V. Holthees-Smakt. We begonnen
in de kantine met een lekker bakje koffie en thee. Zodat we daarna konden omkleden en beginnen aan de
warming-up.

11:30

09:15

Blauw Geel'38/
JUMBO MO11-1

ST EGS MO11-1

comp
vertrek: 8:15 naar Veghel

Gemert JO15-2 - ST EGS JO15-1
(George van der Zon Brouwer)
Op deze mooie voetbalmiddag moesten onze mannen
(van de JO15-1) naar Gemert. In het bezit van 1 schamel puntje onderaan de ranglijst probeerde EGS hier
een paar aan toe te voegen, maar dit is helaas net niet
gelukt.
De eerste helft begon voortvarend en waren onze jongens veelvuldig in balbezit op de helft van de tegenstander. Doordat de buitenspelers het veld niet groot
genoeg hielden, verzandden de aanvallen iedere keer
in het centrum vlak voor de 16 van de tegenstander
waar het erg druk was geworden. Uit 1 van de schoten,
ditmaal door Luca, wist hij de buitenkant van de paal
te raken. Bij een spaarzame aanval van Gemert lag de
bal opeens zomaar achter Jens in het doel en stond het
geheel onterecht 1-0.
In de tweede helft was er veel meer energie te bespeuren bij EGS die op jacht gingen naar de gelijkmaker.
Maar ook Gemert speelde veel beter dan de eerste
helft. Na wat kansen over en weer, was het Luca die
vanaf de punt strafschopgebied, de bal diagonaal in
de verre kruising schoot, een beauty! Jammer genoeg
telde hij maar 1x, waardoor de eindstand op 1-1 kwam.
Op basis van de eerste helft misschien een tegenvaller,
maar op inzet is het ene puntje dik verdiend.

vervoer: Rovers, Verheijen, res: Adams
09:30

ST Estria/SCV'58
JO9-1

SIOL JO9-1G

comp
scheidsrechter: Fair Play
08:45

Berghem Sport
JO9-4

ST Estria/SCV'58
JO9-2

comp
vertrek: 7:45 naar Berghem
vervoer: wordt door leiding geregeld
09:30

ST Estria/SCV'58
JO9-3

Festilent JO9-2

comp
scheidsrechter: FairPlay
09:30

ST Estria/SCV'58
JO7-1/2

GVV'57 JO7-1/2

comp
Zondag 22 april
vrij

ST EGS VR1

vrij

ST EGS VR2

11:00

Maaskantse Boys VR1 ST EGS VR3
comp

Woensdag 25 april
19:00

ST EGS JO15-2

Venhorst JO15-1

comp

JO15-4 had puntje verdiend

scheidsrechter: Joeri Nuijen
19:00

ST EGS MO15-1

ST De Willy's/SC.
St. Hubert MO15-1

comp
scheidsrechter: nnb
ST EGS JO15-4 - Nulandia JO15-2
(Arnoud Pol)
Afgelopen zaterdag stond de thuiswedstrijd tegen Nulandia op het programma.
De eerste helft ging gelijk op beide wisten weinig kansen te creëren tot aan de 16 ging het goed maar daar
stokte de aanval. Door een foutje in de verdediging kon
Nulandia toch op 0-1 komen dit was niet verdiend maar
zo is voetbal. Gelukkig kon Mees bij een goede uitval de
1-1 maken en stonden we weer gelijk (gezien de wedstijd zou dit de juiste uitslag moeten zijn). Teun v Kempen
(gastspeler JO15-4 kon alleen op de keeper aflopen
maar wist helaas niet te scoren. Wederom door foutjes
in de verdediging kon Nulandia nog 2 keer scoren waardoor uiteindelijk de eindstand 1-3 werd.

Zaterdag 28 april
wedstrijdcoördinator: Rian vd Ven tot 13:00
uur, Henriëtte v Zuijlen vanaf 13:00 uur
15:15

ST EGS JO17-1

ST SVEB/Sporting
S.T. JO17-1

comp
scheidsrechter: Joeri Nuijen
vrij

ST EGS JO17-2

15:15

ST EGS JO17-3

UDI'19/CSU JO17-5

comp
scheidsrechter: Menno Leegstraten
vrij

ST EGS JO15-1

13:00

VCO JO15-1G

ST EGS JO15-2

comp
vertrek: 12:00 naar Zeeland
vervoer: Brands, Brussaard, v Dijk, Hollanders, res: IJzerman

De jongens hebben hard gewerkt maar helaas het harde werken niet om kunnen zetten in een overwinning.
vrij

ST EGS JO15-3

14:30

ST EGS JO15-4

Berghem Sport
JO15-5

comp
scheidsrechter: Edwin v Kraaij
vrij

ST EGS MO15-1

13:00

Vitesse'08 JO13-1

ST EGS JO13-1

comp
vertrek: 12:00 naar Gennep
vervoer: Roeffen, v Stekelenburg, Verhaaren, res: Willems
Foto: Kevin van Zuijlen komt hoog bij deze kopbal

Foto: een teleurgestelde Mees van der Hoeven die
wel wist te scoren
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vrij

ST EGS JO13-2

de derde helft egs
11:15

Irene JO13-2G

ST EGS JO13-3

13:00

comp

comp

vertrek: 10:15 naar Gemonde

vertrek: 11:30 naar Veghel

vervoer: Hermanussen, Kersten, Lemmers, res: Pennings(Daan)

vervoer: vd Boom, Gerrits, v Haren,
Hijmans, res: vd Hoeven

vrij

ST EGS JO13-4M

vrij

ST EGS MO11-1

10:00

ST Constantia/Menos JO9-1

12:15
ST Estria/SCV'58
JO9-1

11:30

vertrek: 10:30 naar Sambeek

vervoer: wordt door leiding geregeld
ST Estria/SCV'58
JO9-2

comp

10:45

09:30

ST Estria/SCV'58
JO9-3

DSV JO9-3

comp

Erp VR1

comp
12:00

10:15

vertrek: 14:00 naar Ottersum
vervoer: wordt door leiding geregeld
12:30

JVC Cuijk JO17-3

ST EGS JO17-2

vertrek: 11:30 naar Cuijk
vervoer: Nicolasen, Rikken, v Soest, res:
Spanjers
Toxandria JO17-1

ST EGS JO17-3

comp

13:00

ST Estria/SCV'58
JO9-2

ST SDDL/Ravenstein JO9-1

Juliana Mill JO9-4

ST Estria/SCV'58
JO9-3

ST Estria/SCV'58
JO7-1/2

Achilles Reek
JO7-1

12:00

ST EGS VR1

FC de Rakt VR1
comp

12:00

ST EGS VR2

scheidsrechter: Theo Wouters
ST EGS VR3

OSS'20 VR2
comp

comp

Dinsdag 8 mei

vertrek: 12:00 naar Uden

18:45

vertrek: 11:15 naar Heesch
vervoer: v Kuppenveld, vd Laar, Oomen, res: Opsteeg

11:30

comp
vertrek: 10:30 naar Cuijk
vervoer: v Boekel, Cruysen, v Etteger, res: Floor
12:15

FC de Rakt JO13-3 ST EGS JO13-3
comp
vertrek: 11:15 naar Uden
vervoer: Coppens, v Dinther, Hammud,
res: Hendriks

10:45

ST EGS JO13-4M

Nooit Gedacht
JO13-5M

comp
scheidsrechter: Maarten Verboom
vrij

ST EGS MO11-1

08:45

Olympia'18 JO9-1

ST Estria/SCV'58
JO9-1

vertrek: 7:45 naar Boxmeer
09:30

ST Estria/SCV'58
JO9-2

OSS'20 JO9-3

comp

DVG MO15-1

09:30

vervoer: Spanjers, Veekens, Berends, v
Boekel, res: v Beuningen
Donderdag 10 mei
ST EGS VR1

DVG VR1
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SJO Vianen Vooruit HBV JO9-3G

ST Estria/SCV'58
JO9-3

comp
vertrek: 08:30 naar Vianen
vervoer: wordt door leiding geregeld

Boekel Sport JO15-4 ST EGS JO15-3

comp

ST EGS JO13-2

scheidsrechter: Fair Play

ST EGS MO15-1

vertrek: 18:00 naar Boekel

10:00

JVC Cuijk JO13-2

vervoer: wordt door leiding geregeld

comp

ST EGS JO15-4

comp

scheidsrechter: Menno Leegstraten

Woensdag 9 mei

scheidsrechter: Arthur Brussaard

UDI'19/CSU JO13-3

comp

scheidsrechter: Jan Paters
19:00

ST EGS JO13-1

comp

comp

comp
HVCH JO15-4

12:15

ST EGS JO15-2

SES JO15-1

vervoer: IJzerman, Jilesen, Liefrink,
Lomans, res: Pieters

UDI'19/CSU JO15-2 ST EGS JO15-1

ST Excellent/SVS/Westerb. Boys JO15-3G

vervoer: Zwaans, vd Boom, Gerrits, v
Haren, res: Hijmans

Maandag 7 mei
19:00

ST EGS MO15-1

vertrek: 11:30 naar Veghel

comp
12:00

Olympia'18 JO15-3

comp

SIOL VR1

vertrek: 18:00 naar Langenboom

ST EGS JO15-3

Blauw Geel'38/
JUMBO MO15-1

Zondag 6 mei

vervoer: Vd Berg, Boeijen, vd Elst, Geutjes, res: Linders

14:30

13:00

comp

comp

ST EGS JO15-2

ST EGS JO15-4

vertrek: 8:00 naar Mill
09:30

WEC JO15-1G

scheidsrechter: Joeri Nuijen
vrij

comp

vervoer: Maas, Polman, Spaan, res: vd
Zon Brouwer

12:15

Juliana Mill JO9-2

vertrek: 13:00 naar Rijkevoort

vrij

ST EGS JO15-1

scheidsrechter: Theo Wouters

scheidsrechter: FairPlay

comp

14:00

ST Estria/SCV'58
JO9-1

vervoer: wordt door leiding geregeld

comp

12:00

comp

Margriet VR1

ST EGS JO17-1

scheidsrechter: Paul Willems

comp

vervoer: Bandell, Hermanussen, res:
Ghijssen

08:45

VCA JO17-1

comp

vertrek: 8:00 naar Uden

Zaterdag 5 mei

Achates JO17-1G

ST EGS JO17-3

ST EGS JO15-3

comp

15:00

15:15

14:30

scheidsrechter: FairPlay

wedstrijdcoördinator: Paul van Halen tot
13:00 uur, Anita v Zuijlen vanaf 13:00 uur

scheidsrechter: Kevin Janssen

comp

Excellent VR1

Vitesse'08 JO17-2

comp

UDI'19/CSU MO11-1 ST EGS MO11-1

ST EGS VR2

ST EGS VR3

ST EGS JO17-2

09:00

comp

scheidsrechter: Theo Wouters

12:30

comp

scheidsrechter: André Derksen
comp

scheidsrechter: Theo Kersten

ST EGS JO15-2

09:30

RESIA JO17-1

comp

vrij

Zondag 29 april
ST EGS VR1

ST EGS JO17-1

ST EGS JO13-4M

vertrek: 8:00 naar Wilbertoord
10:00

15:15

vrij

09:30

Nooit Gedacht VR3

wedstrijdcoördinator: Marius v Boekel tot 13
uur, Henriëtte v Zuijlen vanaf 13 uur

scheidsrechter: Peter Pijnappels

scheidsrechter: FairPlay
09:15

FC Uden JO13-3

ST EGS VR3

Zaterdag 12 mei

comp

comp
ST De Willy's/SC. ST Estria/SCV'58
St. Hubert JO7-1/2 JO7-1/2

ST EGS JO13-3

ST EGS VR2

comp

vervoer: Cruysen, v Etteger, Floor, res:
Hofstede

vertrek: 8:00 naar Mill
vervoer: wordt door leiding geregeld

10:15

Sambeek JO13-2G ST EGS JO13-2
comp

Volharding VR2
comp

Achates JO13-1G

scheidsrechter: Theo Wouters

vertrek: 9:00 naar Wanroij
Juliana Mill JO9-3

ST EGS JO13-1
comp

comp

08:45

ST EGS MO15-1

VOW MO15-1

09:45

09:30

ST Estria/SCV'58
JO7-1/2

Odiliapeel/Braks
Gro JO7-1

comp
Zondag 13 mei
10:00

ST EGS VR1

Gemert VR2

comp
scheidsrechter: Menno ter Horst

de derde helft egs
(Joep van der Molen)
Wederom legde EGS JO13-3 een goede partij op de
mat tegen het hoger geplaatste Nulandia. Waarom Nulandia iets hoger op de ranglijst stond, was achteraf wel
te verklaren. Ten eerste hadden zij in hun gelederen een
meid die behoorlijk snel was. Ik schrijf extra geen meisje, want ze was wel een kop groter dan onze grote jongens. Ze hadden van die lange benen, die onze jongens
niet bij konden houden. En dan is Sjoerd nog niet eens
de langzaamste van het stel. Die meid kreeg behoorlijk
wat kansen, maar was ook een beetje lomp uitgevallen.
Dat merkte de laatste man van EGS behoorlijk vaak.
Eerst je tegenstander ongelukkig raken om dan snel
met de bal ervan door te gaan. Niet altijd even sportief.
Neemt niet weg dat Nulandia via een corner terecht op
voorsprong kwam. 1-0. Naarmate de wedstrijd vorderde kwam EGS steeds beter in haar doen. Het was dan
ook geen wonder dat in de tweede helft Dylano uit een
prachtige rush langs de rechterkant de 1-1 aantekende.
Hij schoot de bal prachtig in de kruising. De voorzet
kwam trouwens via Tariel en Tim. Nog geen 5 minuten
later schrokken ze zich bij Nulandia een hoedje. Ging
toch weer die snelle jongen (Dylano) ervan door, alleen
op de keeper af. Dan maar snel vlaggen voor buitenspel. Zeer onsportief. Inmiddels was Tijn al een keer
getorpedeerd in het strafschopgebied door die lompe
meid. De scheids kwam toch maar even vragen of alles
goed ging en liet door voetballen?! De ergernis over het
handelen van de leiding begon steeds meer vorm aan
te nemen. Nu werd Tim overduidelijk in het strafschopgebied ten val gebracht door de keeper (Uitleg naderhand: “de keeper kan zich toch niet onder het gras stoppen!” Tja dan neem je toch het risico op een speler neer
te leggen, denk ik). Wederom een beslissend moment
in de wedstrijd,

Tijn werd alweer door die lompe meid in het strafschopgebied neergelegd, duidelijke overtreding, maar de
scheids zag dat het de laatste minuut was en liet doorspelen. Even de bal afleggen en raak schieten. Huilend
van de pijn lag Tijn nog op de grond toen de wedstrijd
werd afgefloten en lachend liepen de coach van Nulandia en de scheids het veld af. Tja hoe onsportief kun je
het krijgen. Jammer want het team van Nulandia was
leuk om tegen te voetballen. Snel vergeten deze wedstrijd en op naar sportievere gefloten wedstrijden.

Leuke oefenwedstrijd
Estria JO11/GVV57/SCV’58 JO11
tegen EGS JO13-3
(Roeland Hoffmann)
Terwijl het seizoen natuurlijk nog in volle gang is wordt
er hier en daar al vooruitgekeken naar allerlei varianten
voor de indeling voor de najaarscompetitie 2018. Een
van de mogelijke varianten is volgend jaar een team samenstellen van huidige JO11-1 spelers van zowel Estria
en GVV’57 die dan in het najaar zouden kunnen uitkomen in de JO13 leeftijdscategorie, en dan ook uit kunnen
gaan komen onder de “EGS vlag”
Op een heerlijke lente donderdagavond troffen de jongens een mooie sparringspartner in de vorm van de
huidige JO13-3; een team wat al gewend is om op het
“grote” veld te spelen. In een uiterst sportieve wedstrijd
onder leiding van Rene de Waal legden beide teams een
prima pot op de mat. Uiteindelijk wist het combinatieteam JO11-1 met 3-0 de winst te pakken in deze nuttige
oefenwedstrijd. Leuk om te zien dat de jongens van Estria en GVV’57 die elkaar al redelijk kennen van school
en /of eerdere voetbalactiviteiten prima samenspeelden,
zeker gezien het feit dat het de 1e wedstrijd ooit was
op het grote veld. Trainers John, John, Robby en Dave
konden dan ook tevreden zijn. Dank aan de EGS JO13-3
voor het sparren!

MO11-1 kan trots zijn

Berghem Sport MO11-1 - ST EGS MO11-1
(Sylvia Verheijen)
Het is zaterdag 14 april en erg vroeg, gelukkig schijnt
het zonnetje zo nu en dan. Net als afgelopen woensdag
(11 april toen voor de beker)mogen onze meiden vandaag weer tegen het sterkte team Berghem sport.(voor
de competitie). Lieke , Lotte, Fabiënne, Fajah , Sanne,
Tessel, Tess ,Jaimy en Marly zijn er klaar voor. Ze weten
nu hoe de tegen stander voetbalt.
Eerste helft : Nadat de meiden door Rick toegesproken
zijn beginnen ze vol goede moed aan de wedstrijd. Dory
(moeder van Tess)heeft nog even vlug alle veters van
de meiden gestrikt. Zou dit geluk brengen? We zullen
het zien. Tess en Tessel nemen uit, de meiden spelen
al meteen mooi over. Tess laat haar eigen niet kennen
en gaat er vol tegen in. Meteen komt de eerste aanval
van Berghem en gelukkig naast het doel. Ook in de 3de
minuut sleept Berghem er een corner uit die gelukkig
niet het doel raakte. Onze meiden zijn gewaarschuwd.
Jaimy blijft een tijdje aan de bal maar Berghem is net
een maatje sterker voor haar. In de 6de minuut weer een
corner voor Berghem en ook nu weer weet Marly samen
met Lotte de bal tegen te houden. Jaimy neemt uit ,Fabiënne gaat erachter aan en de bal gaat via Berghem
naar Lieke die er voor zorgt dat er niemand door komt.
Na 10 minuten hebben we, nadat de bal vaak richting
onze kant komt, nog mooi het doel schoon kunnen houden. Onder tussen hebben onze meiden geen tijd om stil
te staan ,ze moeten nog steeds flink aan de bak.

Vianen Vooruit VR1 ST EGS VR2
comp

10:15

ST EGS VR3

Nulandia VR1

comp

JO13-3 verliest nipt in slotminuut
Nulandia JO13-3 ST EGS JO13-3

10:45

Maandag 14 mei
19:00

2de helft: De meiden geven nog steeds niet op. Sanne
en Tessel in gevecht om de bal er in te krijgen maar het
wil ze niet lukken. Lieke mengt haar flink in het gevecht
en laat zien dat we niet opgeven. Berghem houd onze
meiden goed bezig. In de 9de minuut een mooi schot
van de verdediging en gaat zo via de lat het doel in3-2
maar voor we er erg in hebben van wat er net gebeurde
scoort Tessel de 3-2. Onder tussen weet Fabienne de
bal te bemachtigen en speelt over na Tessel en Tessel
scoort binnen een minuut de 3-3. Wat doen ze het allemaal goed zeg! In de 17de minuut door een vrije trap
van Berghem word het 4-3.
Na veel kansen van beide kanten is het 4-3 voor Berghem en is het voor ons als enthousiaste supporters toch
wel een erge spannende wedstrijd.(waar heel veel in gebeurd). Nog heel even komen de meiden nog flink aan
de bal en tot aan de laatste minuut hebben Lieke , Lotte,
Fabiënne, Fajah , Sanne, Tessel, Tess ,Jaimy en Marly
hard geknokt en vooral niet opgegeven. Eind stand is
dan wel 4-3 maar oh wat hebben de meiden goed gespeeld met zijn alle. Iets waar we trots op zijn.
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SJO Vianen Vooruit
HBV JO17-1

comp
scheidsrechter: Thijs Jongerius
18:30

Volkel MO11-1

ST EGS MO11-1

comp
vertrek: 17:30 naar Volkel
vervoer: Adams, Bandell, res: Hermanussen
Dinsdag 15 mei
18:30

Vitesse’08 JO17-1

ST EGS JO17-1

comp
vertrek: 17:30 naar Gennep
vervoer: wordt door leiding geregeld
Zaterdag 19 mei
wedstrijdcoördinator: Paul v Halen tot 13 uur,
Anita v Zuijlen vanaf 13 uur
vrij

ST EGS JO17-1

13:00

Heijen JO17-1G

ST EGS JO17-2

comp
vertrek: 12:00 naar Heijen
vervoer: v Soest, Spanjers, Veldhoen,
res: Derksen
14:30

De Zwaluw JO17-1 ST EGS JO17-3
comp
vertrek: 13:30 naar Oeffelt
vervoer: Vd Elst, Geutjes, Linders,
Mous, res: Weerman

14:45

FC de Rakt JO15-1 ST EGS JO15-1
comp
vertrek: 13:45 naar Uden
vervoer: Drijsen, Gorselink, Maas, res:
Polman

12:30

Fabiënne pakt de bal af van Berghem maar dan toch
valt er in de 15de minuut een tegen doelpunt. het staat
1-0. Na een over en weer spel van beide kanten valt er
toch nog een 2de tegen doelpunt. Stand 2-0. Gelukkig
heeft Marly al heel veel doelpunten tegen kunnen houden. Ook Sanne geeft alles en wurmt haar er tussen
door om Berghem geen kans meer te geven.Ook Lotte
vecht flink mee. Fajah ziet haar kans en zorgt ervoor dat
de bal ver van ons doel komt, weg met die bal! Corner
voor ons, bal net langs doel af, jammer . En dan daar
in de 23ste minuut krijgt Tessel de kans om de aanval
op te bouwen en scoort .stand is nu 2-1. Rust, even bij
komen.

ST EGS JO17-2

ST EGS JO15-2

Olympia'18 JO15-2

comp
scheidsrechter: Paul Willems
14:30

ST EGS JO15-3

DSV JO15-2G

comp
scheidsrechter: Menno Leegstraten
13:00

Blauw Geel'38/
JUMBO JO15-7

ST EGS JO15-4

comp
vertrek: 12:00 naar Veghel
vervoer: v Kuppeveld, vd Laar, Oomen,
res: Opsteeg
13:45

Gemert MO15-1

ST EGS MO15-1

comp
vertrek: 12:15 naar Gemert
vervoer: Hijmans, vd Hoeven, v
Kempen(Lieneke), v Kempen(Silke), res:
Jansen
vrij

ST EGS JO13-1

12:30

ST EGS JO13-2

Merselo JO13-1G

comp
scheidsrechter: Joeri Nuijen
10:45

ST EGS JO13-3

DAW JO13-4

comp
scheidsrechter: Peter Pijnappels
09:00

Hedel MO13-1

ST EGS JO13-4M

comp
vertrek: 8:00 naar Hedel
vervoer: de Hond, Janssen, v
Kempen(Floor), res: v Kempen(Savy)

de derde helft egs

vrij

ST EGS MO11-1

09:30

ST Estria/SCV'58
JO9-1
comp

Einde bekeravontuur voor MO11-1

Berghem Sport MO11-1 - ST EGS MO11-1
(Dory Jagers)
Het is woensdagavond 11 April, vandaag geen training
voor de meiden van MO11. Sanne, Tessel Janna, Lieke, Marly, Fabienne, Jaimy, Lotte, Tess en Fajah, staan
klaar om te beginnen aan de bekerwedstrijd tegen Berghem Sport.
Meteen in het begin van de wedstrijd gaan de meiden
op zoek naar het doel met een mooie actie van Fabiënne en Janna. Maar ook Marly wordt door Berghem
meteen aan het werk gezet en na een paar hele mooie
reddingen komt dan toch de eerste tegengoal. Ohh wat
is het af en toe spannend maar Marly blijft voor geweldige reddingen zorgen terwijl Tessel, Jaimy en Sanne in
de voorhoede het doel van de tegenstander op blijven
zoeken. Helaas zorgt een heel sterk teamspel van de
tegenstander voor een ruststand van 3-0. In de rust zijn
de meiden toe aan een peptalk van Rick.

het zijnet. Allemaal blijven ze super hard werken en geven niet op, Fajah op het middenveld die steeds vaker
tot ver in de verdediging moet afzakken. Tess moet aan
de zijkant flink lopen om boven op de tegenstander te
kunnen blijven zitten. Terwijl de meiden van MO11 doorvechten haalt Berghem de volgende truc uit de kast,
hoge bal zo over onze keeper heen, 5-0. Toch blijven
ze op zoek naar het doel van de tegenstander wat wordt
beloond met een corner. Aanvoerder Sanne is aan de
bal, met een prachtige boog schiet ze de bal zo dat de
keeper van Berghem er geen raad mee weet. Super 5-1.
Helaas is het niet genoeg en blijkt Berghem een zware
tegenstander te zijn die met nog een paar laatste acties
de eindstand op 7-1 brengt.

Vol goede moed en zelfvertrouwen betraden de 8 spelertjes van de JO9-1 het veld onder leiding van trainers
Michael en Peter. Met dit seizoen nog geen puntje weggegeven komt het kampioenschap in zicht en de jongens waren vastberaden om ook deze wedstrijd weer
te winnen. Met Sytse in het doel en 1 wisselspeler begonnen de jongens strijdlustig om klokslag 9.30 uur op
het hoofdveld, met aardig wat supporters langs de zijlijn.
Hoewel de spelers van Sambeek een kop groter waren
en een stuk forser, was vanaf het begin al duidelijk dat
Sambeek geen partij was voor Estria. Kick scoorde na
enkele minuten al het eerste doelpunt. Daarna volgden
er aardig wat acties en mooie kansen zoals Kobe tegen
de lat en Robin net naast het goal, maar na 12 minuten
zorgde Kick wederom voor een goal en was de stand
2-0! Enkele minuten later speelde Robin iedereen uit en
scoorde prachtig in de kruising 3-0. De jongens speelden
goed over en zijn goed op elkaar ingespeeld waardoor
het ook voor de ouders aan de zijlijn een genot was om
de wedstrijd te mogen aanschouwen. De enkele keren
dat de bal bij het doel van Estria in de buurt kwam hield
Sytse de ballen met gemak tegen en lukte het verdediger Julian om naar voren uit te breken maar miste helaas het doel op een haartje na. Ook Tijs had een mooie
kans in de 18e minuut maar miste helaas. In de laatste
minuut nog een goede actie van Bilal en hij scoorde een
punt, maar helaas werd deze afgekeurd omdat de bal
eerder over de zijlijn was geweest, waardoor de jongens
met een voorsprong van 3-0 de rust in gingen.
De tweede helft debuteerde Kobe als keeper. Julian
moest het dus zonder zijn maatje klaren in het achterveld, maar daar draaide hij zijn hand niet voor om en
hij peerde de ballen met regelmaat naar voren. Na een

09:30

ST Estria/SCV'58
JO9-2

GVV'57 JO9-2

comp
scheidsrechter: FairPlay
09:00

FC Uden JO9-4

ST Estria/SCV'58
JO9-3

comp
vertrek: 8:00 naar Uden
vervoer: wordt door leiding geregeld
08:45

Juliana Mill JO7-3

ST Estria/SCV'58
JO7-1/2

comp
vertrek: 8:00 naar Mill
10:00

ST EGS VR1

Rhode/Van Stiphout Bouw VR1

comp
12:00

ST EGS VR2

Vitesse'08 VR1

comp
10:15

ST EGS VR3

Berghem Sport VR1

comp
Woensdag 23 mei
19:30

Avanti’31 JO15-3

ST EGS JO15-4

comp
vertrek: 18:30 naar Schijndel
vervoer: Bussink, Hendriks, vd Hoeven,
res: v Kuppenveld
Foto (archief): Jaimy Verheijen in de achtervolging

19:00

Volkel JO13-1

ST EGS JO13-1

comp
vertrek: 18:00 naar Volkel
vervoer: Nanning, Roeffen, v Stekelenburg, res: Verhaaren

Dikverdiende zege voor JO9-1

ST Estria/SCV’58 JO9-1 Sambeek JO9-1
(Noor Verbeek)

scheidsrechter: FairPlay

Zondag 20 mei

Ook in de 2de helft blijft Tessel het keer op keer proberen
het doel te vinden terwijl verdedigingsduo Lotte en Lieke
samen zoveel mogelijk ballen bij Marly vandaan weten
te houden. Dan komt het moment waar het publiek op zit
te wachten een prachtkans van Tessel, maar het is haar
niet gegund hij gaat net naast. Ze blijft het proberen en
de volgende kans komt in het zijnet terecht. Helaas is
een snelle actie van Berghem voldoende voor de 4-0.
Dan stoomt Lotte vanuit de verdediging door naar voren
recht op haar doel af, gaat dit hem worden dan, helaas

GVV'57 JO9-1

paar minuten kwam er een mooie bal van Julian naar
Sytse die hem weer door tikte naar Bilal en die schoot
hem hoog in het doel. Meteen daarna poeierde Bilal
hem nog een keer kei hard erin waardoor de stand op
5-0 kwam. Ook Sytse was vastberaden om te scoren
en ook van hem een prachtig goal in de 28ste minuut.
6-0. Daarna werd Kobe toch een paar keer aan het werk
gezet en kreeg Estria een aantal corners tegen, maar
de sterke verdediging gaf ze geen kans en Robin nam
behendig de bal mee naar voren en maakte een mooie
7-0 ! Tijs was deze wedstrijd overal in het veld te vinden
en heeft aardig wat tackles en harde ballen te verduren
gehad, maar gaf niet op. Helaas kwam er toch nog een
doelpuntje tegen door een eigen doel, maar hierdoor
werd Estria alleen nog maar fanatieker en Robin scoorde vrij snel daarna 8-1. Kick mocht een corner nemen
en draaide bal zo ineens het doel van de tegenstander
in en maakte zo 9-1 voor Estria. Kans na kans volgde er
nog maar het was Sytse die in de laatste minuut ervoor
zorgde dat de stand op 10-1 werd. Het was een mooie
wedstrijd en de overwinning was dik verdiend!!!

19:00

ST EGS JO13-3

Heeswijk JO13-3

comp
scheidsrechter: Maarten Verboom
Zaterdg 26 mei
wedstrijdcoördinator: Marius v Boekel tot 13
uur, Rian vd Ven vanaf 13 uur
15:15

ST EGS JO17-1

Constantia JO17-1

comp
scheidsrechter: Paul Willems
12:30

ST EGS JO17-2

SIOL JO17-1

comp
scheidsrechter: Menno Leegstraten
15:15

ST EGS JO17-3

DSV JO17-2

comp
scheidsrechter: Kevin Janssen
12:00

ST EGS JO15-1

Berghem Sport
JO15-2

comp
scheidsrechter: Theo Kersten
12:30

ST SV Milsbeek/
Astrantia JO15-1

ST EGS JO15-2

comp
vertrek: 11:30 naar Milsbeek
vervoer: Pieters, Roos, v Thiel, de Waal,
res: vd Water
vrij

ST EGS JO15-3

14:30

ST EGS JO15-4

HVCH JO15-5

comp
Foto: Het is druk voor de goal van keeper Kobe
Kilian
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scheidsrechter: Joeri Nuijen

de derde helft egs
Afgelopen zaterdag mocht de JO-9 2 op ‘verplaatsing’
naar het verre Veghel om daar aan te treden tegen
BlauwGeel JO-9 9. Op het drukke Prins Willem-Alexander Sportpark mochten we omkleden in kleedlokaal 19,
welke nog gedeeld moest worden ook. Als we bedenken
dat het nieuwe De Kranenhof ‘maar’ 18 kleedkamers
gaat krijgen is dat al een belevenis op zich. Ondanks alle
indrukken en de beperkte mogelijkheden om een goede
warming up te doen moest er wel gewoon gevoetbald
worden. Iets verlaat werd er daarom afgetrapt op een
strak kunstgrasveld en met prima voetbalweer.
In het begin van de wedstrijd werd al snel duidelijk dat
het spel van BlauwGeel voornamelijk van 1 speler afhankelijk was. Een zeer behendige speler die, gelukkig
voor ons, wat minder oog had voor zijn medespelers.
In een goede organisatie werd deze speler het grootste deel van de wedstrijd goed onschadelijk gemaakt en
groeiden de jongens steeds beter in de wedstrijd.
Door goed samenspel waren de beste kansen dan ook
voor Estria/SCV en kon Lars op aangeven van Jurre de
openingstreffer aantekenen, 0-1! Niet lang daarna wist
ook BlauwGeel de vaardigheden uit te buiten en werd
de gelijkmaker in het doel gewerkt, 1-1. Estria/SCV bleef
druk op het doel van de tegenstander houden, waardoor de BlauwGeel keeper zich een aantal keren kon
onderscheiden op schoten van Lars, Jurre en Senn. Na
een snelle indribbel wist Jurre de keeper met een prima
schot te verrassen waardoor Estria/SCV weer aan de
leiding kwam, 1-2!
Ook deze voorsprong was van korte duur, want kort
daarop wist BlauwGeel de 2-2 te maken met een knap
afstandsschot, waarmee Max kansloos werd gelaten.
Net voor rust leek Estria/SCV weer op voorsprong te
komen door Lars, na een prima actie, echter had de
scheidsrechter de rust al ‘aangekondigd’.....

De jongens waren het erover eens dat we eigenlijk
voorstonden, maar lieten zich hierdoor niet uit het veld
slaan. Die voorsprong moest er komen! Na wederom
een goede indribbel wist Jurre de nieuwe keeper ook te
verrassen en werd de stand alsnog 2-3! Jidde, vandaag
op het middenveld i.p.v. in de verdediging, kwam na wat
wennen steeds beter in de wedstrijd met goede dribbels
langs de lijn. Na weer een mooie dribbel wist hij met zijn
gevoelige linkerbeen uit schier kansloze positie een geweldig doelpunt te maken. Kort bij de cornervlag wist hij
met een boogbal de keeper te verschalken, 2-4!
Met nog 10 minuten op de klok sloop er wat nonchalance in het team en dit werd afgestraft met een tegengoal, waardoor de spanning in de wedstrijd werd teruggebracht. Om dit te herstellen probeerde Luke met een
aantal afstandsschoten te scoren, maar helaas lukte dit
niet. Voorin bleven Senn en Baer jagen op de bal en achterin hielden Joerie en Luke de verdediging gesloten, om
de overwinning over de streep te trekken. Door het harde
werken van Baer en Senn kwamen er aan het einde van
de wedstrijd weer enkele kansen, waardoor Senn nog 2
keer wist te scoren. De eerste uit een prima uittrap van
keeper Lars. Bij een stand van 3-6 in het voordeel van
Estria/SCV werd er uiteindelijk afgefloten.

ST EGS MO15-1

HVCH MO15-1

comp
scheidsrechter: Edwin v Kraaij
12:15

JO9-2 wint in Veghel

Blauw Geel’38 JO9-9 ST Estria/SCV’58 JO9-2
(Bart Wijnen)

12:30

ST EGS JO13-1

Olympia'18 JO13-1

comp
scheidsrechter: Paul Willems
12:45

DSV JO13-2

ST EGS JO13-2

comp
vertrek: 11:45 naar St Anthonis
vervoer: Floor, Hofstede, Liefrink, res:
Mobers
10:00

Margriet JO13-9

ST EGS JO13-3

comp
vertrek: 9:00 naar Oss
vervoer: Hendriks, Hermanussen, Kersten, res: Lemmers
vrij

ST EGS JO13-4M

09:30

ST EGS MO11-1

Venhorst MO11-1

comp
scheidsrechter: Peter Pijnappels
10:00

DSV JO9-1

ST Estria/SCV'58
JO9-1

comp
vertrek: 9:00 naar St Anthonis
vervoer: wordt door leiding geregeld
09:30

ST Herpinia/OKSV
JO9-2

ST Estria/SCV'58
JO9-2

comp
vertrek: 8:30 naar Herpen
vervoer: wordt door leiding geregeld
09:30

ST Estria/SCV'58
JO9-3

DAW JO9-3

comp
scheidsrechter: FairPlay
vrij

ST Estria/SCV'58 JO7-1/2

Commissie kantine

Foto (archief): Luke van der Neut van de JO9-2

(Piet Michiels)

zaterdag 21 april

JO7 laat klasse in Reek zien
Achilles Reek JO7 - ST Estria/
SCV’58 JO7
(Ivo Rossen)
Helaas zonder onze vaste hoofdcoach Rein (wegens
werkzaamheden in en rondom zijn eigen huis afwezig),
reisden we af naar het nabij gelegen Reek, om daar aan
te mogen treden tegen de Blauwen uit het al eerder genoemde dorp.
Jammer genoeg had Achilles maar 6 jongens tot zijn
beschikking, wat betekende dat we creatief moesten
zijn vandaag. Gelukkig wilden de papa van Rens en
de mama van Ruby om beurten met een 6tal jongens
een onderling partijtje spelen, waardoor de vervangend
hoofdcoach zich kon concentreren op de “echte” wedstrijd. Na een aarzelend begin, waar onze boys wel vaker last van hebben, en een 1-0 achterstand werd het
2e deel een stuk beter aangepakt. Na een mooie actie
van wie anders dan onze Diego Mustafa werd de 1-1
binnengeschoten.
In de rust werd duidelijk aangegeven dat de bal ons echt
geen pijn kon doen, dus dat we gewoon met het gezicht
naar de bal moesten blijven kijken. Een nog fanatieker
3e en 4e deel leverde onze jongens uiteindelijk een welverdiende 2-1 overwinning op, wederom door een doelpunt van Moes.
Belangrijk om te vermelden nog even het volgende:
• Vorige week is uw verslaggever het 1e velddoelpunt
van Genoah Rijkaard totaal ontgaan. Eerst 2 man

Redactie:
		

Rian van de Ven
Edwin van Kraaij

•
•
•
•

•
•
•
•
•

uitgekapt en vervolgens binnengeschoten, werd mij
deze week door een trotse opa ingefluisterd. (sorry
jongen)
Vandaag een schitterende solo gezien van Amir, a la
Christiano Ronaldo, helaas net niet beloond met een
doelpunt door een handsbal op de doellijn.
Uitstekend verdedigend werk van Jip, die ons op de
been hield.
Luca die vooraf beloofde vandaag 1 miljoen goals te
maken, maar het net niet wist te vinden.
Rens die op Italiaanse wijze een bijzonder grove tackle maakte op zijn directe tegenstander (mooi om te
zien dat je wil winnen Rens, maar pas er wel mee
op…)
Cas die zijn penalty a la Bep Bakhuis probeerde te
benutten (nog nooit eerder vertoond op de Nederlandse voetbalvelden)
Ruby die als een pitbull tekeer ging op het veld en
ondanks dat ze de kleinste is voor niemand opzij gaat
Maxx die een paar prachtige corners wist te nemen
die helaas niet op waarde werden geschat
Luc en Luuk die waarschijnlijk door dezelfde voornamen en de daardoor soms wat verwarrende coaching
elkaar af en toe in de weg liepen.
En natuurlijk last but not least Mees, die op zoek was
naar voedsel voor zijn vorige week gevonden rups,
en als een echte “spindoctor” op zoek was naar spinnen en er warempel eentje vond.

Mannen, klasse gewerkt en we komen steeds dichter bij
een topklassering in het klassement!
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Matt Gerrits

o

Paulien Paters, Marjan v Krevel

t

Saskia Bongaards, Max Peters

m

Charlotte Aarns, Dora Elmans

zaterdag 28 april
o

Anja Seinstra, Fannie Cuijten

t

Miron v Dijk, Bert v Benthem

m

Willy v Schipstal, Ria v Schipstal

zaterdag 5 mei
o

Paulien Paters, Nicole de Keijn

t

Susan Ouwens, Theo Cuppen

m

Ellen v Kraaij, Anja Loeffen

zaterdag 12 mei
o

Paulien Paters, Carla v Haren

t

Sandy de Hond

m

Tiny ten Haaf, Monique Heinemans

zaterdag 19 mei
o

Paulien Paters, Marjan v Krevel

t

Saskia Bongaards, Max Peters

m

Charlotte Aarns, Dora Elmans

zaterdag 26 mei
o

Anja Seinstra, Fannie Cuijten

t

Miron v Dijk, Bert v Benthem

m

Willy v Schipstal, Ria v Schipstal

zaterdag 2 juni
o

Paulien Paters, Nicole de Keijn

t

Susan Ouwens, Theo Cuppen

m

Ellen v Kraaij, Anja Loeffen

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

