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▪

Seizoen 2017-2018

Uitslagen
(Rian van de Ven)
Woensdag 25 april
ST EGS MO15-1

ST De Willy’s/Sc.St.
Hubert MO15-1

9-0

ST EGS JO15-2

Venhorst JO15-1

0-4

ST De Willy’s/
Sc.St.Hubert JO7

ST Estria/SCV’58
JO7

8-32

ST Estria/SCV’58
JO9-3

DSV JO9-3

13-5

Juliana Mill JO9-3

ST Estria/SCV’58
JO9-2

10-6

ST Constantia/Menos JO9-1

ST Estria/SCV’58
JO9-1

3-10

ST Fiducia/Elsendorp JO11-3G

ST GVV’57/SCV’58
JO11-3

5-3

Irene JO13-2G

ST EGS JO13-3

4-3

Vitesse’08 JO13-1

ST EGS JO13-1

2-1

ST EGS JO15-4

Berghem Sport
JO15-5

4-0

ST EGS JO17-3

Udi’19/CSU JO17-5

3-1

ST EGS JO17-1

ST SVEB/Sporting
ST

2-2

Estria JO19-1

ST GVV’57/SCV’58
JO19-1

2-2

ST EGS VR3

Margriet VR1

0-1

ST EGS VR2

Excellent VR1

5-1

ST EGS VR1

Erp VR1

2-2

Zaterdag 28 april

Foto: Renske Lenders speelde zowel bij de VR1 als bij de VR2

VR2 behaalt ruime overwinning tegen Excellent
ST EGS VR2 - Excellent VR1

(Kim van de Ven en Jiske Hendriks)
De wedstrijd begon matig op deze regenachtige zondag. Al vrij snel kregen we een tegengoal, nog steeds
bijkomende van Koningsdag. De tegengoal bleek goed
voor ons want pas hierna werden we wakker.
Uit een vrije trap schoot Frederique de bal prachtig binnen, net onder de lat! 1-1. Hierna kwamen we op stoom
want al snel maakte Amber de 2-1. We waren zo lekker
bezig dat Kim binnen 2 minuten twee keer scoorde, dus
stonden we ineens met 4-1 voor bij rust.
De tweede helft was niet zo spannend, excellent wilde
graag maar onze verdediging stond goed waardoor de
tegenstander er niet door kwam.
Uiteindelijk pikte Kim nog een goaltje mee en was de
5-1 overwinning binnengesleept! Lekker gedaan dames
en extra dank aan de hulp vanuit SCV’58

Zondag 29 april

Foto: Kim van de Ven was op dreef voor de VR2 en
scoorde maar liefst 3x.
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Verdiend gelijkspel voor VR1

ST EGS VR1 - Erp VR1
(Rian van Kuppenveld)
Vandaag stond onze eerste wedstrijd tegen Erp op het
programma. We hadden nog niet tegen deze tegenstander gespeeld wegens afgelaste en verzette wedstrijden.
Gelukkig konden we weer rekenen op hulp van VR2,
Elise en Maartje kwamen ons versterken, waardoor we
met 13 dames de wedstrijd konden spelen.
De wedstrijd begon goed, met goed samenspel, en hielden de bal redelijk goed in de ploeg. Erp was een gelijkwaardige tegenstander die ons goed partij gaf. Dit resulteerde in enkele kansen voor ons, van Inge en Jiske, en
ook enkele kansen voor Erp, die goed tegengehouden
werden door Susanne in het doel. We gingen daarom
met 0-0 de rust in.
In de tweede helft gingen we op dezelfde voet verder.
Na ongeveer een kwartier in de tweede helft kregen we
een kans door een afstandsschot van Rian die over de
doelverdedigster erin ging, 1-0.

Helaas werd er na enkele minuten een overtreding door
ons in het strafschopgebied gemaakt waardoor Erp een
strafschop toegekend kreeg en deze ook verzilverde,
1-1.
Het spel bleef over en weer gaan. En weer creëerden
we een kans door een steekbal van Inge op Rian die de
bal inschoof langs de keeper. 2-1.

Na afloop van de goed bezochte Informatie avond op 11
april 2018 ontving de Stuurgroep Samenwerking complimenten voor de duidelijke, uitgebreide manier van informeren en de vraag om regelmatige informatie over de
vooruitgang en de stand van zaken van de Samenwerking Estria-GVV’57-SCV’58 (EGS). Middels deze maandelijkse ‘Update’ proberen wij aan deze vraag te voldoen.
Deze maand hebben Pascal Kersten en Jurgen Verhallen weer een goed gesprek met de Gemeente Grave
gevoerd over de toekomstige sportaccommodatie.
De Stuurgroep heeft tweemaal vergaderd. Tijdens die
overleggen zijn de verschillende commissies van onze
Samenwerking besproken waarbij de huidige stand van
zaken én richting de nabije (seizoen 2018-2019) én wat
verdere toekomst gekeken werd.
ST Teams Dames
De ST teams van de Dames 1 en Dames 2 trainen de
laatste weken samen (Beterschap Theo Elmans!) Er
zal de komende weken geïnventariseerd worden welke
dames er volgend jaar blijven voetballen in de drie Damesteams, zodat de coördinatoren hun plannen voor
seizoen 2018-2019 daarop kunnen baseren.
ST Teams Meisjes
De ST meisjesteams draaien mede door uitstekende
begeleiders en trainers prima! Ook hier zullen de coördinatoren Richard Garot, Joop van de Ven en René van
der Venne plannen aan de planning voor het nieuwe seizoen gaan werken.
ST Teams teams JO13-15-17-jeugd
In de ST JO13-, JO15- en JO17-groep wordt op een
goede wijze samengewerkt om bij spelerstekorten elkaar te helpen. Er is een grote bereidwilligheid te zien bij
spelers en begeleiders. SUPER!!!
Technische commissie
De Technische commissie van de EGS is al druk bezig
met het bekijken van spelers en speelsters om te komen
tot een goed advies voor het inschrijven en indelen van
de EGS-teams. Volgend seizoen wordt in ieder geval de
JO19-groep toegevoegd aan de Samenwerking EGS.
De stuurgroep zal nog bekijken, mede aan de hand van
het advies van de TC EGS of en welke teams er van de
jongere leeftijdsgroepen nog meer in ST-teams zullen
gaan spelen.

Zaterdag 5 mei
wedstrijdcoördinator: Paul van Halen tot
13:00 uur, Anita v Zuijlen vanaf 13:00 uur
vrij

ST EGS JO17-1

12:30

JVC Cuijk JO17-3

Erp ging daarna met een doorgeschoven verdedigster
spelen en voerden daarmee de druk op onze verdediging. Het laatste kwartier werd daarmee een strijd en
moesten we hard werken om het gelijkspel te behouden. Gelukkig lukte dat ons wel en hebben we weer een
puntje binnen gesprokkeld.
Vandaag was ook de laatste wedstrijd van Marlous die
naar IJsland gaat verhuizen. We wensen haar veel succes.

vertrek: 11:30 naar Cuijk
vervoer: Nicolasen, Rikken, v Soest, res:
Spanjers
14:00

Commissie Financien én commissie Fusieplan
Richting de toekomst zal er een fusieplan (Commissie
Fusieplan) samen gesteld worden waarbij de financiën
een belangrijke factor zijn. De commissie Financiën en
Sponsoring is hard aan het werk om daarvoor een financieel plaatje te maken. De Stuurgroep ervaart dat de zo
belangrijke sponsors nu al interesse tonen om hun steun
aan onze Samenwerking te geven. Mooi toch!
Commissie Scheidsrechters
Door het voortreffelijke werk van ‘Scheidsrechtersbaas’
Theo Wouters in samenwerking met zijn collega’s binnen de EGS zijn de wedstrijden steeds voorzien van
scheidsrechters. Voor het komende seizoen zijn we op
zoek naar aanvulling voor het scheidsrechterskorps,
waardoor de huidige scheidsrechters ook eens ‘een
vrij weekend’ aangeboden kan worden. Liefhebbers om
wedstrijdjes te fluiten kunnen zich melden bij Theo.
Commissie Sportaccommodatie
In mei 2018 zal de Commissie Sportaccommodatie bepalen wat de speerpunten worden de komende periode.
De inrichting van onze toekomstige sportaccommodatie
met velden, welke soorten zijn de beste opties, de veiligste ontsluiting, één of meerdere ‘ingangen’ en de hele
‘look and feel’ zullen steeds ter sprake komen.
Door de Stuurgroep en de vele vrijwilligers van de EGS
wordt er keihard gewerkt om onze Samenwerking tot
een groot succes te maken. Nu wordt er vooral richting
het komende seizoen gewerkt.
SAMEN één doel!!!
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ST EGS JO17-3

vertrek: 13:00 naar Rijkevoort
vervoer: Vd Berg, Boeijen, vd Elst, Geutjes, res: Linders
13:00

UDI'19/CSU JO15-2 ST EGS JO15-1
comp
vertrek: 12:00 naar Uden
vervoer: Maas, Polman, Spaan, res: vd
Zon Brouwer

vrij

ST EGS JO15-2

14:30

ST EGS JO15-3

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

comp
scheidsrechter: Arthur Brussaard
HVCH JO15-4

ST EGS JO15-4

comp

Commissie keepersschool
De keepersschool zal op korte termijn haar beleidsplan
presenteren. Wij wensen Hans Bussink veel beterschap
toe en hopen hem weer snel te ontmoeten.

Commissie FairPlay
De FairPlay commissie is vooral ‘achter de schermen’
druk bezig met haar belangrijke werk inzake onze normen en waarden en is benaderbaar als contactpersoon.
Op korte termijn zal nadere info over deze commissie
gepresenteerd worden.

Toxandria JO17-1
comp

12:15

Commissie Tenue, Logo & Naam
De Commissie Tenue, Logo & Naam werkt keihard om
ALLE EGS-teams m.i.v. seizoen 2018-2019 in een uniform tenue te steken. De vooruitzichten daartoe zijn
veelbelovend!

ST EGS JO17-2

comp

Maar, weer konden we dit niet vasthouden en scoorde
Erp door een mooi afstandsschot in de verre hoek de
2-2.

Samenwerking EGS, update april 2018
(Jan Nuijen, commissie PR en communicatie)

Programma

vertrek: 11:15 naar Heesch
vervoer: v Kuppenveld, vd Laar, Oomen,
res: Opsteeg
13:00

VOW MO15-1

ST EGS MO15-1

comp
vertrek: 11:30 naar Veghel
vervoer: vd Boom, Gerrits, v Haren,
Hijmans, res: vd Hoeven
vrij

ST EGS JO13-1

11:30

Sambeek JO13-2G ST EGS JO13-2
comp
vertrek: 10:30 naar Sambeek
vervoer: Cruysen, v Etteger, Floor, res:
Hofstede

10:45

ST EGS JO13-3

FC Uden JO13-3

comp
scheidsrechter: Peter Pijnappels
vrij

ST EGS JO13-4M

09:00

UDI'19/CSU MO11-1 ST EGS MO11-1
comp
vertrek: 8:00 naar Uden
vervoer: Bandell, Hermanussen, res:
Ghijssen

09:30

ST Estria/SCV'58
JO9-1

Juliana Mill JO9-2

comp
scheidsrechter: FairPlay
09:30

ST Estria/SCV'58
JO9-2

ST SDDL/Ravenstein JO9-1

comp
scheidsrechter: FairPlay
08:45

Juliana Mill JO9-4

ST Estria/SCV'58
JO9-3

comp
vertrek: 8:00 naar Mill
vervoer: wordt door leiding geregeld
09:30

ST Estria/SCV'58
JO7-1/2

Achilles Reek
JO7-1

comp
Zondag 6 mei
12:00

FC de Rakt VR1
comp

ST EGS VR1

de derde helft egs
12:00

12:00

ST EGS VR2

SIOL VR1

comp

scheidsrechter: Theo Wouters

vertrek: 10:30 naar Cuijk

OSS'20 VR2

ST EGS VR3

SES JO15-1

scheidsrechter: Jan Paters
Woensdag 9 mei
19:00

10:45

vrij

ST EGS MO11-1

08:45

Olympia'18 JO9-1

09:30

09:30

Volharding VR2
ST EGS VR3

09:30

ST EGS VR2

comp
10:15

vervoer: wordt door leiding geregeld

Nooit Gedacht VR3

comp

ST EGS JO17-1

RESIA JO17-1

comp
scheidsrechter: Joeri Nuijen
12:30

ST EGS JO17-2

Vitesse'08 JO17-2

comp
ST EGS JO17-3

10:00

10:45

ST EGS JO15-1

10:15

WEC JO15-1G

14:30

ST EGS JO15-3

Olympia'18 JO15-3

comp
scheidsrechter: Edwin van Kraaij
vrij

ST EGS JO15-4

13:00

Blauw Geel'38/
JUMBO MO15-1

12:15

ST EGS MO15-1

Nulandia VR1

19:00

VCO JO15-1G

ST EGS JO15-2

vervoer: Brands, Brussaard, v Dijk, Hollanders, res: IJzerman
18:30

ST EGS MO11-1

Volkel MO11-1
comp

Dinsdag 15 mei

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
09:00

ST EGS VR1

scheidsrechter: Kevin Janssen
Vitesse’08 JO17-1

vervoer: wordt door leiding geregeld
Donderdag 17 mei
ST EGS JO13-1

Achates JO13-1G

comp
scheidsrechter: Paul Willems
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ST EGS JO13-4M

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

ST EGS MO11-1

09:30

ST Estria/SCV'58
JO9-1

GVV'57 JO9-1

comp
scheidsrechter: FairPlay
ST Estria/SCV'58
JO9-2

GVV'57 JO9-2

comp
scheidsrechter: FairPlay
09:00

ST EGS JO17-1

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

Hedel MO13-1
comp

Rhode/Van Stiphout Bouw VR1

vertrek: 17:30 naar Gennep

scheidsrechter: Maarten Verboom

DSV JO15-2G

scheidsrechter: Edwin v Kraaij

comp

19:15

ST EGS JO15-3
comp

09:30

vertrek: 11:30 naar Veghel

comp

14:30

vervoer: Adams, Bandell, res: Hermanussen

18:30

Olympia'18 JO15-2

scheidsrechter: Paul Willems

vertrek: 17:30 naar Volkel

20:00

ST EGS JO15-2
comp

vertrek: 18:00 naar Zeeland

comp

UDI'19/CSU JO13-3

12:30

comp

comp

ST EGS JO13-1

vervoer: Drijsen, Gorselink, Maas, res:
Polman

scheidsrechter: Peter Pijnappels

Maandag 14 mei

scheidsrechter: Thijs Jongerius
ST EGS JO15-2

vertrek: 13:45 naar Uden

Vianen Vooruit VR1 ST EGS VR2
ST EGS VR3

FC de Rakt JO15-1 ST EGS JO15-1
comp

comp

comp
vrij

Gemert VR2

comp

comp
12:00

ST EGS VR1

scheidsrechter: Menno ter Horst

VCA JO17-1

scheidsrechter: Paul Willems

14:45

Zondag 13 mei

scheidsrechter: Kevin Janssen
15:15

vervoer: Vd Elst, Geutjes, Linders,
Mous, res: Weerman

Odiliapeel/Braks
Gro JO7-1

comp

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

vertrek: 13:30 naar Oeffelt

comp

Zaterdag 12 mei

15:15

ST Estria/SCV'58
JO7-1/2

De Zwaluw JO17-1 ST EGS JO17-3
comp

ST Estria/SCV'58
JO9-3

SJO Vianen Vooruit HBV JO9-3G

vertrek: 08:30 naar Vianen

DVG VR1

scheidsrechter: Bernard v Eldijk

14:30

comp

Donderdag 10 mei
comp

vervoer: v Soest, Spanjers, Veldhoen,
res: Derksen

OSS'20 JO9-3

scheidsrechter: Fair Play

vervoer: Ghijssen, Hijmans, res Keijzers

09:45

ST Estria/SCV'58
JO9-2
comp

ST EGS MO11-1

vertrek: 17:45 naar Beers

ST EGS VR1

ST Estria/SCV'58
JO9-1

vervoer: wordt door leiding geregeld

comp

10:00

Nooit Gedacht
JO13-5M

vertrek: 7:45 naar Boxmeer

vertrek: 18:00 naar Boekel

18:45

vertrek: 12:00 naar Heijen

comp

comp

SJO Vianen Vooruit HBV MO11-1

ST EGS JO13-4M

ST EGS JO17-2

comp

scheidsrechter: Menno Leegstraten

Boekel Sport JO15-4 ST EGS JO15-3

vervoer: Spanjers, Veekens, Berends, v
Boekel, res: v Beuningen

Heijen JO17-1G

comp

DVG MO15-1

comp

ST EGS JO17-1

13:00

vervoer: Coppens, v Dinther, Hammud,
res: Hendriks

vertrek: 18:00 naar Langenboom

ST EGS MO15-1

vrij

vertrek: 11:15 naar Uden

comp

Dinsdag 8 mei

FC de Rakt JO13-3 ST EGS JO13-3
comp

ST EGS JO15-2

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

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

vervoer: v Boekel, Cruysen, v Etteger,
res: Floor
12:15

Maandag 7 mei

18:45

ST EGS JO13-2

JVC Cuijk JO13-2

comp

comp
19:00

11:30

Zaterdag 19 mei

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
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Net geen winst voor MO15-1

in de eerste helft wist Este de stand al snel op 1 - 0
te zetten. Er werd goed overgespeeld en Gwen leverde
goed keepwerk. Ook Fem had een goede doelpoging,
maar helaas miste ze die. Vlak voor de rust wist Berghem Sport de stand op 1 - 1 te zetten.
In de tweede helft maakte Silke de 2 - 1 voor ons, maar
helaas wist Berghem Sport de stand naar 2 - 2 te trekken. In deze helft werd er goed overgespeeld en leverde
Gwen weer prima keepwerk.

Prijsschieten bij MO15-1

Het is alweer even geleden dat er een wedstrijdverslag
van onze JO15-2 is gepubliceerd.
Woensdagavond speelden we een alvast een wedstrijd
die eigenlijk in meivakantie stond ingeroosterd. Tegenstander was Venhorst JO15-1 die voor de winterstop
overduidelijk winterkampioen was geworden. We wisten
dus dat we vanaf minuut 1 scherp moesten zijn om een
resultaat te behalen tegen Venhorst. We begonnen sterk
aan de wedstrijd en speelde de eerste 20 minuten goed,
gaven geen kansen weg en hadden een aantal kansen
om de scoren te openen. De grootste kans was van Casper Lomans die de bal echter recht op de keeper kopte.
Uit het niets kwamen we eigenlijk op achterstand. Venhorst gaf een lange bal vanuit achteren die achter onze
verdediging viel en de spits van Venhorst wist daar wel
raadt mee. We waren door het tegendoelpunt even van
slag waardoor het de laatste 15 minuten rommelig werd.
Het werd voor rust zelfs nog 0-2 waardoor het een hele
moeilijke opgave zou gaan worden.

Op woensdag 25 april stond de inhaalwedstrijd tegen
ST. de Willy’s/st Hubert op de planning. Met regen en
zonneschijn was het en leuke wedstrijd om te kijken.

Ondanks een 0-2 achterstand gingen we met een goed
gevoel aan de tweede helft beginnen. Opnieuw was het
veldspel erg goed en kregen we twee kansen via Job
Hannessen om de spanning in de wedstrijd weer terug
te brengen. Het probleem van ons blijft echter het afmaken van kansen (dit bleek ook al in de voorgaande wedstrijden). 5 minuten voor tijd werd de wedstrijd definitief
in het slot gegooid door Venhorst en liepen ze zelfs uit
naar 0-4. Een geflatteerde nederlaag tegen een gelijkwaardig Venhorst.

In de eerste helft werd er goed overgespeeld en leverde
Gwen prima keepwerk. In deze eerste helft heeft Lieneke maar liefst 4 keer gescoord (waarvan er een een
voorzet van Silke was)

Toch zijn we erg tevreden over de laatste weken. De jongens werken hard, spelen goed en als ze zo door blijven
gaan komen de doelpunten vanzelf en zullen we punten
gaan pakken.

ST EGS MO15-1 - ST De Willy’s/
Sc.St.Hubert MO15-1
(Ankie Spanjers)

vrij

ST EGS VR1

12:00

ST EGS VR2

In de tweede helft had Reneé drie keer de kans om te
scoren, maar wist er maar 1 te maken. Reneé wist wel
nog een keer te scoren d.m.v. een strafschop. Lieneke
was goed op dreef en wist de stand naar 8 - 0 te brengen. Ook Silke had een paar goede kansen, maar wist er
maar 1 in te krijgen. De uiteindelijke eindstand was een
9 - 0 overwinning voor onze meiden.

Vitesse'08 VR1

comp

Geflatteerde nederlaag voor JO15-2
ST EGS JO15-2 Venhorst JO15-1
(Remco Kersten)

nagekomen verslag 14-4:
ST EGS MO15-1 - Berghem Sport
MO15-1
(Ankie Spanjers )

Zondag 20 mei

scheidsrechter: Bernard van Eldijk
10:15

ST EGS VR3

Berghem Sport VR1

comp
Woensdag 23 mei
19:00

ST SC. St. Hubert/
De Willy's JO17-1

ST EGS JO17-3

comp
vertrek: 18:00 naar Wilbertoord
vervoer: Linders, Mous, Weerman, vd
Berg, res: Boeijen
19:30

Avanti’31 JO15-3

ST EGS JO15-4

comp
vertrek: 18:30 naar Schijndel
vervoer: Bussink, Hendriks, vd Hoeven,
res: v Kuppenveld
19:00

Volkel JO13-1

ST EGS JO13-1

comp
vertrek: 18:00 naar Volkel
vervoer: Nanning, Roeffen, v Stekelenburg, res: Verhaaren
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: Edwin van Kraaij
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: Maarten Verboom
12:30

Top werk geleverd!

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
scheidsrechter: Joeri Nuijen
12:30

ST EGS MO15-1

HVCH MO15-1

comp
scheidsrechter: Jan Paters
12:15

ST EGS JO13-1

Olympia'18 JO13-1

comp
scheidsrechter: Theo Wouters
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
Foto: Silke van Kempen aan de bal voor de MO15-1

Foto: Niels Bongaards controleert de bal
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vertrek: 9:00 naar Oss
vervoer: Hendriks, Hermanussen, Kersten, res: Lemmers

de derde helft egs

(Arnoud Pol)

In de 2e helft hetzelfde beeld veel kansen het duurder
zeker 20 minuten voordat Nick de 3e kon inschieten,
Daan ging goed door op rechts en legde voor Nick kon
de bal vrij voor het doel intikken. De mooiste viel net voor
tijd Ian speelde zich mooi vrij en krulde van ongeveer 20
meter de bal in de kruising. Weer een mooi resultaat en
op naar volgende week.

Afgelopen zaterdag stond de wedstrijd tegen Berghem
Sport op het programma. Berghem stond helemaal
onder aan met 0 punten dus op papier een makkelijke
wedstrijd. Met 6 gastspelers (Sil en Vic van de JO15-2
en Nick, Teun, Ian en Max van de JO15-3) begonnen we
aan de wedstrijd.
Al gauw stonde we op een 1-0 voorsprong door Mees,
Vic stuurde Mees de diepte in en ronde fraai af. Ik denk
dat we ongeveer 70% balbezit hadden en Berghem
kwam er maar heel af en toe uit met de 2 snelle mensen
voorin. Onze verdediging stond zeer goed en ze hebben
geen kans weg gegeven. Onze keeper Sil heeft de hele
wedstrijd misschien 4 of 5 ballen gehad en dat waren allemaal terug speel ballen. De 2 - 0 viel ook in de eerste
helft goed door gaan van Vic en hij kon het zelf fraai
afronden. Verder de eerste helft veel kansen maar geen
doelpunten.

Zonder Floris,Danny (vakantie)en Kevin(ziek) maar met
Benjamin vertrokken we richting Gennep. Vitesse 08,
onze tegenstander van vandaag, zouden we bij winst
op de ranglijst passeren. Voor het eerst sinds lange tijd
mochten we weer spelen op kunstgras, wat ons trouwens prima beviel.
In de eerste helft waren er kansen over en weer. Zo
schot Max de bal van 16 meter tegen de lat. Ook onze
keeper Rick moest enkele keren handelend optreden.
Na 15 minuten kwam de thuisclub uit een discutabele
vrije trap op voorsprong. Volgens onze grensrechter
Paul was het een duidelijk gevalletje van indirecte vrije
trap. De scheidsrechter keurde het doelpunt zoals verwacht toch goed. Net voor rust moest keeper Rick er met
een blessure vanaf. Hij werd vervangen door veldspeler
Dylan. Na de wedstrijd bleek rick zijn vinger gebroken
te hebben. In de 2e helft werd er prima gevoetbald met
veel strijdlust, voldoende kansen, gecreëerd maar van
EGS zijde maar 1 keer gescoord. Uit een corner van
Max scoorde Sven met het hoofd 1-1. Bij een spaarzame uitval van Vitesse was het meteen raak. Het eerste

09:30

ST EGS MO11-1
comp

10:00

(Joep van der Molen)
Ook in de meivakantie moest EGS JO13-3 vol aan de
bak. Niet even makkelijk, daar de helft van de jongens
op vakantie was met pa en ma of ma of pa of zoiets.
Gelukkig konden Sall, Joep en Sven de leeggekomen
plaatsen invullen. Daarvoor hartstikke bedankt jongens.
Met precies 11 spelers vertrok EGS naar het verre Gemonde alwaar ze het Ireense elftal tegenkwam.
Voortvarend werd er van start gegaan. In nog geen 20
minuten tijd stond EGS voor door doelpunten van Sven,
Joep en Daan (zijn eerste doelpunt in het amateur voetbal!) voor met 0-3. Ja,ja een 3-0 voorsprong, ongekend
voor de jongens van EGS. Maar Irene had een troef
achter de hand. De sneltrein werd ingezet. Tsjonge of
eigenlijk tsmeisje wat was die snel. Meerdere keren liet

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

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

Zondag 27 mei
10:00

Erp VR1

ST EGS VR1

comp
10:00

Excellent VR1

ST EGS VR2

comp
Foto: Ian Ouwens (re) scoorde de fraaiste gal van de
4 doelpunten voor de JO15-4

12:00

Margriet VR1

ST EGS VR3

comp
Woensdag 28 mei

serieuze schot wat Dylan te verwerken kreeg vloog er
meteen in 2-1. Zo kregen we uiteindelijk te weining. 1
Punt hadden we minimaal verdiend maar we gaan niet
zorgvuldig genoeg om met de geboden kansen. Rick
sterkte namens het gehele team en aanhang.

19:00

ST EGS JO17-2

SJO Vianen Vooruit
HBV JO17-1

comp
scheidsrechter: Theo Wouters
Dinsdag 29 mei
19:00

ST EGS JO13-1

ST Constantia/Menos JO13-1

comp
scheidsrechter: Joeri Nuijen
Woensdag 30 mei
19:00

Achates JO17-1G

ST EGS JO17-1

comp
vertrek: 18:00 naar Ottersum
vervoer: wordt door leiding geregeld
19:00

UDI'19/CSU JO15-7 ST EGS JO15-3
comp
vertrek: 18:00 naar Uden
vervoer: Spanjers, Veekens, Berends, v
Boekel, res: v Beuningen

Zaterdag 2 juni
Foto: Rick Dinnissen, die zijn vinger brak tijdens de
wedstrijd tegen Vitesse’08

wedstrijdcoördinator: Paul van Halen tot
13:00 uur, Anita v Zuijlen vanaf 13:00 uur
15:00

zij haar hielen zien aan de EGS verdediging. Het leverde
twee doelpunten op. Ook bracht zij gelijk meer vertrouwen over op de andere spelers van Irene, die er ook nog
twee inschopten. Zo stond er uiteindelijk een 4-3 stand
op het scorebord. Tja daar sta je dan na een uur voetbal
even beduusd van te kijken.
En eerlijk gezegd het had ook precies de andere kant op
kunnen vallen. De laatste minuut was daar verantwoordelijk voor. Via de kluts kwam de bal bij Sven terecht, die
zich een vrije baan verschafte richting doel. Zijn uithaal
kwam tegen de paal, de rebound van Rinus ging via de
rug van Joep net niet op doel. En toen kwam de uitbraak
naar het doel van EGS via de TGV. Zij ramde de bal wel
in de goal. Een beetje zuur, maar wel terecht. Echt goed
voetbal liet EGS dit keer namelijk niet zien. Natuurlijk te
wijten aan de vele afwezigen en inpassen van andere
spelers. Maar ook zij konden niet voorkomen dat EGS
wederom in de laatste minuut het nakijken had.
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SV Venray JO17-3

ST EGS JO17-1

comp

JO13-3 verliest wederom in de laatste minuut
Irene JO13-2G ST EGS JO13-3

Venhorst MO11-1

comp

JO13-1 krijgt te weinig in Gennep
Vitesse’08 JO13-1 ST EGS JO13-1
(Anton Gerrits)

ST EGS JO13-4M

scheidsrechter: Peter Pijnappels

Mooi resultaat voor JO15-4

ST EGS JO15-4 - Berghem Sport JO15-5

vrij

vertrek: 14:00 naar Venray
vervoer: wordt door leiding geregeld
vrij

ST EGS JO17-2

vrij

ST EGS JO17-3

vrij

ST EGS JO15-1

12:30

ST EGS JO15-2

Vitesse'08 JO15-1

comp
scheidsrechter: Menno Leegstraten
14:30

ST EGS JO15-3

Achates JO15-2

comp
scheidsrechter: Rick Verstegen
10:00

EVVC JO15-2

ST EGS JO15-4

comp
vertrek: 9:00 naar Vinkel
vervoer: Opsteeg, Rikken, Schoute, res:
Smits

de derde helft egs

12:30

Even voor half 10 kwamen de jongens van Estria aan
bij het Wanrooijse Constantia om weer eens lekker te
gaan knallen. Inmiddels niet meer snel onder de indruk
van de lengte of het postuur van de tegenstander en na
een half uurtje inspelen waren ze er helemaal klaar voor.
Met veel ouders langs de zijlijn, en onder leiding van de
trainers Michael en Peter en met Bilal in het doel, begonnen ze de wedstrijd.
De jongens begonnen zeer aanvallend en dat werd meteen beloond, want binnen 5 minuten tikte Tijs de bal 2
keer achter elkaar rechts in de hoek! Wat een sensatie!
De tegenstander kwam meteen met een tegenaanval
maar Bilal was ze te slim af en speelde de bal naar Julian die er mee naar voren uitbrak en in de 4e minuut een
mooi doelpunt maakte links onder in de hoek. 0-3 voor
Estria. Een paar minuten later wilde ook Sytse niet achterblijven en kwam met een mooi, hard schot vanaf het
strafschopgebied, die de keeper onmogelijk had kunnen tegenhouden en scoorde hiermee 0-4 voor Estria.
Helaas lukte het Constantia om meteen daarna tegendoelpunt te maken 1-4. Na een kwartiertje spelen mocht
Kick in dribbelen vanaf de zijlijn en hij schoot hem er zo
in een keer in en het was 1-5!! Meteen daarna kwam ook
Robin met een schitterende actie maar de keeper kon
de bal nog net tegenhouden. In de laatste minuut van de
eerste helft speelde laatste man Kobe ook nog even een
aantal tegenstanders uit en hij zorgde ervoor dat Estria
met 1-6 de rust in ging.
De tweede helft stond Julian in het het doel en hij werd
meteen hard aan het werk gezet. Constantia was meer
aanvallend en ondanks een aantal mooie reddingen van
onze keeper, maakte de tegenstander toch 2 puntjes en
was de stand 3-6.

Zou het dan toch nog spannend worden? Nee hoor want
Kick herhaalde zijn eerdere actie en zorgde wederom
voor een prachtig doelpunt. 3-7. Daarna kreeg Robin
de bal toegespeeld vanuit een corner en hij schoot hem
er zo in en dat maakte de stand 3-8! In de laatste 10
minuutjes trapte Kobe de bal een eind naar voren en
middels een assist van Bilal kon Sytse hem er mooi inschieten; 3-9. Bilal was vastberaden om nog een keer te
scoren en deed dit in de 33ste minuut en maakte 3-10
wat tevens de eindstand was.
Het was een mooie wedstrijd en na ook nog een aantal
prachtige penalty’s verlieten de jongens met een euforisch gevoel het Wanrooijse veld

ST EGS MO15-1

comp
vertrek: 11:00 naar Oss
vervoer: vd Hoeven, v
Kempen(Lieneke), v Kempen(Silke),
Nanning, res: Vonderen

Euforie bij JO9-1

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

TOP MO15-1

10:45

Juliana Mill JO13-2G ST EGS JO13-2
comp
vertrek: 9:45 naar Mill
vervoer: Hofstede, Liefrink, Mobers, res:
Spaan

Zondag 3 juni
10:00

ST EGS VR1

Juliana Mill VR1

comp
scheidsrechter: Bernard van Eldijk
12:00

ST EGS VR2

Hapse Boys VR1

comp
scheidsrechter: Jan Paters
10:15

ST EGS VR3

ST SBV/Ulysses VR1

comp
scheidsrechter: René Bernard
Zondag 10 juni
vrij

ST EGS VR1

12:00

ST EGS VR2

Vianen Vooruit VR1

comp
scheidsrechter: Jan Paters
10:15

ST EGS VR3

Maaskantse Boys
VR1

comp

Commissie kantine

Foto (Michael Hendriks): Vreugde bij de JO9-1

(Piet Michiels)

zaterdag 5 mei

JO9-2 staat met lege handen ondanks goede spel
Juliana Mill JO9-3 ST Estria/SCV’58 JO9-2
(Bart Wijnen)

Zaterdag stond de derde uitwedstrijd op een rij op het
programma voor de JO-9 2 en dit keer ging de reis naar
Mill om daar tegen de JO-9 3 aan te treden. Een tegenstander waar we in de najaarscompetitie goed partij tegen konden bieden, maar helaas geflatteerd verloren.
Hier hadden we dus nog iets tegen goed te maken!
Met deze gedachte werd er goed aan de wedstrijd begonnen, met in de eerste minuut al een goed schot op
de paal van Jurre. De aanvalsdrang werd daarna snel
beloond met de openingstreffer van Lars, 0-1! Achterin
was er helaas wat minder scherpte, waardoor Mill heel
gemakkelijk gelijk maakte, 1-1. De aanvalsdrang van
de JO-9 2 ging daarna gewoon door en het werd 1-2
door een eigen doelpunt van Mill, uit een goed genomen
corner. Helaas was de scherpte achterin nog steeds
niet aanwezig, waardoor Mill heel snel op een 3-2 voorsprong kwam. Nog voor de 1e time out had Jurre een
hoogstandje waarmee hij de verdediging van Mill te kijk
zette en Lars in staat stelde de 3-3 te scoren. In de time
out werden de koppen bij elkaar gestoken en werd geprobeerd iedereen wakker te schudden en dit leek te
lukken. Mill had wat meer moeite om erdoor te komen,
maar wist voor de rust nog een keer te scoren, waardoor
we met een 4-3 achterstand de rust in gingen.
Na de rust werd al snel de 4-4 gescoord door Lars, uit
een goed getrapte achterbal van Luke. Mill werd langzaamaan sterker en de JO-9 2 liet zich steeds meer
intimideren door het steeds meer fysieke spel van de
tegenstander, wat gezien de stand helemaal niet nodig
was! Mill kon hierdoor in korte tijd 3 keer scoren, tegen-

over slechts 1 doelpunt van Jidde uit een snelle indribbel. Net als in de vorige wedstrijd tegen dit team was
de pijp in het laatste kwart helemaal leeg. Mill wist nogmaals in een paar minuten tijd 3 keer te scoren, omdat
er nog nauwelijks tegenstand geboden werd. Het laatste
doelpunt werd wederom gemaakt door Lars, waardoor
de eindstand 10-6 was in het voordeel van Mill.
Ondanks de goede start van de wedstrijd stond de JO-9
2 dus weer met lege handen, voetballend gezien totaal
onnodig. Op het veld moeten we wat brutaler worden
jongens, dan pas kunnen we onszelf belonen voor het
goede spel!

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

zaterdag 9 juni

Foto: ST Estria/SCV’58 JO9-2
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o

Paulien Paters, Carla v Haren

t

Sandy de Hond

m

Tiny ten Haaf, Monique Heinemans

de derde helft egs
Onze mini’s zijn maatje te groot voor
ST De Willy’s/Sc.St.Hubert
ST De Willy’s/Sc.St.Hubert JO7
- ST Estria/SCV’58 JO7
(Ivo Rossen)
Zonder onze gewaardeerde vaste krachten Jip, Mees
en Emir gingen we toch vol goede moed richting Wilbertoord, om daar te proberen de jongens van Louistje van
Gaal te gaan verslaan.
Na een geweldig lange warming up van onze tegenstander (de mannetjes moeten al doodop zijn geweest voordat de wedstrijd begon) begonnen we aan onze wedstrijdjes van 2x20 minuten. Op Veld 1 werd er geknokt
voor iedere meter door Luc, Luuk, Jenoah, Cas en Luca.
Uiteindelijk werd er met 8-3 gewonnen door onder andere 4 goals van Luc en een schitterende goal van Luca.

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

Op veld 2 moesten Ruby, Mustafa, Rens en Maxx de kar
trekken. In een geweldige pot waarin we onze tegenstander vanaf het begin onze wil oplegden, werd er met
8-1 gewonnen, door 7! goals van Moes en 1 van Rens.
In de rust werd er door de Estriaantjes snel gewisseld,
want ze stonden te popelen om door te gaan! Echter
moesten we even wachten op de tactische bespreking
van Louis, die zijn manschappen toch wel even het een
en ander te vertellen had. Uiteindelijk werd toch aangevangen met de 2e helft en wederom bleek het klasseverschil wel erg groot.
Op veld 1 werd er weliswaar met 3-1 verloren, maar op
veld 2 trokken we wederom aan het langste eind, door
met maar liefst 15-1 te winnen!! 4x Ruby, 4x Maxx, 3x
Rens en 4x Moes. Dit leverde uiteindelijk een 32-8 overwinning op voor onze kanjers!
Uitstekend gedaan toppers! Op naar volgende week en
wie weet wel op naar een naderend kampioenschap
(volgens sommige ouders langs de lijn).
Beide beentjes op de grond houden, geen ruzie zoeken
met de tegenstander en vooral als team blijven spelen,
dan komt het allemaal goed kanjers!!
Goed weekend en tot volgende week.
Ps. Vandaag geweldige penalty’s en reddingen gezien
van Luuk en Cas!!!

Foto: Daylano Werdt

Redactie:
		

Rian van de Ven
Edwin van Kraaij
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Foto’s:		

Matt Gerrits

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

