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Uitslagen
(Rian van de Ven)
Zaterdag 5 mei
Foto: Senn Kempen scoorde voor de JO9-2 maar liefst 4x !

Weer winst voor VR2

ST EGS VR2 - Siol VR1
(Henriëtte van Zuijlen)
Lekker weer om te voetballen we hadden er zin in alleen
het begin verliep anders dan we eigenlijk wilden...
Binnen een paar minuten stonden we met 0 - 2 achter!
10 minuten voor rust scoorde Rianne de 1 - 2, dat gaf
ons weer kracht!!
Na rust wisten we dat we sterker waren en een betere
conditie hadden dan Siol. Een kwartier later maakte
Frederique zich los van haar tegenstandster en schoot
vanaf ongeveer 25 meter hard binnen, 2 - 2. We gingen
voor de winst en niets anders!! Achterin bij Siol ging het
steeds moeizamer. We moesten daarvan profiteren en
het was Rianne die de verdiende 3 - 2 scoorde! Op het
einde nog superrrrr spannend maar gelukkig maakte
Linda de juiste inschatting.....en de bal rolde rakelings
langs het doel!
Goed gewerkt met z’n allen, verdiende overwinning en
na afloop tracteerde de coach op een lekker waterijsje
Proficiat Dames!!!

Juliana Mill JO9-4

ST Estria/SCV’58
JO9-3

12-2

ST Estria/SCV’58
JO9-2

ST SDDL/Ravenstein JO9-1

9-7

ST Estria/SCV’58
JO9-1

Juliana Mill JO9-2

12-2

Udi’19/CSU MO11-1 ST EGS MO11-1

1-4

ST GVV’57/
SCV’58 JO11-3

Blauw Geel’38/
Jumbo JO11-9

1-8

ST EGS JO13-3

Fc Uden JO13-3

4-1

Sambeek JO13-2G ST EGS JO13-2

3-6

VOW MO15-1

ST EGS MO15-1

0-4

HVCH JO15-4

ST EGS JO15-4

0-3

ST EGS JO15-3

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

7-1

Udi’19/CSU JO15-2 ST EGS JO15-1

2-4

Toxandria JO17-1

ST EGS JO17-3

2-6

JVC Cuijk JO17-3

ST EGS JO17-2

1-2

GVV’57/SCV’58
JO19-1

Udi’19/CSU JO19-3

1-2

Oss’20 VR2

ST EGS VR3

2-0

ST EGS VR2

Siol VR1

3-2

Fc de Rakt VR1

ST EGS VR1

1-5

ST EGS JO15-2

0-2

Zondag 6 mei

Foto: Martine Cuppen neemt de bal stijlvol aan

5

Maandag 7 mei
SES JO15-1

de derde helft egs
Grootste winst van seizoen voor VR1

Fc De Rakt VR1 - ST EGS VR1
(Rian van Kuppenveld)
De thuiswedstrijd tegen De Rakt eindigde in een 4-0
winst, we hadden daarom goede hoop op een mooi resultaat. Doordat Vrouwen 2 en 3 ook op dezelfde tijd
moesten spelen, konden we geen hulp van deze teams
krijgen. Gelukkig konden we wel hulp krijgen van de
MO15, Silke en Este kwamen ons versterken. Jolijn was
ook weer terug van haar vakantie, dus konden we de
wedstrijd starten met 13 dames.
We begonnen niet goed, meet slordig voetbal en veel
balverlies. De Rakt speelde een 4-4-2 systeem waar
wij erg aan moesten wennen. Na een kwartier waren
we wakker en konden we beginnen aan ons eigen spel.
Toen konden we ook kansen gaan creëren. Dat resulteerde in een mooie boogbal over de aanvallers door

Jolijn die Yeshi net niet aankon, de keepster ook niet,
maar Inge wel. 0-1. Daarna bleven we goed spelen en
kon Inge weer scoren met een hakje na een mooie hoekschop door Silke. Met 0-2 de rust in was een goed resultaat, maar we moesten alert blijven om De Rakt geen
kans te geven op een aansluitingstreffer.
Gelukkig konden we ons spel in de tweede helft hervatten. Inge kreeg meerdere kansen, maar benutte er
gelukkig nog een waardoor het 0-3 werd. Het werd ook
nog 0-4 door een hoekschop van Silke die in eigen doel
werd gewerkt. Helaas verslapte de concentratie ook
even waardoor De Rakt toch nog een tegendoelpunt kon
maken. In gevaar kwamen we niet meer, want ook wij
scoorden nogmaals door een afstandsschot van Yeshi
en kwamen daarbij op een mooi eindresultaat van 1-5.
Dit is tot nu toe onze grootste winst van het seizoen en
daarmee komen we ook meteen van de laatste plaats af.

en Daan Pol ronde de aanval fraai af. Net voor tijd viel
ook nog de 3-0 uit een corner wist Vic met een omhaal
te scoren.

We hadden ivm de vakantie 2 gastspelers Vic de Waal
en Daan Lieferink. De eerste helft ging gelijk op beide
teams kregen wat kleine kansjes. Ongeveer 5 minuten
voor de rust kregen we 2 hele grote kansen. Daan Lieferink ging goed door op rechts en gaf een schitterende
voorzet op Mees. Mees raakte de bal net verkeert waardoor de bal op de lat terecht kwam. Daarna kon Daan
Lieferink alleen doorgaan op de keeper hij schoot alleen
veel te gehaast waardoor de bal naast ging.
2e helft hetzelfde beeld het was een typische 0-0 wedstrijd. 10 minuten voor tijd kregen we een corner die
door Sam ingekopt werd. 2 minuten later stuurde Vic
Daan Lieferink de diepte in en Daan zette goed voor

3 punten meegenomen uit Zijtaart

VOW MO15-1 - ST EGS MO15-1
(Ankie Spanjers )

Het team speelde goed als collectief de verdediging had
haast geen kansen weg gegeven zodat onze keeper
maar weinig te doen had. Door het harde werken van
iedereen hebben we deze wedstrijd kunnen winnen ga
zo door en meer overwinningen zullen volgen.

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.

wedstrijdcoörinator: Rian van de Ven
18:45

ST EGS MO15-1

DVG MO15-1

comp
scheidsrechter: Jan Paters
Woensdag 9 mei
wedstrijdcoörinator: Rian van de Ven
19:00

Boekel Sport JO15-4 ST EGS JO15-3
comp
vertrek: 18:00 naar Boekel
vervoer: Spanjers, Veekens, Berends, v
Boekel, res: v Beuningen

18:45

SJO Vianen Vooruit HBV MO11-1

ST EGS MO11-1

comp
vertrek: 17:45 naar Beers
vervoer: Ghijssen, Hijmans, res Keijzers
Donderdag 10 mei
10:00

ST EGS VR1

DVG VR1

comp
vrij

ST EGS VR2

10:15

ST EGS VR3

Nooit Gedacht VR3

comp
Zaterdag 12 mei
wedstrijdcoördinator: Marius v Boekel tot 13
uur, Henriëtte v Zuijlen vanaf 13 uur
15:15

ST EGS JO17-1

RESIA JO17-1

comp
scheidsrechter: Joeri Nuijen
12:30

ST EGS JO17-2

Vitesse'08 JO17-2

comp
scheidsrechter: Kevin Janssen
15:15

ST EGS JO17-3

VCA JO17-1

comp
scheidsrechter: Paul Willems
12:00

ST EGS JO15-1

WEC JO15-1G

comp
scheidsrechter: Thijs Jongerius
vrij

ST EGS JO15-2

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

ST EGS MO15-1

comp
vertrek: 11:30 naar Veghel
vervoer: Zwaans, vd Boom, Gerrits, v
Haren, res: Hijmans
12:15

Zaterdag 5 mei verzamelde de meiden zich om 11.30 uur
bij Estria voor een nieuwe wedstrijd tegen VOW MO15-1
te spelen, in Zijtaart. En het weer zat ons vandaag mee,
want de zon scheen lekker.

ST EGS JO13-1

UDI'19/CSU JO13-3

comp
scheidsrechter: Maarten Verboom
11:30

JVC Cuijk JO13-2

ST EGS JO13-2

comp

In de eerste helft werd er redelijk goed overgespeeld, er
waren een aantal goede schoten op het doel van VOW.
Renée, Lieneke en Silke kregen een paar keer een bal
goed aangespeeld, maar helaas miste ze de kansen.
Door onze keepster Gwen werd goed gekeept.

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

In de tweede helft hadden Renée en Charris een paar
hele mooie schoten op doel, die helaas er niet in gingen. Maar uiteindelijk kregen Renée, Silke en Charris
de kans om te scoren en de stand op 0 – 4 voor ons.
Er werd goed overgespeeld en Gwen liet ook deze helft
goed keepwerk zien en een hele mooie redding. Wat de
eindstand op een 0 – 4 overwinning voor ons bracht.
Goed gedaan meiden!

Dinsdag 8 mei

scheidsrechter: Bernard v Eldijk

JO15-4 beslist wedstrijd in slotfase

HVCH JO15-4 - ST EGS JO15-4
(Arnoud Pol)
Afgelopen zaterdag stond de lastige uitwedstrijd tegen
HVCH op het programma. HVCH had evenveel punten
als ons maar een beter doelsaldo.

Programma

vervoer: Coppens, v Dinther, Hammud,
res: Hendriks
10:45

ST EGS JO13-4M

Nooit Gedacht
JO13-5M

comp
scheidsrechter: Menno Leegstraten
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vrij

ST EGS MO11-1

de derde helft egs
08:45

Olympia'18 JO9-1

ST Estria/SCV'58
JO9-1

comp

09:30

vervoer: Vd Elst, Geutjes, Linders,
Mous, res: Weerman
14:45

comp

vervoer: wordt door leiding geregeld

vertrek: 13:45 naar Uden

ST Estria/SCV'58
JO9-2

vervoer: Drijsen, Gorselink, Maas, res: Polman

comp

12:30

SJO Vianen Vooruit HBV JO9-3G

ST Estria/SCV'58
JO9-3

vervoer: wordt door leiding geregeld
09:30

ST Estria/SCV'58
JO7-1/2

14:30

13:00

Odiliapeel/Braks
Gro JO7-1

Gemert VR2

comp

Nulandia VR1

comp
Maandag 14 mei
19:00

VCO JO15-1G

13:45

vertrek: 18:00 naar Zeeland

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

scheidsrechter: Joeri Nuijen
10:45

Volkel MO11-1

ST EGS MO11-1

18:30

09:00

vertrek: 17:30 naar Volkel

vertrek: 8:00 naar Hedel

vervoer: Adams, Bandell, res: Hermanussen

vervoer: de Hond, Janssen, v
Kempen(Floor), res: v Kempen(Savy)

Rhode/Van Stiphout Bouw VR1

vrij

ST EGS MO11-1

09:30

ST Estria/SCV'58
JO9-1
comp

scheidsrechter: Kevin Janssen

scheidsrechter: FairPlay

Vitesse’08 JO17-1

ST EGS JO17-1

09:30

Volharding VR2

09:00

ST EGS VR2

ST EGS JO13-1
comp

Zaterdag 19 mei
wedstrijdcoördinator: Paul v Halen tot 13 uur,
Anita v Zuijlen vanaf 13 uur
ST EGS JO17-1

13:00

Heijen JO17-1G

19:00

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

ST EGS VR2

vertrek: 12:00 naar Heijen
vervoer: v Soest, Spanjers, Veldhoen,
res: Derksen
De Zwaluw JO17-1 ST EGS JO17-3
comp
vertrek: 13:30 naar Oeffelt

SIOL JO17-1

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

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
12:30

ST Estria/SCV'58
JO7-1/2

ST EGS MO15-1

HVCH MO15-1

comp
scheidsrechter: Jan Paters
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

Vitesse'08 VR1

Margriet JO13-9

ST EGS JO13-3

comp
vertrek: 9:00 naar Oss

scheidsrechter: Bernard van Eldijk
ST EGS VR3

Berghem Sport VR1

comp
Dinsdag 22 mei
19:00

ST EGS JO17-2
comp

comp
10:15

Constantia JO17-1

scheidsrechter: Paul Willems
12:30

Zondag 20 mei
12:00

ST EGS JO17-1
comp

12:15

Juliana Mill JO7-3

ST EGS VR1

Heeswijk JO13-3

scheidsrechter: Maarten Verboom

ST Estria/SCV'58
JO9-3

FC Uden JO9-4

vrij

ST EGS JO13-3
comp

vertrek: 8:00 naar Mill

ST EGS JO17-2

comp

14:30

vervoer: Nanning, Roeffen, v Stekelenburg, res: Verhaaren

comp

scheidsrechter: Paul Willems

vrij

vertrek: 18:00 naar Volkel

vertrek: 8:00 naar Uden
08:45

ST EGS JO13-1

comp

vervoer: wordt door leiding geregeld
Achates JO13-1G

Volkel JO13-1

scheidsrechter: Joeri Nuijen

comp

comp
19:15

GVV'57 JO9-2

scheidsrechter: FairPlay

vervoer: wordt door leiding geregeld
wedstrijdcoörinator: Anita v Zuijlen

ST Estria/SCV'58
JO9-2
comp

vertrek: 17:30 naar Gennep
Donderdag 17 mei

19:00

GVV'57 JO9-1

comp

comp

19:30

ST EGS JO13-4M

Hedel MO13-1
comp

ST EGS VR1

vervoer: Bussink, Hendriks, vd Hoeven,
res: v Kuppenveld

comp
scheidsrechter: Peter Pijnappels

ST EGS JO15-4

vertrek: 18:30 naar Schijndel

DAW JO13-4

comp

Dinsdag 15 mei
20:00

ST EGS JO13-3

Avanti’31 JO15-3
comp

Merselo JO13-1G

comp

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

ST EGS MO15-1

Gemert MO15-1
comp

ST EGS JO15-2

comp

19:30

ST EGS JO15-4

vervoer: v Kuppeveld, vd Laar, Oomen,
res: Opsteeg

Vianen Vooruit VR1 ST EGS VR2
ST EGS VR3

Blauw Geel'38/
JUMBO JO15-7

vertrek: 12:00 naar Veghel

comp
10:15

DSV JO15-2G

comp

scheidsrechter: Menno ter Horst
10:45

vervoer: Linders, Mous, Weerman, vd
Berg, res: Boeijen

scheidsrechter: Edwin v Kraaij

Zondag 13 mei
ST EGS VR1

ST EGS JO15-3

ST EGS JO17-3

vertrek: 18:00 naar Wilbertoord

Olympia'18 JO15-2

comp

comp
10:00

ST EGS JO15-2

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

scheidsrechter: Paul Willems

comp
vertrek: 08:30 naar Vianen

19:00

comp

scheidsrechter: Fair Play
09:30

wedstrijdcoörinator: Rian van de Ven

FC de Rakt JO15-1 ST EGS JO15-1

vertrek: 7:45 naar Boxmeer
OSS'20 JO9-3

Woensdag 23 mei

Estria 2

Constantia 2

comp
scheidsrechter: Menno ter Horst
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vervoer: Hendriks, Hermanussen, Kersten, res: Lemmers
vrij

ST EGS JO13-4M

09:30

ST EGS MO11-1

Venhorst MO11-1

comp
scheidsrechter: Peter Pijnappels

de derde helft egs

10:00

Zaterdag 5 mei stond de wedstrijd Sambeek J13-2G EGS J13-2 op het programma. Ivm de meivakantie waren Bas en Jip afwezig, daarvoor in de plaats deden
Rens en Dylan mee.
Na de warming-up waren we helemaal klaar voor de
wedstrijd. Ivm de afwezigheid van Bas stond Tijn onder lat. Vanaf de eerste minuut werd Sambeek onder
druk gezet en kwam er gelijk een mooie aanval over de
rechterkant. Helaas leidde dit niet tot de 1e treffer. Na
10 minuten was het wel raak,een mooie aanval door het
midden werd keurig afgerond door Joep.
Sambeek was een beetje bij gekomen van de openingsfase. En kwam de eerste serieuze aanval van Sambeek,
echt heel gevaarlijk werd het allemaal niet echt. Dit
was mede te danken aan het goede verdediging werk
achterin en de oplettendheid van de keeper. In de 17e
minuut was er na mooi combinatie spel over de linkerkant een voorzet van Sven die weer mooi werd binnen
geschoten door Joep. EGS bleef druk zetten en snel
volgde er weer een aanval door het midden die werd
afgerond door Mitch 0-3 stond op het bord.

vertrek: 9:00 naar St Anthonis

langs de lijn snel weg door het maken van het derde
doelpunt. Wederom was het een diepe bal die werd afgerond door Joep.
Na de 2-4 ging het spel op en neer. We begonnen moe
te worden en kregen meer moeite om de aanvallen van
Sambeek af te slaan. En dit bleek ook wel want het werd
3-4. Met nog 10 minuten te gaan werd er tactisch geschoven met een paar spelers met als gevolg dat de tegenstander even de weg kwijt was en wij snel door mooi
afronden van Dylan op 3-5 kwamen.
In de slotminuut zette we nog 1 keer aan en rondde Mitch
een zelf opgezette aanval keurig af. De scheidsrechter
floot gelijk af.
Einduitslag 3-6. De mannen EGS -J13-2 hebben hard
gewerkt en verdiend gewonnen. Ook de trouwe Supporters bedankt voor het aanmoedigen.

Gelukkig namen we de spanning voor de supporters

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

Zondag 27 mei
10:00

Erp VR1

ST EGS VR1

comp
10:00

Excellent VR1

ST EGS VR2

comp
12:00

Margriet VR1

ST EGS VR3

comp
Maandag 28 mei
wedstrijdcoördinator: Paul van Halen
19:00

ST EGS JO17-2

SJO Vianen Vooruit
HBV JO17-1

comp

Met een paar minuten te gaan voor de rust zette Sambeek nog even aan, hier kwamen nog gevaarlijke kansen uit. Maar Tijn stond zijn mannetje en verrichtte goed
keepers werk. We gingen de rust in met een 0-3 voorsprong.
Na de aftrap was het gelijk duidelijk dat Sambeek zich
nog niet gewonnen gaf. Vrij snel werd het hard werken
van de tegenstander beloond met een doelpunt. Het
bleek dat wij niet scherp aan de 2e helft begonnen waren. De 2-3 viel snel en het leek er even op dat we het
uit handen gingen geven. Maar we herpakten ons weer
en we hadden de wedstrijd weer onder controle. Er werd
hard gewerkt en goed overgespeeld.

ST Estria/SCV'58
JO9-1

comp

Verdiende winst voor JO13-2
Sambeek JO13-2G - ST
EGS JO13-2
(Wilfred Hofstede)

DSV JO9-1

scheidsrechter: Theo Wouters
Dinsdag 29 mei
wedstrijdcoörinator: Anita van Zuijlen
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
Foto (archief): Jip Strankinga probeert langs zijn
tegenstander te komen

vervoer: wordt door leiding geregeld
19:00

UDI'19/CSU JO15-7 ST EGS JO15-3
comp
vertrek: 18:00 naar Uden

JO13-3 oogst lof

ST EGS JO13-3 - Fc Uden
JO13-3
( Joep van der Molen)
Menig toeschouwer heeft zijn/haar ogen uitgekeken
afgelopen wedstrijd tegen de nummer 2 van de ranglijst FC Uden. Hoe mooi en leuk kan voetbal zijn. Hoeveel plezier kun je eruit halen. Onder leiding van een
uitstekend fluitende scheidsrechter Peter Pijnappels,
ging EGS JO13-3 voortvarend van start. Met maar één
reserve speler op de bank, want gelukkig was Wessel
van JO-11 bereid gevonden om EGS JO13-3 te helpen.
Daarvoor hartstikke bedankt Wessel! Zijn inbreng in het
spelletje was niet gering, daar over later meer.
Een paar jongens waren ook weer terug van vakantie en ziektebed, zodat er met een vertrouwde opstelling begonnen kon worden. Noud in het doel, ijzeren
Bram, linkerpoot Tijn, onverzettelijke Koen en “ik ben
voorstopper”Mike in de verdediging. Het middenveld
met Daan, Chiprian en dus Wessel. Voorin stond zeer
verrassend op linksbuiten Rinus, spits Tim en Wes
rechtsbuiten. Na een, zoals gezegd, een voortvarende
start ging de wedstrijd op en neer. De grote kansen
kreeg EGS via Rinus en Tim, ze gingen alleen op de
keeper af. Nu strandde de ballen nog voortijdig, het
vizier stond nog niet op scherp.

Via een prachtige steekbal van Wes werd wederom
Tim gelanceerd. Nu was hij wel koelbloedig en ronde
bekwaam af.1-0. Maar het gaat niet alleen om de doelpunten, ook het vertoonde spel en dat was uitstekend
voor elkaar. Er werd prima gecombineerd en het balletje
deed het werk. In dat spelletje was Wessel een grote
animator. Het elftal ging er beter door voetballen. Zeker
Rinus profiteerde daar optimaal van. Hij sprintte naar
hartenlust langs de linkerkant en was continu gevaarlijk.
Uit zijn voorzet kon Tim de 2-0 aantekenen.
Uden had een spelertje dat erg snel en balvast was. Hij
zorgde voor kopzorgen voor de defensie. In de tweede
helft werd de speler onzichtbaar gemaakt door Mike. In
de tweede helft kwam Maik in plaats van Koen op linksachter. Liep het al prima op die linkerkant, nu ging het
als een gesmeerde bliksem. Inmiddels hadden Tijn en
Chiprian van plek gewisseld. De leiders hadden ervaringen uit vorige wedstrijden, waar EGS de voorsprong
vlak na rust vaak weg gaf, nu als waarschuwing meegegeven. Het hielp, want nu was dat niet het geval. Wel
kwam Uden nog terug naar 2-1, maar door het aanhoudende goede voetbal konden de doelpunten van EGS
niet uitblijven. Tijn maakte via een mooi schot, met zijn
linkse poot, 3-1 en Rinus bekroonde zijn fantastische
wedstrijd met een prachtige lob over de keeper.4-1.
Onder luid gejuich van het publiek en vele high fives
verliet EGS het veld. Een prima pot voetbal heren!
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vervoer: Spanjers, Veekens, Berends, v
Boekel, res: v Beuningen

Commissie kantine

(Piet Michiels)

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

de derde helft egs
ST Estria/SCV’58 JO9-2- ST SDDL/
Ravenstein JO9-1
(Martijn Kempen)
Na het verlies van vorige week, met name op felheid,
was er deze week extra aandacht voor felheid tijdens de
trainingen. Kleine partijtjes met veel 1 tegen 1 of 2 tegen
2 moesten ervoor zorgen dat er vandaag uit een ander
vaatje werd getapt.
Zo was de stemming in de kleedkamer echter niet. Je
kon een spelt horen vallen en dat is voor een voetbalwedstrijd vaak geen goed teken. Of je moet het zien als
opperste concentratie, maar het leek meer op de we
moeten nog even wakker worden houding. Nadat de
warming up klaar was en de tegenstander ietwat verlaat
aankwam kon de wedstrijd starten met Jurre in de goal.
Daarvoor het fysiek sterke blok Joerie en Luke. Jidde en
Senn waren de balafpakkers op het middenveld en omdat de zon weer scheen was het niet meer dan logisch
dat mooiweer voetballer Lars in de spits stond. Bear was
1e wissel.
Zo tam als het in het kleedhok was zo fel waren ze in
de wedstrijd. Duels werden uitgevochten en er werd gestreden voor elke meter. Dit was van beide kanten zo
dus het duurde even voordat de eerste echte kansen
kwamen. Toch was er een goede onderschepping van
Jidde op het middenveld die de vrijstaande Lars vond.
Lars schoot op de keeper, maar gelukkig kwam de bal
weer voor zijn voet waardoor hij toch nog de bal via de
paal in het doel kon werken. Niet lang daarna kon Lars
via een corner in dribbelen. Waar bij ons het hele jaar de
focus ligt om juist die bal eruit te halen, hebben heel veel
tegenstanders dit nog niet door en stond Lars ook niks in
de weg om zijn 2e van de dag te maken.
Dit was ook het startschot voor de tegenstander om weer
iets terug te doen. De beste speler van SDDL kreeg het
op zijn heupen. Joerie verdedigde goed, maar de bal
kwam bij de jongen met de rode schoenen. Die was balvaardig genoeg om de bal in de lange hoek te schieten.
Jurre was kansloos op deze bal. Nog geen 30 seconden later deed hij het op eigen kracht en omspeelde hij
een paar man en schoot tussen de benen van de keeper
door en stond het weer 2-2.
Kortom de mouwen moeten weer opgestroopt worden.
Lars neemt het voortouw en wint aan de zijlijn een duel.

JO9-2 zet mooie teamprestatie neer
Dribbelt door en ziet vervolgens Senn voor de goal
staan. Senn schiet maar de keeper on deze nog tegenhouden. Echter had hij niet op Jidde gerekend die net
voor de time-out de 3-2 nog mocht binnentikken.
De jongens werden tijdens de time-out weer op scherp
gezet en Luke mocht even rusten. Hierdoor kwam bear
op het middenveld en kon Jidde de verdediging in.
SDDL begint wat sterker, maar de goed keepende Jurre
was een sta in de weg voor de schoten die werden afgevuurd. Vervolgens had hij rake trappen naar voren
waardoor er kleine kansjes kwamen maar er werd nog
niet gescoord.
Waar in de 1e helft Lars zijn felheid beloond werd met
een doelpunt was het nu aan de kleinste man van het
veld om dat te laten zien. Senn won een duel van een
jongen die minimaal een kop groter was. Hierdoor belande de bal bij Jidde die Lars goed vrij zag staan. Lars
slalomde als een ware maradonna door de verdediging
en maakt de 4-2.
Niet heel veel later kwam een van de mooiste aanvallen
van de ochtend tot stand. Joerie nam een intrap. Dribbelde iets naar binnen en zag Senn vrij staan. Senn
speelt gelijk door op Lars voor de 1-2 en vervolgens
was het 1 op 1 met de keeper wat goed werd afgerond
door Senn. Jurre blijft vervolgens goede reddingen verrichten. Nadat een speler van SDDL professioneel op
het middenveld werd getackeld kwam er een vrijtrap die
ruim over werd geschoten. Rust.

naar Senn die aan de zijlijn staat. Die ziet de vrijstaande Bear. Bear gooit er een paar nwanku Kanu
bewegingen in en in 2e instantie werkt hij de bal
achter de keeper. 7-3. Nog even volhouden tot de
time-out. Echter blijkt de jongen met de rode schoenen toch wel een hele goede voetballer en maakt hij
net voor het fluitsignaal de 7-4. Net na de time-out
maakt hij ook nog de 7-5.
Het slotakkoord is toch van SCV Estria. Een uittrap van Lars komt in de voeten bij Senn die op een
Messi achtige wijze door 2 man dribbelt en de 8-5
maakt. Tussendoor maakt SDDL uit een afgeslagen
vrije trap nog de 8-6 Niet lang daarna komt de intelligentie van Jurre om de hoek kijken. Na een snelle
indribbel ziet hij Senn vrij staan die zijn kont erin zet,
draait en zijn 4e van de dag maakt. Voor de statistieken maakt rode schoen nog de 9-7.
Een prachtige teamprestatie neergezet. Hard werken werd gecombineerd met goed voetbal en dat
resulteert in een geweldig resultaat. Ga zo door
mannen!!

De jongens zijn op de goede weg. Er werd fel gevoetbald dus dit moet in de 2e helft niet anders. Keeper
Jurre wordt Keeper Lars en Luke kwam er weer in voor
Jidde. Toch was er een valse start. De jongen met de
rode schoentjes schiet van een behoorlijke afstand over
Lars heen. Keeper kansloos, maar een prachtgoal vanuit SDDL. De jongens schieten een beetje in de paniek
en moesten weer even bij de les worden gehaald. Een
bal werd door Luke nog van de doellijk gehaald, maar
dat was ook gelijk het teken van jongens die mouwen
omhoog! Luke krijgt even later een bal en schiet deze
prachtig over de verdediging van SDDL heen. Senn
loopt op de keeper af en maakt koelbloedig de 6-3.
Niet veel later komt het blok op het middenveld Jurre
Senn en Bear in een mooie duel wat resulteerde in combinatie voetbal. Bear tikt naar Jurre, jurre passt de bal

Foto: Lars van Thiel scoort de eerste treffer

Ongelijke strijd voor JO9-3
Juliana Mill JO9-4 ST Estria/SCV’58 JO9-3
(Dorien van Leuveren)
Na een fantastische overwinning van vorige week waarin we thuis met 13-5 wonnen van Festilent staat er vandaag na lange tijd weer eens een uitwedstrijd op het
programma.
Al vroeg zijn we vertrokken naar Juliana Mill. Op een
zonovergoten veld waren we er weer klaar voor. In verband met de vakantie hadden we gelukkig net genoeg
spelers, maar moesten we het zonder wissels doen. Iedereen wil altijd graag de hele wedstrijd spelen, dus dat
was geen probleem.
In ons team zitten een aantal grote jongens, maar onze
tegenstander was zelfs nog een koppie groter en oogde
toch wel een jaartje ouder.
Het bleek al snel dat ze inderdaad een paar maatjes te
groot waren voor onze kanjers. De doelpunten vlogen
ons al snel om de oren. In de eerste helft was het ook
heel lastig om de verdediging op orde te houden. Ze

Redactie:
		

Rian van de Ven
Edwin van Kraaij

waren te snel en te goed georganiseerd. Ondanks de
snelle doelpunten hebben onze jongens heel goed stand
gehouden, ze hebben alles gedaan wat ze konden en
lieten een enorme strijdlust zien. Jessy hield in de eerste
helft een flink aantal ballen tegen. Daan probeerde achterin goed te verdedigen. Joey zakte goed terug om mee
te verdedigen.
Duke, Bo en Koen waren voorin en in het midden heel
fanatiek. Na de rust stond Bo in het doel en kreeg de bal
met zijn doeltrap ver over de middellijn over de tegenstander heen, waarop snelle Jessy direct kon scoren.
Even later kreeg ook Duke nog een mooie kans door
goed samenspel en maakte de tweede treffer.
De stand was niet meer bij te houden en ondanks dat
onze jongens wisten dat we kansloos waren hebben ze
in de laatste 10 minuten toch nog alles gegeven. Een
aantal corners achter elkaar zijn goed verdedigd, waardoor de tegenstander even stil stond.
Ondanks een uitslag van 13-2 heeft de JO9-3 met opgeheven hoofd het veld in Mill kunnen verlaten. Dit was
helaas een ongelijke strijd.

Foto: Luna Michiels is geconcentreerd
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Kopij voor de weekbrief dient
vóór maandag 17.00 uur
aangeleverd te zijn via
weekbrief.egs@gmail.com

