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Uitslagen
(Rian van de Ven)
Dinsdag 8 mei
ST EGS MO15-1

DVG MO15-1

7-1

ST EGS MO11-1

2-5

Boekel Sport JO15-4 ST EGS JO15-3

1-0

Woensdag 9 mei
SJO Vianen Vooruit/HBV MO11-1
Zaterdag 12 mei
Foto: Tijn van Haren (JO17-1) heeft het zwaar te verduren

Eerste winst voor JO15-2
Verslag maandag 8 mei:
SES JO15-1 - ST EGS JO15-2
(Remco Kersten)
Op een warme maandagavond moesten onze jongens
aantreden voor een competitie duel in langenboom tegen SES JO15-1. Na een aantal weken complimenten
te hebben gekregen voor het vertoonde spel werd het nu
eens tijd om onszelf te belonen en drie punten te pakken. Gelukkig werden we opnieuw gesteund door de ouders die week in week uit komen kijken.
De jongens waren dan ook ijverig en hadden heel veel
zin in de wedstrijd en dat was ook duidelijk terug te zien.
We starten fel, hielden druk op de tegenstander en combineerde goed. De eerste kansen konden dan ook niet
uitblijven. Binnen vijf minuten hadden we al twee keer
kunnen scoren maar telkens lag de uitstekende keepende keeper van de tegenstander in de weg. SES kon niet
mee in ons spel en hanteerde alleen maar de lange bal
en probeerde een paar keer te counteren wat slechts
kleine kansjes opleverde. Gelukkig was de verdediging
scherp en voetbalde onze keeper Sil goed mee. Het
was wachten op onze eerste doelpunt. Na een minuut
of 20 was het dan eindelijk raak. Het was Abe die de
bal langs de keeper schoof. Eindelijk de verdiende voorsprong! We kregen nog een paar grote kansen maar die
werden helaas niet benut.
Met 0-1 stand begonnen we aan de tweede helft. We
hadden afgesproken om op dezelfde voet verder te gaan
en de wedstrijd snel in slot te gooien. Opnieuw creëerde
we voldoende kansen maar waren we niet in staat om
de trekker over te halen.

Na een kwartier in de tweede helft was het aanvoerder
Niels (die het een keer in de spits mocht proberen) die
eindelijk de bevrijdende 0-2 tegen de touwen schoot.
SES was niet in staat om het ons lastig te maken en verder dan een paar corners kwamen ze dan ook niet. We
kregen na de 0-2 nog voldoende kansen waaronder een
schot op de lat van Chevvi. Ook Harry Rodriquez, die
inmiddels weer terug is uit Venezuela, kreeg een kans
maar twijfelde te lang. Via de KNVB wordt er altijd gevraagd wie de speler van de wedstrijd was, bij ons was
er vanavond geen man van de wedstrijd. Deze overwinning was duidelijk en knappe teamprestatie na een zeer
goede wedstrijd.
Op naar volgende week maandag.

ST Estria/SCV’58
JO7

Odiliapeel/BG JO7

SJO Vianen Vooruit/HBV JO9-3G

ST Estria/SCV’58
JO9-3

7-8

ST Estria/SCV’58
JO9-2

Oss’20 JO9-3

5-2

Olympia’18 JO9-1

ST Estria/SCV’58
JO9-1

6-7

ST GVV’57/
SCV’58 JO11-2

Berghem Sport
JO11-5

0-0

ST EGS JO13-4M

Nooit Gedacht
JO13-5M

2-3

Fc de Rakt JO13-3

ST EGS JO13-3

0-5

JVC Cuijk JO13-2

ST EGS JO13-2

7-2

ST EGS JO13-1

Udi’19/CSU JO13-3

5-1

Blauw Geel’38/
Jumbo MO15-1

ST EGS MO15-1

4-1

ST EGS JO15-3

Olympia’18 JO15-3

8-0

ST EGS JO15-1

WEC JO15-1G

3-0

ST EGS JO17-3

VCA JO17-1

1-7

ST EGS JO17-1

RESIA JO17-1

0-0

SES JO19-1

ST GVV’57/SCV’58
JO19-1

5-0

Zondag 13 mei
ST EGS VR3

Nulandia VR1

3-1

Vianen Vooruit VR1 ST EGS VR2

6-0

ST EGS VR1

Gemert VR2

0-0

VCO JO15-1G

ST EGS JO15-2

1-2

Volkel MO11-1

ST EGS MO11-1

6-0

Maandag 14 mei
Foto (archief): Keeper Sil Roos
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Gelijkspel voor VR1

Helaas werden dat goede spel en de kansen niet beloond met een doelpunt. Ook Gemert kwam er af en toe
uit, vooral met steekballen en lange counterballen. Hierdoor moest Susanne een paar keer uit het doel komen
om de bal weg te werken. Dat deed ze heel effectief.
Verdere kansen kon Gemert niet creëren.

20:00

(Henriëtte van Zuijlen)
Na veel gebel en geapp op zaterdag en zondagmorgen
(Linda....) is het toch gelukt om te spelen tegen Vianen
met drie wisselspelers. Door een geluksgoal met de lat
en Anne die effe in de goal stond werd het na 20 minuten
helaas 0-1. We hielden goed stand tot aan de rust.....
Na rust was het Vianen die steeds vrijer gingen/konden
spelen en er vielen nog 5 tegengoals waarvan de laatste een penalty veroorzaakt door Anne die eigenlijk niet
veel fout deed??
Fleur bedankt voor het meespelen (vaker doen!) en Britt
en Amber heel fijn dat jullie met ons mee wilde spelen!!
A.s donderdag staat de volgende uitwedstrijd naar Volharding op het programma dan proberen we om de punten mee naar Escharen te nemen....
Heren 1 Kampioen namens VR 2: GEFELICITEERD!!!!!

ST EGS VR1

Rhode/Van Stiphout Bouw VR1

comp

Vianen Vooruit VR1 - ST EGS VR2

(Rian van Kuppenveld)

Vandaag speelden we wel tegen Vrouwen 2, waardoor
we een meer gelijkwaardige tegenstander vormden. We
speelden op verschillende momenten goed voetbal en
creëerden daarmee ook voldoende kansen, zeker in de
eerste helft.

Dinsdag 15 mei

Verlies voor VR2

ST EGS VR1 - Gemert VR2

Binnen zes dagen werken we drie wedstrijden af, waarvan de thuiswedstrijd tegen Gemert de tweede in de rij
was. Doordat Jolijn in de warming-up toch niet genoeg
hersteld was om te spelen, begonnen we de wedstrijd
met 12 dames, waarvan 4 van de MO15. De uitwedstrijd
tegen Gemert hadden we kansloos verloren, maar de
oorzaak daarvan lag vooral in het feit dat zij toen veel
dames van Vrouwen 1 in het veld hadden staan.

Programma

scheidsrechter: Kevin Janssen
18:30

Vitesse’08 JO17-1

ST EGS JO17-1

comp
vertrek: 17:30 naar Gennep
vervoer: wordt door leiding geregeld
Donderdag 17 mei
wedstrijdcoördinator: Anita v Zuijlen
19:30

Volharding VR2

ST EGS VR2

comp
19:15

ST EGS JO13-1

Achates JO13-1G

comp
scheidsrechter: Paul Willems
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

Hoewel een doelpunt van onze kant wenselijk en ook
wel verdiend was geweest, moesten we met gelijkspel
genoegen nemen. Lieneke, Gwen, Silke en Renée hebben ons op de eerste plaats heel goed geholpen maar
ook allemaal heel goed gevoetbald.

14:30

Er is zeker voldoende talent aanwezig voor de toekomst
van het vrouwenvoetbal bij de ST! Dinsdag volgt onze
derde wedstrijd binnen 6 dagen, een thuiswedstrijd tegen Rhode, de koploper.

14:45

De Zwaluw JO17-1 ST EGS JO17-3
comp
vertrek: 13:30 naar Oeffelt
vervoer: Vd Elst, Geutjes, Linders,
Mous, res: Weerman
FC de Rakt JO15-1 ST EGS JO15-1
comp
vertrek: 13:45 naar Uden

Foto: Amber van Kraaij neemt de bal aan

vervoer: Drijsen, Gorselink, Maas, res:
Polman
12:30

ST EGS JO15-2

Olympia'18 JO15-2

comp
scheidsrechter: Paul Willems

Yves - WEC JO15-1 3-0
Natuurlijk was het niet alleen Yves die uitblonk, maar
dankzij het hele team is dit goede resultaat behaald.
ST EGS JO15-1 - WEC JO15-1
(George van der Zon Brouwer)
We zouden deze wedstrijd af kunnen doen als Yves –
WEC JO15-1 uitslag 3-0, maar daarmee doen we de
rest van het team van EGS JO15-1 echt te kort. WEC
uit Wijbosch trad aan met een beul achterin en in de
voorhoede hadden ze zeer snelle en behendige spitsen.
Onze achterhoede moest soms alle zeilen bijzetten om
ze in toom te houden.

Verschillende spelers beginnen steeds beter in vorm te
raken en dat komt het spel zeker ten goede. De laatste 3
wedstrijden zijn er 9 punten gehaald en dat is een goede
prestatie. Waar we na 6 wedstrijden op een 12de plek
stonden, staan we nu op een mooie 5de plaats. Nog 2
wedstrijden te gaan en er is nog meer mogelijk…

ST EGS JO15-3

DSV JO15-2G

comp
scheidsrechter: Edwin v Kraaij
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

De eerste helft ging redelijk gelijkwaardig op waarbij er
aan beide kanten wat kansjes waren. In de rust werd
er voorspeld dat wie het eerste doelpunt zou maken,
de wedstrijd zou winnen. Yves die er in de tweede helft
inkwam voor Menno nam deze voorspelling van de trainer nogal serieus en maakte binnen 1minuut meteen
het eerste doelpunt. Chris zorgde met een individuele
actie dat Yves vrij stond voor het doel en deze de bal
rustig langs de keeper van WEC kon tikken, 1-0.
Vlak hierna zorgde Yves er ook voor door meteen de
genadeklap uit te delen door 2 weergaloze doelpunten
snel achter elkaar te maken, met zijn specialiteit; snoeihard met buitenkant rechts. En zo had Yves een loepzuivere hattrick binnen 12 minuten gemaakt en zette hij
zijn team op een 3-0 voorsprong.

14:30

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)
Foto: Yves Maas (midden) wordt gefeliciteerd door
zijn ploeggenoten
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vrij

ST EGS MO11-1
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Overtuigende zege JO13-1

ST EGS JO13-1 Udi’19/CSU JO13-3
(Anton Gerrits )

EGS JO13-1 heeft een overtuigende overwinning behaald op UDI JO13-3.
Reeds na 33 sec. was het raak. Dylan was er als de kippen bij om de 1-0 binnen te tikken. Niet veel later schoot
aanvoerder Max van circa 20 meter de bal hoog in het
doel. 2-0. Invaller-doelman Noud, Rick is herstellende
van een vervelende blessure, keepte een foutloze wedstrijd. Onze laatste man Stan liet weer een paar fraai gewaagde dribbels zien.Voor rust werd het 3-0 door Sven
op aangeven van de sterk spelende Danny. Ondanks de
3-0 was het wat rommelig van EGS-zijde in de eerste
helft mede dankzij het moeilijk bespeelbaar droge veld.
In de 2e helft lieten we de bal wat makkelijker rondgaan.
Dit leverde nog 2 goals op, nog eentje van Sven en een
intikker van Kevin. Uiteindelijk werd de uitslag 5-1.
Donderdag spelen we weer een thuiswedstrijd tegen
Achates. Tot dan!!

Pech voor JO13-2
JVC Cuijk JO13-2 ST EGS JO13-2
(Rick Beijer )
Gisteren speelde JVC Cuijk JO13-3 tegen EGS JO13-2.
Gelukkig kregen we wat versterking van jongens van
JO11, Rens, Stijn en Marleen vielen in.
Scherpte ontbrak in de eerste fase van de wedstrijd
waardoor de sterke spits van JVC er al 2 in het netje
schoot. Na de openingsfase begonnen we sterker te
spelen, we speelden goed over en creëerden kansen
waardoor Mitch er 2 goed in schoot. Voor de rust schoot
de rechtsbuiten helaas de 3e erin waardoor het 3-2
staat. Na de rust begon er wat pech te komen, na een
aanschoten hands bal nam de scheids een wat partijdige beslissing om een vrije trap te geven, die er helaas
in werd geschoten, 4-2. Na deze goal bleven we goed
spelen maar toch werden onze kansen niet afgemaakt
en viel er helaas een mooi doelpunt in de kruising.
Met een stand van 5-2 viel er niet zo veel meer te halen
waardoor er nog 2 doelpunten vielen.

09:30

ST Estria/SCV'58
JO9-1

GVV'57 JO9-1

comp
scheidsrechter: FairPlay
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
Zondag 20 mei
12:00

ST EGS VR2

Vitesse'08 VR1

comp
scheidsrechter: Bernard van Eldijk
Woensdag 23 mei
wedstrijdcoördinator: Rian vd Ven
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
Foto: Juul Verwegen aan de bal voor de JO13-1

ST EGS JO13-3

Heeswijk JO13-3

comp

Foto: Sven Mobers van de JO13-2

scheidsrechter: Maarten Verboom
Donderdag 24 mei

JO13-3 mag even naast haar schoenen lopen
Fc de Rakt JO13-3 ST EGS JO13-3

( Joep van der Molen)
Even zo trots zijn als een pauw. Even horen dat je fantastisch hebt gevoetbald. Even je ego strelen. Het mag
allemaal na zo’n pot voetbal zoals tegen Fc de Rakt.
Met versterking van Wessel en Delano (jongens hartstikke bedankt!) werd ten strijde getrokken in Uden. Met
onder de deklat een ander gezicht, namelijk Chiprian.
Vaste keeper Noud mocht het doel verdedigen bij JO131. Het eerste kwartier ging vrij gelijk op, maar het betere
combinatiespel kwam van EGS. Door het goede spel
van Delano en Wessel kwamen ook de andere jongens
steeds beter in hun vel te zitten. Bram liet zien dat hij
niet alleen een robuuste verdediger is, maar ook opbouwend zijn mannetje staat. Bal veroveren en doorspelen
naar een middenvelder. Ook Mike als voorstopper liep
werkelijk alle gaten dicht en zorgde ervoor dat Chiprain
weinig te doen kreeg. Zeker in de tweede helft speelde
Mike als voorstopper en laatste man. En dan was daar
weer Rinus. Als een duiveltje uit een doosje, zo snel
langs de linkerkant en natuurlijk trefzeker. Wes streed
voor iedere bal.
De eerste helft was er één om niet te vergeten. Dylano
stormde diverse keren op langs de rechterkant en leverde gevaarlijke schoten af op doel. Sjoerd moest met

een flinke bloedneus even het veld verlaten. Daan nam
zijn positie prima waar. Iedereen had gewacht op de terugkomst van Sjoerd, want daarna zag Wessel opeens
de doorgang naar het doel en trof met een schot raak.
Niet veel later ging Delano goed door en kon in de korte
hoek raak schieten. Waar Rinus nog eerst de paal had
getroffen na een lange rush vanaf links, was het nu wel
raak. 3-0 en rust. Het vertoonde spel was om door een
ringetje te halen, zo moet voetbal gespeeld worden.
Combineren en strijden naar hartenlust.
Na de rust werd er wat minder gecombineerd, maar de
vechtlust bleef aanwezig. Tim kwam daardoor (op wilskracht) een paar keer vrij voor de keeper, maar had net
niet het geluk. Dat had Tijn van Soest wel , hij kon een
corner promoveren tot een doelpunt. Een schot door de
benen van de keeper. Inmiddels had Tijn Kersten vermoeid het veld verlaten, met ook nog een pijnlijke enkel.
Het sluitstuk kwam van de voet van Delano. Hij zag de
keeper iets te ver van zijn doel staan en plaatste de bal
keurig over de keeper in het lege doel.
Chiprian hield zijn doel helemaal schoon en dus stond
er op het eind van de wedstrijd een 0-5 overwinning van
EGS JO13-3 op het scorebord. Niet alleen de overwinning was klink en klaar, maar vooral het vertoonde voetbalspel was om van te smullen. Dan mag je best even
naast je schoenen lopen van trots.
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wedstrijdcoördinator: Anita v Zuijlen
19:30

ST EGS VR3

Berghem Sport VR1

comp
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
vrij

ST EGS JO15-2

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
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Verloren en gewonnen in Veghel

Winst MO15-1 ondanks hitte

Verslag dinsdag 8 mei:
ST EGS MO15-1 - DVG MO15-1
(Ankie Spanjers)
Op dinsdag 8 mei verzamelde om 18.00 uur de MO15-1
zich voor een inhaalwedstrijd thuis tegen DVG MO15-1.
Met 28°C op de thermometer en een fel schijnende zon
vonden de meiden het een straf om te moeten voetballen.
In de eerste helft werd er goed overgespeeld. De eerste
20 minuten heeft Lieneke onder de lat gestaan, omdat
onze vaste keepster Gwen ouderavond had op school
en niet op tijd op het voetbalveld kon zijn. Maar ondanks
dat lieten de meiden zich niet te min doen. Renée was
goed op dreef en wist binnen 5 minuten de stand al op 1

- 0 voor ons te zetten. Niet veel later lukte het DVG toch
om de stand gelijk te trekken en er 1 - 1 van te maken.
Silke en Este hadden een mooie samenwerking en Silke
had een mooie doelpoging, die er helaas niet in ging.
Door een mooie voorzet van Silke wist Charris de stand
op 2 - 1 voor ons te zetten. Lieneke kreeg de eerste helft
ook nog de kans om een doelpunt te maken en de stand
op 3 - 1 voor ons te zetten vlak voor de rust. Ook werd
er door Lieneke en Gwen goed gekeept de eerste helft.
In de tweede helft werd er door Gwen goed keepwerk
geleverd en speelde de meiden goed naar elkaar over.
Puk had deze helft een hele mooie actie. En Lieneke
was lekker op dreef en wist de stand uiteindelijk naar 7
- 1 te brengen. En bij een van de laatste vier doelpunten
was Silke degene die voor de voorzet zorgde.
Goed werk geleverd meiden! Zaterdag spelen we uit tegen Blauw/Geel in Veghel.

MO11 wint in warmte op bevrijdingsdag

Verslag zaterdag 5 mei:
Udi’19/CSU MO11-1 - ST EGS MO11-1
(Marloes Keijzers )
Op een zonnige zaterdagochtend vertrokken de meiden
richting Uden. Deze keer moesten ze tegen Udi.
De wedstrijd begint al snel met een spannende aanval
van Jaimy en Janna. Uiteindelijk is Sanne die een schot
op het doel lost en helaas buitenkant doel. Opnieuw
weer een schot op doel van Sanne, deze keer paal. Dan
de 3e keer is scheepsrecht zou je zeggen…Weer een
mooie aanval, maar nu onderschept de keeper de bal.
De dames gaan lekker en er zijn kansen genoeg. Dan
komt de tegenstander aan balbezit. De bal gaat via de
voet van de verdediger in het eigen doel helaas 1-0 voor
Udi. Dan een mooie boogbal over de verdediger. Keeper van Udi stopt de bal en de bal rolt weer het veld in.
Dan ineens een schot op het doel van onze spits en
BAM 1-1.

De middenvelders Fajah en Jaimy zorgen voor een goede spreiding van de bal en houden mooi balbezit. Na nog
een tevergeefse aanval volgt er een 1-2tje tussen Fabienne en Sanne. En Fabienne schiet hem er in, RAAK
1-2! Er volgt een hoekschop van Sanne en de bal vliegt
met een bocht het doel in. Een fantastisch doelpunt 1-3.
Dan komt Udi weer in balbezit en schot op het doel. De
bal gaat ernaast.
Zo volgen er zeker 3 aanvallen op doel. Gelukkig dankzij keepster Marly en onze sterke achterhoede Lotte en
Lieke komen er geen ballen meer in het doel. Udi doet
nog een poging, bal komt in bezit van Estria en Lotte
breekt door. Voorzet naar Sanne en het laatste doelpunt
van deze partij wordt gemaakt 1-4.
Door de warmte zijn de meiden een beetje loom aan
het worden en de pit die in het begin duidelijk aanwezig
was is nu ver te zoeken. Al met al hebben ze het super
gedaan en hebben ze goed gewerkt met zijn allen. Er
waren weinig rustmomenten voor de speelsters, want ze
waren met maar 1 wissel, lekker veel in beweging dus!
De supporters hebben genoten van EN een mooie wedstrijd en prachtig weer.

Hard werken levert MO11 mooie winst op

Verslag woensdag 9 mei:
SJO Vianen Vooruit/HBV MO11-1 - ST EGS MO11-1
(Dory Jagers)
Woensdagavond 9 Mei staan de meiden van de MO11
er klaar voor. Vanavond spelen ze uit tegen SJO Vianen
Vooruit HBV. Ruim op tijd aanwezig zodat ze van start
kunnen gaan met een goede warming-up.
Dit werpt meteen z’n vruchten af want Tessel weet in de
1ste minuut van de wedstijd al het doel van de tekenstander te vinden. De weg naar het doel is gevonden
en na verschillende pogingen komt vanuit een prachtige
voorzet van Sanne doelpunt nummer 2. Ook de tegenstander is op zoek naar het doel, Marly laat wat mooie
reddingen zien maar onoverzichtelijk snel voetenwerk
van de tegenstander zorgt toch voor de 1-2.
Aan beide kanten blijven de kansen komen en vanuit
de achterhoede coacht Lotte de groep zoals een echte
aanvoerder dit doet. Ook Tess doet een poging op doel,

helaas komt de bal recht op de keeper af. Door nog een
tegengoal komt de ruststand op 2-2. Vlak voor rust blijkt
Jaimy zich niet goed te voelen waardoor de 2de helft
wordt gestart zonder wissels, dat wordt bikkelen dames.
Fabienne mag ook in de 2de helft samen met Lotte de
verdediging voor haar rekening nemen, dit gaat super.
De spanning langs de lijn loopt op wanneer er wordt gefloten voor hands en de dames een penalty tegen krijgen. Maar Marly zou Marly niet zijn als ze deze buiten
het doel wist te houden. Snel daarna volgt er een nieuwe
aanval waaruit Tessel haar 3de doelpunt van vanavond
kan scoren dolblij is ze met haar hattrick.

Blauw Geel’38/Jumbo MO15-1 ST EGS MO15-1
(Ankie Spanjers)
Zaterdag 12 mei moesten de meiden uit spelen tegen Blauw Geel’38/JUMBO MO15 in Veghel. Zonder onze vaste keepster Gwen en zonder Este en
Fem, moesten we dus iemand anders in het doel
zetten. Omdat we net genoeg speelsters hadden,
maar sommigen kunnen maar een halve wedstrijd
spelen, had Richard geregeld dat Jonna en Savy
van de JO13-4M met ons mee wilden spelen.
In de eerste helft heeft Renée in het doel gestaan
en prima gekeept, voor iemand die normaal altijd
voorin speelt. Helaas wist Renée en de verdediging
niet te voorkomen dat Blauw Geel tot 4 keer toe wist
te scoren. Er werd redelijk overgespeeld en Lieneke
had een goed schot op doel, maar die ging helaas
naast.
In de tweede helft wilde Renée niet meer keepen
en ging Lieneke onder de lat. Lieneke liet prima
keepwerk zien en hield alle schoten op ons doel tegen, zodat Blauw Geel niet meer wist te scoren. Er
werd goed overgespeeld deze helft en Renée wist
in deze helft te scoren.
In de eerste helft hebben we verloren met 4 - 0,
maar in de tweede helft hebben we met 0 – 1 gewonnen. De uiteindelijke eindstand is 4 – 1 geworden en de drie punten zijn voor Blauw Geel. Savy
en Jonna heel erg bedankt voor het meespelen. En
alle meiden hebben goed hun best gedaan ondanks
het warme weer.

Mini’s onderuit op hoofdveld

Odiliapeel/BG JO7 ST Estria/SCV’58 JO7
(Ivo Rossen)

Op deze prachtige zaterdagmorgen mochten onze
jongens aantreden tegen het altijd lastige Odiliapeel. Voor het eerst dit seizoen mochten we spelen
op het weer prachtig gemaaide hoofdveld. Dit, of
was het toch de warmte?, bracht duidelijk de nodige spanning met zich mee. Ondanks de 1-0 en
de 2-1 voorsprong werd er uiteindelijk dik en terecht
met 4-8 verloren. Goals van Moes, de 1e twee, en
Rens, en een schitterend doelpunt van Ruby, die er
volgens haar moeder niet inzat, maar de bril zal wel
scheef gezeten hebben.
Volgende week sluiten we het seizoen af tegen de
blauwen uit Mill. Ondergetekende verwacht dan wel
iets meer inzet en ietsje meer concentratie mannen!
Noteren in de agenda: volgende week na de wedstrijd frietjes eten in de kantine bij Estria!! Tot volgende week kanjers en op onze steun kunnen jullie
wederom rekenen!!!

Met een goede verdediging en een sterk middenveld
waar Fajah vanavond heel sterk speelt weten ze de tegenstander uit de buurt te houden. Vanuit een vrijetrap
weet Sanne via het been van de tegenstander ook nog
een balletje in het doel te krijgen, YES 2-4. Nog 1-tje dan
zegt Tessel en ze maakt hierbij de eindstand tot 2-5.
Niet alleen de meiden, maar ook Rick en het publiek zijn
blij met de wist, complimenten voor de meiden het harde
werk werd vanavond zeker beloond.
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Foto: Mustapha dribbelt met de bal

de derde helft egs
JO9-2 wint na hard werken

ST Estria/SCV’58 JO9-2 Oss’20 JO9-3
(Bart Wijnen)

In de een-na-laatste thuiswedstrijd van het seizoen
mocht de JO-9 2 aantreden tegen OSS’20 JO-9 3.
Op het mooie hoofdveld en onder een lekker zonnetje
moest er wederom gestreden worden tegen een op het
eerste gezicht fysiek sterke tegenstander. Aangezien we
hier vaker mee te maken hebben gehad en de jongens
er langzaam aan beginnen te wennen zou dat niet direct
een probleem moeten zijn. Wel hadden we in de warming-up al gezien dat we de nr. 11 niet moesten laten
schieten van afstand...
Na nog een peptalk voor de wedstrijd om er stevig tegenaan te gaan werd er goed begonnen aan de wedstrijd. De bal werd op het middenveld goed afgejaagd en
de tegenstander wist hierdoor niet goed wat ze met de
bal moesten doen. Uit het gezamenlijk druk zetten kwamen ook de eerste kansen, alleen werden deze helaas
nog gemist. Tegen alle verhoudingen in lukte het OSS
wel om te scoren. Een schot van afstand met een vervelende stuit net voor de keeper hobbelde helaas in het
doel, waardoor we bij de eerste time-out met 0-1 achter
stonden.
Na 2 wissels kwam er iets meer stootkracht in de voorhoede, waardoor er wat makkelijker werd gevoetbald
en hierdoor kwam er steeds meer ruimte om op doel te
schieten. Nadat eerst een aantal afstandsschoten van
Jurre per ongeluk van richting werden veranderd, wist
Luke de 1-1 aan te tekenen uit een corner van Jurre.
Door goed om de bal te vragen kon Luke van afstand vrij
inschieten. Hiermee was de trend gezet en werd er nog
meer druk gezet op de tegenstander die hier geen raad
mee wist. Snel na de gelijkmaker wist Senn hierdoor de
2-1 aan te tekenen en niet lang daarna verslikte de laatste man zich in Lars die de 3-1 kon scoren.

Na de rust werd er nog even goed doorgegaan met druk
zetten en werd er al snel weer gescoord door goed doorzetten van Lars, 4-1! Even later wist ook Koen het net
te vinden, op aangeven van Lars of was het Senn? Hoe
dan ook, de 5-1 stond op het spreekwoordelijke bord!
Door de vele omzettingen op het middenveld werd het
veldspel iets minder en werden er helaas wat minder
kansen gecreëerd. Bovendien zat het ook niet helemaal
mee, waardoor schoten van Jidde, Max, Lars en Joerie
helaas niet werden gepromoveerd tot doelpunten.
De werklust was er niet minder om, waardoor OSS ook
maar weinig kansen wist te creëren in de tweede helft.
Richting het einde van de wedstrijd wist OSS uit een
spaarzame uitval nog 1 keer het net te vinden, waardoor
de eindstand 5-2 werd. Door als team hard te werken
wisten de jongens dus wederom een thuisoverwinning
te noteren! Klasse!

Met het einde van het seizoen in zicht staan er nog 2
uitwedstrijden op het programma. Deze week is dat Vianen Vooruit. Zonder de geblesseerde Luna reizen we af
naar het complex van Vianen Vooruit. Gelukkig hebben
we versterking gekregen van Tijn en hij kan Luna deze
wedstrijd dus vervangen. De jongens zijn weer lekker
enthousiast, hebben zin in een lekker potje voetbal.

Olympia’18 JO9-1 ST Estria/SCV’58 JO9-1
(Robert Kilian)
Vandaag met de boys op bezoek geweest bij het
100-jarige Olympia uit Boxmeer.Bij de warmingup was het al duidelijk dat het een fysiek duel zou
worden. De meeste jongens waren een kop groter
dan onze. Het enige wat ze deden was afronden op
de keeper. Estria deed het een stuk professioneler.
Die waren echt warm.
Echter, waarschijnlijk toch een beetje onder de
indruk van de fysieke tegenstander was het begin van onze jongens niet wat ze normaal kunnen
brengen. Maar na 2 minuten gaf Kobe een prima
assist waarop Bilal de bal slim binnen tikte. 1-0. Na
4 minuten was het echter alweer 1-1. Na de tegentreffer had Estria het even moeilijk. Maar op slag
van de eerste drink pauze was er goed samenspel
tussen Julian en Sytse waarop Kick de 1-2 binnen
kon tikken.
Na de drink pauze en een donderpreek van de trainer (zie foto) kreeg Estria meer vat op de wedstrijd.
Er werd feller gespeeld en beter samen gespeeld.
Kick kwam vrij, speelde op Sytse, die de bal beheerst de bovenhoek in krulde. 1-3. Na deze treffer
vond Olympia uit het niets weer het net. 2-3. Dat
lieten de mannen niet toe en begonnen ze aan de
beste fase van de wedstrijd. Eerst was het Kobe
die in de verdediging de bal prima onderschepte,
zijn tegenstanders zijn hakken liet zien en met zijn
linker de bal in de bovenhoek krulde. 2-4

Foto: een hardwerkende Joeri Vogelaars

Weer overwinning voor JO9-3
SJO Vianen Vooruit/HBV JO9-3G ST Estria/SCV’58 JO9-3
(Dorien van Leuveren)

Kampioenschap dichtbij voor
JO9-1

De wedstrijd gaat redelijk gelijk op, want Vianen komt
steeds terug. Baer scoort nog het 8e doelpunt voor ons
en met een nipte eindzege van 7-8 sluiten we de wedstrijd af. Het was een spannende wedstrijd. Met een grote glimlach op de gezichtjes keren we terug.

En dat laten ze zien op het zonnige veld van Vianen.
Bo kan helaas niet keepen i.v.m. een blessure aan zijn
hand en is daarom in het veld aanwezig. Dit gaat hem
goed af, want al snel maakt Bo het eerste doelpunt. Net
zoals vorige week is verdedigen lastig en daarom valt er
al snel een tegendoelpunt.

Snel daarna was het wederom Sytse die voor 2-5
zorgde. Daarmee leek de wedstrijd beslist. Robin
zorgde met een wervelende actie, waarbij hij 2
man uitkapte en helaas tegen de paal schoot, voor
meer opwinding .Estria speelde met de tegenstander en dicteerde de wedstrijd. Snel werd het door
Kick 2-6 maar door onbegrijpelijke reden liet Estria
de teugels vieren en lieten ze Olympia weer terug
in de wedstrijd komen en was het na 30 minuten
spelen zowaar 4-6 en stond Estria even met de
rug tegen de muur. Maar zoals zo vaak dit seizoen
richtte Estria in de laatste minuten weer de rug en
lieten ze zien dat zij de enige ploeg zijn die recht
hebben op het kampioen schap. Het was Bilal die
voor 4-7 zorgde.
Daarmee was het verzet van Olympia gebroken.
Ook door goede reddingen van onze nieuwe keeper
Thijs werden de laatste minuten professioneel uitgespeeld. Een zondagsschot van Olympia zorgde
voor de eindstand 5-7. Daarmee keerde Estria uiteindelijk tevreden huiswaarts en is het nog steeds
ongeslagen in de competitie. Iets om trots op te zijn
en mee te nemen naar de volgende wedstrijd thuis
tegen rivaal GVV! Een belangrijke wedstrijd waarin
onze jongens het kampioenschap veilig kunnen
stellen.

Maar onze jongens laten zich niet uit het veld slaan en
Joey scoort de 1-2 en 1-3. Maar ook Vianen geeft niet
op en maakt er een gelijkspel van. Hiermee gaan we de
1e time-out in.
Na een peptalk zijn ze er weer klaar voor en Joey maakt
een geweldig doelpunt door van ver over de middellijn
uit te halen. Maar Vianen komt weer terug en maakt er
4-4 van. Even gas geven allemaal en Tijn scoort vervolgens nog 3 doelpunten.
Duke heeft ook een schot op doel, maar het is niet helemaal duidelijk of de keeper deze over de lijn heeft laten
gaan of niet. Deze telt helaas niet mee.

Foto (Dorien van Leuveren): De JO9-3 won van de
SJO Vianen Vooruit/HBV

10

Foto: De JO9-1 met trainers Michael Hendriks
en Peter Rossen

de derde helft egs

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

ST EGS JO15-2

Vitesse'08 JO15-1

comp

SCV’58 bestaat 60 jaar

scheidsrechter: Menno Leegstraten
14:30

(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.

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 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.

12:30

TOP MO15-1

ST EGS MO15-1

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

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.

10:45

Juliana Mill JO13-2G ST EGS JO13-2
comp
vertrek: 9:45 naar Mill

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

vervoer: Hofstede, Liefrink, Mobers, res:
Spaan
Zondag 3 juni

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.

12:00

ST EGS VR2

Hapse Boys VR1

comp
scheidsrechter: Jan Paters

comp
scheidsrechter: Jan Paters
12:15

12:45

ST EGS JO13-1

12:00

Olympia'18 JO13-1

comp

scheidsrechter: Theo Wouters

wedstrijdcoördinator: Paul van Halen

ST EGS JO13-2

19:00

vervoer: Floor, Hofstede, Liefrink, res:
Mobers
Margriet JO13-9

ST EGS JO13-3

scheidsrechter: Theo Wouters
19:00

comp
vertrek: 9:00 naar Oss
vervoer: Hendriks, Hermanussen, Kersten, res: Lemmers
10:45

ST EGS JO13-4M

Rhode JO13-6M

comp
scheidsrechter: Peter Pijnappels
09:30

ST EGS MO11-1

10:00

DSV JO9-1
comp

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

ST Herpinia/OKSV
JO9-2

10:00

Maaskantse Boys
VR1

comp
Maandag 11 juni

comp

Wedstrijdcoördinator: Rian vd Ven

vertrek: 18:00naar Milsbeek

19:00

ST EGS JO17-2

Vitesse'08 JO17-2

comp
scheidsrechter: Kevin Janssen

ST EGS VR1

Juliana Mill VR1

Commissie kantine

19:00

ST Constantia/Menos JO13-1

ST EGS JO13-1

19:00

zaterdag 19 mei

comp

o

Paulien Paters, Marjan v Krevel

scheidsrechter: Joeri Nuijen

t

Saskia Bongaards, Max Peters

m

Charlotte Aarns, Dora Elmans

Woensdag 30 mei
19:00

(Piet Michiels)

Achates JO17-1G

ST EGS JO17-1

zaterdag 26 mei

comp

o

Anja Seinstra, Fannie Cuijten

vertrek: 18:00 naar Ottersum

t

Miron v Dijk, Bert v Benthem

vervoer: wordt door leiding geregeld

m

Willy v Schipstal, Ria v Schipstal

UDI'19/CSU JO15-7 ST EGS JO15-3

zaterdag 2 juni

comp

o

Paulien Paters, Nicole de Keijn

ST Estria/SCV'58
JO9-3

vertrek: 18:00 naar Uden

t

Susan Ouwens, Theo Cuppen

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

m

Ellen v Kraaij, Anja Loeffen

DAW JO9-3

scheidsrechter: FairPlay

Zaterdag 2 juni

ST Estria/SCV'58 JO7-1/2

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

ST EGS VR1

Erp VR1
comp

10:00

ST EGS VR3

vervoer: wordt door leiding geregeld

Zondag 27 mei
10:00

10:15

scheidsrechter: Bernard van Eldijk

comp
vrij

scheidsrechter: Jan Paters

comp

comp

09:30

ST EGS JO15-2

Vianen Vooruit VR1

wedstrijdcoördinator: Anita v Zuijlen

ST Estria/SCV'58
JO9-2

vertrek: 8:30 naar Herpen

ST SV Milsbeek/
Astrantia JO15-1

ST EGS VR2
comp

Dinsdag 29 mei

comp
ST Estria/SCV'58
JO9-1

12:00

vervoer: Pieters, Roos, v Thiel, de Waal,
res: vd Water

Venhorst MO11-1

scheidsrechter: Peter Pijnappels

scheidsrechter: René Bernard

SJO Vianen Vooruit
HBV JO17-1

ST EGS JO17-2
comp

vertrek: 11:45 naar St Anthonis

ST SBV/Ulysses VR1

Zondag 10 juni

Maandag 28 mei

DSV JO13-2

ST EGS VR3
comp

ST EGS VR3

Margriet VR1

comp

comp

10:00

10:15

comp

Excellent VR1

Redactie:
		

15:00

SV Venray JO17-3

o

Paulien Paters, Carla v Haren

t

Sandy de Hond

m

Tiny ten Haaf, Monique Heinemans

comp

ST EGS VR2

Rian van de Ven
Edwin van Kraaij

ST EGS JO17-1

zaterdag 9 juni
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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

