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Seizoen 2017-2018

Uitslagen
(Rian van de Ven)
Dinsdag 15 mei
Vitesse’08 JO17-1

ST EGS JO17-1

1-0

ST EGS VR1

Rhode VR1

0-3

ST EGS JO13-1

Achate JO13-1G

2-0

Volharding VR2

ST EGS VR2

2-1

Juliana Mill JO7-3

Estria/SCV’58 JO7

7-4

Fc Uden JO9-4

ST Estria/SCV’58
JO9-3

11-0

ST Estria/SCV’58
JO9-2

GVV’57 JO9-2

2-4

ST Estria/SCV’58
JO9-1

GVV’57 JO9-1

5-6

NLC’03 JO11-2

ST GVV’57/SCV’58
JO11-2

0-0

ST GVV’57/
SCV’58 JO11-1

Fc de Rakt JO111G

3-0

Hedel MO13-1

ST EGS JO13-4M

1-3

ST EGS JO13-3

DAW JO13-4

13-0

ST EGS JO13-2

Merselo JO13-1G

3-0

Gemert MO15-1

ST EGS MO15-1

2-1

Blauw Geel’38/
Jumbo JO15-7

ST EGS JO15-4

6-2

ST EGS JO15-3

DSV JO15-2G

9-1

ST EGS JO15-2

Olympia’18 JO15-2

8-0

Fc de Rakt JO15-1

ST EGS JO15-1

3-1

De Zwaluw JO17-1

ST EGS JO17-3

4-2

Heijen JO17-1G

ST EGS JO17-2

0-3

ST GVV’57/
SCV’58 JO19-1

Fc Uden JO19-2

4-1

Vitesse’08 VR1

0-3

Donderdag 17 mei
Foto: De JO15-3

Thuiswinst in inhaalduel JO13-1

ST EGS JO13-1 - Achates
JO13-1
(Anton Gerrits )

Woensdagavond heeft EGS JO13-1 het inhaalduel tegen Achates 13-1 voor eigen pulbliek verdiend gewonnen. 2-0. Ze moesten wel met z’n allen tot het uiterste
gaan om de punten te pakken.
In de eerste helft kwam EGS enkele malen gevaarlijk
voor de keeper van Achates. Bij één zo’n aanval was
het Max die de bal fraai van 16 meter binnenschoot. De
achterhoede bestaande uit Danny, Pim, Daan en Stan
gaf vandaag geen krimp.

Invaller –doelman Dylan hield zijn doel prima schoon.
Hoogtepunt van de wedstrijd was de solo van onze
rechtsachter Juul. Hij stoomde vanaf eigen helft door
en schoot EGS naar 2-0. Het was tevens zijn eerste
van het seizoen.
In de 2e helft vielen er geen goals meer. Het publiek
heeft kunnen genieten van o.a. onze jonkies Floris,
Danny en kleine Finn.

Wat een teamprestatie!! Inmiddels zijn we opgeklommen naar plek 4. Ga zo door!!

Overleg jeugdleiders
jongensafdeling
(techn comm. EGS)
Het seizoen 2017-2018 nadert het einde en dus
wordt er al volop gekeken naar het komend seizoen.
De technische commissie van de EGS heeft alle
jeugdleiders die actief zijn in de jongensafdeling
van Estria, GVV’57 en SCV’58 uitgenodigd voor
een overleg op
woensdag 13 juni
19:30 uur
in het clubhuis van Estria

Foto: Juul Verwegen wordt gefeliciteerd door zijn
ploeggenoten nadat hij de 2-0 heeft gescoord

Mocht je geen uitnodiging ontvangen hebben,
neem dan even kontakt op met de TC EGS:
samenwerking.egs@gmail.com
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Zaterdag 19 mei

Zondag 20 mei
ST EGS VR2

de derde helft egs
JO15-2 pakt belangrijke punten
VCO JO15-1 - ST EGS JO15-2
(Remco Kersten)
Na de overwinning in Langenboom van vorige week
stond er opnieuw een uitwedstrijd op een maandagavond op de planning. Ditmaal reisde we af naar het
Oventje voor een wedstrijd tegen de JO15-1 van VCO.
Het weer was uitstekend, de jongens hadden er zin in
en met de wetenschap dat we eerder dit seizoen een
oefenwedstrijd van ze hadden gewonnen gaf ons veel
vertrouwen om vandaag opnieuw drie punten te pakken.
We begonnen dan ook goed aan de wedstrijd, zette
goed druk op de verdediging van VCO waardoor zij alleen maar de lange bal hanteerde en gokte op een counter via hun beste speler. Zelf voetbalde we de eerste 10
minuten aardig en scoorde we vrij snel de 0-1 via Niels
Bongaards. Daarna werd het rommelig en maakte we
vaak de verkeerde keuze. Desalniettemin bleven we de
grootste gedeelte op hun helft voetballen maar verder
dan afstandsschoten kwamen we niet. Door het warme
weer hadden we een drinkpauze waarin we probeerde
duidelijk te maken dat we meer uit ons balbezit moesten
halen. De eerste 5 minuten na de drinkpauze ging het
iets beter maar uit het niets werd het 1-1. Stijn v/d Water
was iets te wild waardoor er door een individuele actie
gescoord kon worden. Hierdoor werd er weer minder
gevoetbald (al waren we de bovenliggende partij) en
konden we niet wachten tot de rust.
In de rust moesten we noodgedwongen wat wisselingen
doorvoeren door wat pijntjes en misselijkheid. De eerste 10 minuten was het zoeken en speelde VCO beter
wat ze uiteindelijk een grote kans opleverde. Gelukkig
Sil hield ons op de been met een knappe redding. We
werden daarna wakker en namen het initiatief weer in ei-

Blauw Geel’38 JO15-7 - ST EGS JO15-4
(Arnoud Pol)
Op het programma de lastige uitwedstrijd in Veghel.
Blauw Geel stond weliswaar 2 punten achter maar hadden telkens maar nipt verloren. Door het lange weekend
had Blauw Geel 3 gastspelers van hogere elftallen wat
ook duidelijk zichtbaar was.
Blauw Geel was vanaf het begin al de betere partij, maar
er werd door ons hard gewerkt waardoor het toch redelijk gelijk op ging. We kregen ongeveer evenveel kansen
maar Blauw Geel ging er wat beter mee om. De ruststand was 4-1 ons doelpunt werd gemaakt door Mees.
Daan gaf diep op Sam en die legde goed voor en Mees
kon hem makkelijk intikken. Het was alleen jammer dat
er veel gepraat werd in de wedstrijd en dat fouten van
elkaar niet geaccepteerd werden. In de rust hier wat van
gezegd en aangegeven dat door al dat commentaar niemand beter gaat voetballen.
In de 2e helft gingen ze nog harder werken en werden
we zelfs iets beter als de tegenstander. Daan jaagde
goed door waardoor de verdediger een fout maakte,
Daan kon dit buitenkansje zelf afmaken door de bal
hard en hoog in het doel te schieten. Helaas door 2 persoonlijke fouten kon ook Blauw Geel nog 2 keer scoren.
Voor de winterstop gingen de koppies vaak hangen en
werd er niet meer voor elkaar gewerkt. Dat hebben we
er toch uitgehaald en blijft iedereen zijn best doen tot
het laatste fluitsignaal.

Woensdag 23 mei
wedstrijdcoördinator: Rian vd Ven
19:00

gen handen. We waren fel, wonnen de duels en speelde
met name nog maar op de helft van de tegenstander.
Opnieuw waren we slordig in balbezit en maakte vaak de
verkeerde keuzes. Dichterbij dan een schot van Milan,
Lars en Abe kwamen we niet. Ook een kopbal van Mees
bleek van onvoldoende kracht te zijn. 3 minuten werden
we dan toch beloond voor het harde werken. Een vrije
trap vanaf de middenlijn werd in de 16 gebracht door
Stijn en Abe maakte de ingebrachte bal mooi af door
middel van een lob over de keeper.
Het goede voetbal van de laatste weken was vandaag
niet terug te zien, maar een verdiende overwinning zeker
wel. Zo zie je maar weer dat hard werken wordt beloont!

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
Donderdag 24 mei
wedstrijdcoördinator: Anita v Zuijlen
19:30

ST EGS VR3

Berghem Sport VR1

comp
scheidsrechter: nnb
Zaterdag 26 mei
wedstrijdcoördinator: Marius v Boekel tot 13
uur, Rian vd Ven vanaf 13 uur
Foto: Sem Brands schermt de bal af

15:15

ST EGS JO17-1

Constantia JO17-1

comp
scheidsrechter: Paul Willems

JO15-2 wint 3e keer op rij

12:30

Het was een rustige dag op het sportpark de kranenhof waar onze jongens van de JO15-2 een wedstrijd
speelden tegen Olympia J015-2 uit Boxmeer. Na twee
overwinningen op rij wilde we opnieuw de drie punten
pakken en met veel vertrouwen begonnen we dan ook
aan de wedstrijd.
Vanaf minuut een was het doel duidelijk, de tegenstander onder druk zetten, snel scoren en het liefst zo vaak
mogelijk. Alles wat we vooraf hadden besproken gebeurde ook. Binnen twee minuten was het al raak! Er
werd goed gecombineerd waarna Julius de bal voor
zichzelf klaar legde en de bal hard over de keeper
schoot. We bleven druk zetten en de tegenstander kon
niks anders dan de bal alleen maar weg schieten. Al
snel na volgde het tweede doelpunt. Daan van Thiel
kreeg de bal goed aangespeeld en ook hij twijfelde niet
en schoot hard onder de keeper door. Ondanks de
vroege voorsprong bleven we goed voetballen, combineerde leuk en creëerden veel kansen. Helaas stond er
na een mooie aanval het houtwerk in de weg. Het was
dan ook wachten op de 3-0, maar die viel gelukkig kort
voor rust door een mooi doelpunt van Niels Bongaards.
Niet veel later gingen we rusten maar de tegenstanders
was blij dat het meer 3-0 stond.
In de rust werd er maar op een ding gehamerd: Blijf
samenspelen en combineren, dan volgen de meerdere
doelpunten vanzelf. Na rust werd er opnieuw goed gevoetbald, creëerden we weer volop kansen en liepen
we snel uit naar 6-0. Doelpuntenmakers Stijn ( al waren
we even bang dat de bal naar het vangnet zal gaan),
Casper en Niels. Uiteindelijk vielen we even stil maar
pakte het later weer goed op en scoorde nog twee keer
via Job en Abe. De verdediging stond goed, speelde
veel samen en kwam nauwelijks in de problemen. Het
was opnieuw een dik verdiende overwinning. Trots op
de jongens.
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ST EGS JO17-2

SIOL JO17-1

comp

ST EGS JO15-2 - Olympia’18 JO15-2
(Remco Kersten)

JO15-4 knokt tot het laatst

Programma

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

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

ST EGS JO13-4M

Rhode JO13-6M

comp
scheidsrechter: Peter Pijnappels
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09:30

scheidsrechter: Peter Pijnappels

Stabiele overwinning JO13-2

Vandaag spelen onze jongens van JO13-2 thuis tegen
Merselo JO13-1G. Na een goede uitgebreide warming
up en een teamfoto voor de wedstrijd waren we goed
gefocussed.

DSV JO9-1

ST Estria/SCV'58
JO9-1

comp

keeper. Het einde van de wedstrijd naderde waardoor
onze spits Joep graag nog wilde scoren, en dat lukte. Uit
een corner ban Benjamin kwam de bal voor de voeten
van Joep die hem keurig in het hoekje schoot.

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

ST Herpinia/OKSV
JO9-2

ST Estria/SCV'58
JO9-2

comp

Complimenten voor de jongens en bedankt voor de support van de ouders en de vaste supporters.

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

Dat beloonde want in de eerste minuten waren de beste
minuten van de wedstrijd. We waren kalm aan de bal en
daardoor kon Mitch al in de 10e minuut een bal uit de
lucht benutten door hem in het netje te leggen na een
mooie pass. Na dit doelpunt begon het wat te verzwakken, we gingen meer ballen roekeloos wegschieten
i.p.v. de rust te bewaren. Merselo JO13-1 , wat zeker
geen slechte ploeg was, kreeg ook wat kansjes. Maar
die kansen werden niet benut omdat onze verdediging
sterker dan ooit stond, dus zeker complimenten naar de
verdediging en de keeper. We kregen geen treffers tegen en we gingen met een stand van 1-0 de rust in.

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

1-0 is een gevaarlijke tussen stand, het kan nog alle
kanten op dus hebben we het een en ander besproken
in de kleedkamer wat we beter konden doen. Dat ging
goed want door rust van het middenveld waaronder Delano van de JO11, die meedeed en het erg goed deed,
werd het spel rustiger en begon het balletje wat meer
te rollen.
Na ongeveer 10 minuten in de tweede helft viel de 2-0,
nogmaals door Mitch met een mooi lob balletje over de

Venhorst MO11-1

comp
10:00

ST EGS JO13-2 - Merselo
JO13-1G
(Rick Beijer)

ST EGS MO11-1

wedstrijdcoördinator: Paul van Halen
19:00

ST EGS JO17-2

SJO Vianen Vooruit
HBV JO17-1

comp
scheidsrechter: Theo Wouters
Foto: Mitch ten Haaften gaat zijn tegenstander
voorbij

19:00

ST SV Milsbeek/
Astrantia JO15-1

ST EGS JO15-2

comp
vertrek: 18:00 naar Milsbeek
vervoer: Pieters, Roos, v Thiel, de Waal,
res: vd Water

13-klapper voor JO13-3

ST EGS JO13-3 - DAW JO13-4
(Joep van der Molen)
Het seizoen nadert zijn einde, maar voor de sluiting van
de markt, gooide EGS JO13-3 er een ware 13 klapper
er uit. Doelpuntenmakers: Daan (uit een pingel), Max
2x, Stan, WES, MIKE, DYLANO, RINUS 3x, Tim, TIJN,
Ciprian. In dit rijtje staan enkele namen groot uitgeschreven, de bijzondere doelpuntenmakers dus. Daar
komen ze:
TIJN, die het spits afbeet met een bekeken schot over
de doelman heen. Tijn die in deze wedstrijd veel meters maakte als linksmidden, steeds weer zoekend naar
de oplossing in het samenspel met andere spelers. Top
prestatie!

Bij DYLANO spatte de spelvreugde ervan af. Geleerd op
trainingen hoe je in je loop kunt schieten en dat uitvoeren
in de wedstrijd. Knap hoor. Hij verliet een kwartier voor
tijd met een big smile en een dikke high five het veld.
Natuurlijk hadden de jongens van JO13-3 hulp van Max
en Stan gekregen, jongens hartstikke bedankt voor jullie
inzet, maar ook de jongens van JO13-3 lieten zien dat ze
dit seizoen grote sprongen hebben gemaakt.
Ook Tim frommelde er nog de bal nog in het doel en
schoot Ciprian keurig raak, evenals Daan die de terecht
toegekende strafschop onberispelijk inschoot. Met zijn
allen hebben de spelers van JO13-3 een waar doelpuntenfeest van gemaakt, een 13 klapper. Oja, de tegenstander was DAW, nou ja tegenstand?

WES, ja Wes pakt toch even mooi zijn eerste officiële
doelpunt mee, niet zo’n zacht schuivertje, maar nee gewoon een harde knal op doel. Diverse keren probeerde
hij met een steekpass spelers vrij te zetten voor het
doel. Heerlijk om naar te kijken.

wedstrijdcoördinator: Anita v Zuijlen
10:00

ST EGS VR1

Juliana Mill VR1

comp
scheidsrechter: Bernard van Eldijk
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

MIKE, de onverstoorbare voorstopper. Ook hij pikte een
graantje mee. Hield de deur in de verdediging op slot en
mocht om de beurt met Stan het voorin een keer proberen. En raak was de harde knal van Mike. Chapeau.
En dan RINUS, die zijn draai helemaal heeft gevonden
op linksvoor. Als hij zijn turbo aanzet dan dendert die de
verdedigers voorbij. Even rustig kijken waar de keeper
staat en dan de bal in het hoekje prikken. De laatste
goal was een ware beauty, een prachtige stift over de
keeper heen. Je zegt dat doet hij even uit de losse pols,
maar Rinus deed dat dus ff uit zijn losse rechter been,
met speels gemak. Briljant.

Dinsdag 29 mei

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

SV Venray JO17-3

ST EGS JO17-1

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

Foto: Rinus Pennings scoorde maar liefst 3 maal.
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vrij

ST EGS JO17-2

vrij

ST EGS JO17-3

vrij

ST EGS JO15-1

de derde helft egs

Zaterdag 19 mei moesten de meiden uit spelen tegen
Gemert MO15-1 in Gemert. We hadden vandaag net
genoeg speelsters, want Este kon niet meespelen omdat ze geblesseerd is, maar ze ging wel mee om het
team aan te moedigen. De meiden hebben een foto gemaakt voor de sponsor van hun hoodies.
In de eerste helft werd er redelijk overgespeeld. Gwen

had een paar goede reddingen en Charris, Lieneke,
Silke en Renée hadden een paar goede kansen op een
paar doelpunten, maar die ging helaas naast. Helaas
wist Gemert binnen 1,5 minuut al de stand op 1 – 0 voor
Gemert.
In de tweede helft werd er goed overgespeeld, liet Gwen
prima keepwerk zien en Lieneke wist in deze helft te
scoren en de stand op 1 – 1. Silke en Lieneke hadden
ook nog een paar goede pogingen om een doelpunt te
maken, maar die gingen helaas mis. In de laatste minuut van de blessuretijd wist Gemert de stand naar 2 – 1
te brengen.
En alle meiden hebben goed hun best gedaan. Helaas
hebben we de wedstrijd verloren. Volgende keer beter.

Zaterdag moest de JO-9 2 voor de laatste thuiswedstrijd aantreden tegen GVV JO-9 2, om daarin de
ongeslagen thuisstatus in de voojaarscompetitie te
verdedigen. Na een gedegen warming-up, waarin
doelman Max liet zien erg scherp te zijn tegen zijn
dorpsgenoten, werd er begonnen aan de wedstrijd.
In een gelijk opgaande wedstrijd waren er in het
eerste kwart van de wedstrijd al snel kansen aan
beide zijden van het veld. Verdedigend was de JO-9
2 nog niet helemaal wakker, waardoor GVV 2 keer
gemakkelijk kon scoren, waardoor we op een 0-2
achterstand kwamen. Dit ondanks een paar goede
pogingen van Jurre, waarbij één prachtig afstandsschot welke erg knap werd gered door de Graafse
keeper. Op slag van de time-out wist de JO-9 2 toch
nog de aansluitingstreffer te maken door goed doorgaan van Senn langs de lijn, waarna hij de prima
actie wist om te zetten in een doelpunt. Na de timeout en met een paar verse krachten kreeg de JO-9
2 steeds meer vat op de tegenstander, met weer
een aantal mogelijkheden welke niet werden benut.
De beste kans was voor Jidde, welke een perfecte
voorzet van Lars met zijn chocolade rechterbeen
helaas niet in het lege doel wist te werken. GVV

Vitesse'08 JO15-1

scheidsrechter: Menno Leegstraten
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
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
10:45

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

De bal wil er niet in voor de JO9-2
ST Estria/SCV’58 JO9-2 GVV’57 JO9-2
(Bart Wijnen)

ST EGS JO15-2
comp

14:30

Blessuretijd beslist wedstrijd

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

12:30

daarentegen was voor het doel heel wat slagvaardiger
en wist nog 2 maal te scoren voor de rust, waarvan 1
keer uit een wat gemakkelijk gegeven vrije trap, door de
overigens goed leidende spelleider.
Met een 1-4 achterstand moest dus begonnen worden
aan de tweede helft. Gezien het spelbeeld was er nog
geen man overboord, alleen moesten de kansen wel
benut gaan worden. En daar zat ‘m nou net de kneep
afgelopen zaterdag. In de tweede helft was het veldoverwicht voor onze jongens nog groter en GVV wist
er nog maar sporadisch uit te komen. Het werd steeds
drukker voor de goal van GVV en het lukte maar niet om
het leer in het netje te krijgen. Het duidelijkste voorbeeld
hiervan was de schiettent waar Senn zich op een gegeven moment in bevond. Tot 4 keer toe kon hij achter
elkaar aanleggen, maar steeds zat er een tegenstander
tussen. Als het dan ook vast doelpuntenmaker Lars niet
lukt om te scoren wordt het heel lastig. Om alles op alles
te zetten werd ervoor gekozen om het laatste kwart te
gaan spelen met maar 1 verdediger, namelijk Joeri. De
rest zou nog meer druk gaan zetten op de tegenstander.
Uiteindelijk kwamen we ook daarmee niet verder dan
nog 1 doelpunt van Senn, ondanks de vele pogingen,
kansen, corners, etc. van alle spelers.
Helaas zat het er deze keer niet in, maar we zijn hard
blijven werken en konden dus met opgeheven hoofd
van het veld stappen, eindstand 2-4.

vervoer: Hofstede, Liefrink, Mobers, res:
Spaan
Zondag 3 juni
12:00

ST EGS VR2

Hapse Boys VR1

comp
scheidsrechter: Jan Paters
Donderdag 7 juni
19:30

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
Maandag 11 juni
Wedstrijdcoördinator: Rian vd Ven
19:00

ST EGS JO17-2

Vitesse'08 JO17-2

comp
scheidsrechter: Kevin Janssen

Verlies voor VR2

SCV’58 bestaat 60 jaar

ST EGS VR2 - Vitesse’08 VR1

(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.

(geen verslag)

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.

Foto: Vede van de Geijn deed met de VR2 mee
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Eenvoudige winst voor JO15-3

ST EGS JO15-3 DSV JO15-2

Kanjers Mini-F (JO7) sluiten seizoen af
Juliana Mill JO7 - ST Estria/
SCV’58 JO7
(Ivo Rossen)
en heel ander weerbeeld dan de afgelopen weken deze
zaterdagmorgen. Koud, kil en een klein beetje miezer.
Daar zouden onze toppers zich toch niet door uit het
veld laten slaan deze laatste competitiewedstrijd?
We begonnen in ieder geval scherp vandaag, want binnen 2 minuten wist wie anders dan Moes het net al te
vinden. Na 7 minuten kwam er een compleet nieuw team
van de rood-witte brigade binnen de lijnen, wat uiteindelijk helaas resulteerde in een 3-1 ruststand voor Juliana.
Na de rust kwam team 1 weer in het veld en mede door
doelpunten van Moes (2x) en een eigen goal werd het
5-4, nog altijd in het voordeel van de blauwen. Wederom
na 7 minuten een tactische ingreep om alles op alles te
gaan spelen, maar helaas wierp dit zijn vruchten niet
af. Door 2 verdedigingsfoutjes bij onze rooien werd er
uiteindelijk met 7-4 verloren.
Even al onze kanjers in een notendop beschreven:
Jip: rots in de branding, knapt het vuile werk voor iedereen op!! Niet vies van een tikkie op zijn tijd
Luuk (grote): fanatiek als altijd, mist nog weleens het
overzicht voor de goal (vandaag voor open goal op de
paal), maar werkt kneiterhard!!
Luc: (kleine): soms nog een beetje in dromenland, maar
een echte controleur op het middenveld
Luca: doet geweldig zijn best, soms met fantastische
doelpunten. Treuzelt soms iets te lang met afwerken
Janoah: enorme ontwikkeling doorgemaakt dit seizoen.
Ramt erop als het moet, en wordt ook steeds beter aan
de bal
Emir: evenals vriendje Ja een prima ontwikkeling doorgemaakt. Hard door trainen deze zomer, dan komt het
wel goed!

(geen verslag)

Ruby: onze enige dame, maar wat voor 1! Super fanatiek, pikt haar doelpuntjes mee en ondanks dat ze de
allerkleinste van het stel is gaat ze voor niemand opzij
Maxx: lastig jongen, met een vader die zo kritisch is.
Maar zolang jij het leuk vindt lekker doorgaan en hard
trainen met je neefje, dan komt het zeker goed met je!!
Mees: onze spindokter! Vindt het leuk om met zijn
vriendjes op het veld te staan, maar misschien nog wel
leuker om a la Freek Vonk op zoek te gaan naar de
meest exotische dieren. Zo waren daar al een rups en
een spin, vandaag kwam daar nog een steen uit de
Oudheid bij…
Cas: doet heel erg goed zijn best, moet alleen soms
even bij de les worden gehouden. Ga door jongen,
goed luisteren naar Rein en Nick, dan komt het goed
Rens: misschien wel de meest fanatieke van allemaal.
Italiaans temperament is hem niet vreemd, en als hij
zijn koppie erbij houdt, gaat ie sprongen maken. Juicht
zoals alle topspelers doen.
Mustafa: het grootste talent van deze lichting. Fysiek
sterk, scoort makkelijk en heeft een goeie dribbel. Op
tijd naar bed blijven gaan en goed voor jezelf zorgen,
dan voorzie ik voor jou een mooie toekomst.

Foto: Thom Berends in actie voor de JO15-3

Rein en Nick, enorm bedankt voor al jullie inzet en alle
verzorgde trainingen dit seizoen, hopelijk kunnen we
volgend jaar weer op jullie bouwen!!! Klasse gedaan,
zeker omdat het met die “pubers” zeker niet altijd makkelijk is!! En last but not least: een groot woord van
dank aan al onze supporters, die ons door dik en dun
zijn blijven steunen dit seizoen. Super gedaan!!!

Spannende derby JO9-1
ST Estria/SCV’58 JO9-1 GVV JO9-1
(geen verslag)

Hopelijk ben ik niemand vergeten!! Bij deze wens ik
eenieder vast een hele fijne vakantie toe met het gezin
en geniet van het mooie weer, het lekkere eten en de
heerlijke drankjes!! Ik hoop jullie allen volgend seizoen
weer te zien!! Sportieve groetjes, uw verslaggever

Foto: Bilal Imiri scoort voor de JO9-1 in een
bloedstollende thriller tegen GVV’57 JO9-1
waarbij ze van een 6-0 achterstand terugkwamen tot 6-5

Commissie kantine

(Piet Michiels)

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: De JO7 met leiders Rein Bonimbie en Nick Spanjers

o

Paulien Paters, Carla v Haren

t

Sandy de Hond

m

Tiny ten Haaf, Monique Heinemans
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Kopij voor de weekbrief dient
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