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Uitslagen
(Rian van de Ven)
Woensdag 23 mei
ST Sc.St.Hubert/
De Willy’s JO17-1

ST EGS JO17-3

1-2

Avant’31 JO15-3

ST EGS JO15-4

3-0

Volkel JO13-1

ST EGS JO13-1

2-4

ST EGS JO13-3

Heeswijk JO13-3

7-2

Berghem Sport VR1

0-1

ST Estria/SCV’58
JO9-3

DAW JO9-3

3-10

ST Herpinia/OKSV
JO9-2

ST Estria/SCV’58
JO9-2

5-7

DSV JO9-1

ST Estria/SCV’58
JO9-1

3-13

de Damesteams. Ook streeft de Stuurgroep er na om al
deze 32 jeugdteams in nieuwe tenues ‘te steken’.
In de maand juni 2018 zullen de GVV’57 coördinatoren
met hun collega’s van Estria/SCV’58 en leden van de
Technische Commissie de teamindeling van de jongste
leeftijdsgroepen bekijken en waar deze teams gaan trainen en hun wedstrijden gaan spelen. De Stuurgroep wil
graag zoveel mogelijk van één sportpark gebruik maken, zodat er SAMEN gesport kan worden.

ST EGS MO11-1

Venhorst MO11-1

5-2

Achilles Reek
JO11-1

ST GVV’57/SCV’58
JO11-3

6-7

ST GVV’57/
SCV’58 JO11-2

HVCH JO11-4

1-11

Oss’20 JO11-1

ST GVV’57/SCV’58
JO11-1

7-0

ST EGS JO13-4M

Rhode JO13-6M

3-1

Elkaar ontmoeten, elkaar leren kennen en elkaar helpen
om zo voetbal in de gemeente Grave voor de toekomst
veilig te stellen.

Margriet JO13-9

ST EGS JO13-3

0-8

DSV JO13-2

ST EGS JO13-2

1-0

ST EGS JO13-1

Olympia’18 JO13-1

5-3

ST EGS MO15-1

HVCH MO15-1

1-4

ST EGS JO15-4

HVCH JO15-5

4-1

ST EGS JO15-1

Berghem Sport JO15-2

1-2

ST EGS JO17-3

DSV JO17-2

0-3

ST EGS JO17-2

SIOL JO17-1

2-2

ST EGS JO17-1

Constantia JO17-1

0-3

Margriet VR1

ST EGS VR3

0-1

Excellent VR1

ST EGS VR2

uitg.

Erp VR1

ST EGS VR1

1-2

ST EGS JO17-2

SJO Vianen Vooruit/HBV JO17-1

6-1

ST SV Milsbeek/
Astrantia JO15-1

ST EGS JO15-2

1-5

Donderdag 24 mei
ST EGS VR3
Zaterdag 26 mei

Foto: De ST Estria/SCV’58 JO9-1 werd kampioen !!

Samenwerking Estria-GVV’57-SCV’58, update mei 2018
(Jan Nuijen)
Tijdens de ‘mei-vergadering’ van de Stuurgroep is vooral vooruit gekeken richting de nabije toekomst, seizoen
2018-2019 én de wat verdere toekomst. Dit alles mét
respect voor de geschiedenis van de drie verenigingen
en bouwend op de sterke elementen van eenieder om
zo als Estria, GVV’57 en SCV’58 SAMEN te zorgen
voor een passend voetbalaanbod voor ‘ALLE voetballers/voetbalsters’ uit de gemeente Grave én omgeving
op een mooie sportaccommodatie, die de ‘sportieve parel’ van Grave moet worden met een uitgebreid (sport)
aanbod..
De SAMENwerking wordt uitgebreid en ‘in het nieuw’
gestoken.
Vanaf seizoen 2018-2019 zal zoals gepland ook de
JO19-groep (voorheen A-jeugd) onder de Samenwerking EGS gaan spelen. Daarnaast heeft de Stuurgroep
na verzoeken van ouders en jeugdleiders én op advies
van de Technische Commissie van de EGS bekeken
of de uitbreiding van de Samenwerking van de EGS
met de O11-, O9- en O7- een bijdrage levert aan het
vergroten van het voetbalaanbod op maat. Door deze
uitbreiding van de Samenwerking van de EGS, zodat
alle jeugdteams van Estria, GVV’57 en SCV’58 gecombineerd spelen, is het mogelijk om in elke leeftijdscategorie, O12, O11, O10, O9, O8 en de O7 evenwichtige
teams te maken waardoor iedereen op zijn/haar niveau
mét leeftijdsgenoten tegen leeftijdsgenoten kan spelen.
De Stuurgroep gaat ervoor: Vanaf seizoen 2018-2019
spelen alle jeugdteams onder de ‘EGS’-vlag samen met

ST Teams Dames en ST Meisjes
De coördinatoren Richard Garot, Joop van de Ven en
René van der Venne bekijken met de trainers/leiders
het aantal teams en welke meisjes/dames daarin gaan
spelen. Natuurlijk worden daarbij ook de begeleiding en
trainers/sters gezocht.
Technische commissie
De Technische commissie van de EGS is 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. In juni 2018 zullen deze adviezen gezamenlijk bekeken worden, waarna de coördinatoren van
de leeftijdsgroepen met een gedragen advies richting de
Stuurgroep komen. Rond 20 juni 2018 moeten de teams
ingeschreven worden bij de KNVB en de eerste vrijdag
van juli 2018 zullen de concept indelingen publiek gemaakt worden.
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Zondag 27 mei

Maandag 28 mei

de derde helft egs
Commissie keepersschool
De keepersschool zal op korte termijn haar beleidsplan
presenteren indien het herstel van Hans Bussink dat
toelaat.
Commissie Tenue, Logo & Naam
De Commissie Tenue, Logo & Naam werkt zoals gemeld
keihard om ALLE EGS-teams m.i.v. seizoen 2018-2019
in een uniform tenue te steken. De vooruitzichten daartoe zijn veelbelovend!
Commissie FairPlay
De FairPlay commissie wordt gevraagd wat de VOG
voor elke vrijwilliger bijdraagt aan een respectvol en veilig sportklimaat binnen onze samenwerking.
Commissie Financien én commissie Fusieplan
Richting de wat verdere toekomst zal er een fusieplan
(Commissie Fusieplan) samen gesteld worden waarvoor de financiën een belangrijke factor is. Er wordt
gewerkt aan een Fusieplan, samengesteld uit de aanwezige beleidsplannen en onderbouwd door financiële
mogelijkheden, waarbij prima samengewerkt wordt met
de Gemeente Grave en specialisten uit onze verenigingen en de RABObank.

Commissie Scheidsrechters
Liefhebbers om volgend seizoen (jeugd of senioren)
wedstrijdjes te fluiten kunnen zich melden bij Theo Wouters of Jan Nuijen via samenwerking.egs@gmail.com .
Commissie Sportaccommodatie
De Stuurgroep wil zo snel mogelijk onze nieuwe gemeenteraad op de hoogte brengen van de stand van
zaken van onze Samenwerking en hen betrekken bij
de realisatie van ‘dé sportieve parel’ van de gemeente
Grave en mogelijk verre omgeving.
Door de Stuurgroep en de vele vrijwilligers van de EGS
wordt er keihard gewerkt om onze Samenwerking tot
een groot succes te maken.
SAMEN één doel met RESPECT voor elk verleden én
de blik richting onze toekomst!!!
Namens de Stuurgroep Samenwerking
Jan Nuijen (Commissie PR & Communicatie)
Opmerkingen/vragen/tips etc graag aan samenwerking.
egs@gmail.com .

(George van der Zon Brouwer)
Tijdens de laatste wedstrijd van EGS JO15-1 kwamen
de gasten uit Berghem op bezoek. Dit team JO15-2
stond 3de op de ranglijst. Het was Niels die meteen
in het begin van de wedstrijd de 1-0 dacht te maken,
maar de scheidsrechter keurde deze af omdat hij de
keeper van Berghem Sport gehinderd zou hebben. Aan
de andere kant was de spits van Berghem er vandoor
en zou Mees deze onreglementair hebben afgestopt in
het strafschopgebied, het gevolg was een penalty die
er prompt inging, 0-1. Even later was het Menno die
naar de grond ging in het strafschopgebied van de tegenstander, maar dit beoordeelde de leidsman niet als
overtreding.

Dinsdag 29 mei
wedstrijdcoördinator: Anita v Zuijlen
19:00

Juliana Mill VR1

scheidsrechter: Wim Spanbroek
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

Donderdag 31 mei
Excellent VR1

ST EGS VR2

comp
Zaterdag 2 juni
wedstrijdcoördinator: Paul van Halen tot
13:00 uur, Anita v Zuijlen vanaf 13:00 uur

in een doelpunt van Chris 1-2. Het geloof in een goede
afloop kwam weer terug, maar het geluk ontbrak op de
belangrijkste momenten. Er werd verschillende keren
op de paal geschoten, zelfs een penalty belandde op de
paal. Na verschillende mogelijkheden die toch wel omgezet hadden kunnen worden in een doelpunt, bleef de
stand 1-2 in het voordeel van Berghem Sport. Jammer
dat het seizoen zo moest eindigen en dat er uiteindelijk
niet meer punten gehaald zijn. Nu nog een paar keer
trainen en dan zit het seizoen er weer op.

15:00

SV Venray JO17-3

ST EGS JO17-1

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

In de tweede helft kwamen onze jongens al snel op een
0-2 achterstand doordat hun zeer snelle en behendige
spits een aardig doelpunt maakte. Onze jongens probeerde de druk er vol op te zetten en dat resulteerde

10:45

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

Foto: Verslagenheid bij Chris Broekman

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

JO13-1 blijft winnen
ST EGS JO13-1 - Olympia’18
JO13-2
(Anton Gerrits )

ST EGS VR1
comp

19:30

JO15-1 ontbeert geluk

ST EGS JO15-1 - Berghem Sport JO15-2

Programma

12:00

gescoord. Sven was de maker van beide doelpunten.
Uitslag 5-3. Dinsdag wacht ons de 4e wedstrijd binnen
12 dagen, tegen Constantia (de nummer 2). Tot dan!!

Na de midweekse overwinning op Volkel kwam Olympia
op bezoek. Juul moest met een kuitblessure toekijken.
Verder was iedereen present. Keeper Rick was weer
hersteld van zijn vingerbreuk. Misschien kwam het door
het tropische weer maar de eerste 10 minuten waren
we (nog ) niet bij de les. Binnen no time was het 0-2
voor Olympia’18. EGS 13-1 herstelde de schade middels goals van Sven, Daantje en Finn Verhaaren. Net
voor rust scoorde de behendige nummer 8 de gelijkmaker. 3-3.

ST EGS VR2

Hapse Boys VR1

comp
scheidsrechter: Edwin van Kraaij
Maandag 4 juni
18:45

ST SC. St. Hubert/
Estria JO11-2
De Willy's JO11-3G
comp
vertrek: 17:45 naar St Hubert
vervoer: Wijers, v Zuijlen, res: Bardoel

Donderdag 7 juni
19:30

ST EGS VR3

ST SBV/Ulysses VR1

comp
scheidsrechter: René Bernard
Zondag 10 juni

Tijdens de afkoelingsperiode was het voor iedereen duidelijk dat er uit een ander vaatje moest worden getapt.
De jongens waren allesbehalve tevreden. In de 2e helft
werden er nog vele kansen gecreëerd en nog 2 maal

12:00

ST EGS VR2

Vianen Vooruit VR1

comp
Foto: Max Bardoel controleert de bal
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scheidsrechter: Theo Wouters

de derde helft egs
JO13-3 heeft smaak te pakken
ST EGS JO13-3 Heeswijk JO13-3
(Joep van der Molen )
Op de woensdagavond werd er gespeeld tegen Heeswijk. Een bijzonder attractieve wedstrijd van de zijde
van EGS. Zo zou je het verslag kunnen beginnen, lekker zout- en kleurloos. Het doet veels te kort aan wat de
jongens afgelopen woensdag hebben laten zien op het
veld. En dat niet alleen, het zou ook te kort doen aan
de stormachtige ontwikkeling die de jongens de laatste maanden doormaken. Een team met rare snuiters,
maar in het veld elkaar opzoekend en veel samenspelend. Splijtende passes en prachtige combinaties, allemaal ingrediënten die in de wedstrijd zaten. Het was
echt genieten van voetbal, zoals voetbal gespeeld hoort
te worden.
Namen:
Noud, black eyed man, zette zijn verdediging goed neer
en had een paar prachtige reddingen in huis. Ciprian als
laatste man deed het prima. Mike speelde, nu met zijn
vader langs de kant, wederom een topwedstrijd. En dan
de backs, om je vingers erbij af te likken, voor je tegenstander proberen uit te komen, altijd scherp en echte
verdedigers die steeds beter worden in de opbouw van
het spelletje. Prima gevoetbald Sjoerd en Bram.

men met Tijn Kersten danste Maik door de verdediging
heen. Maar ook hoe Tim zichzelf vrijspeelde met een
slepende voetbeweging, om daarna koelbloedig af te
ronden was fantastisch. En dan nog de pass van Tim op
Dylano, precies op maat, zodat Dylano met zijn snelheid
de verdediging er uit liep en beheerst scoorde. Momenten van genieten. Zelfs Koen liet regelmatig zijn hakken
zien aan de tegenstander, het had niet veel gescheeld
of hij had ook een doelpuntje mee gepakt. En Wes die
in de tweede helft heerlijk mee voetbalde, zoekend naar
zijn medespelers.
Rinus zullen we maar niet vergeten, hij is werkelijk een
doelpuntenmachine, weer drie keer raak. Dat is toch
knap hoor, als je net bij het voetballen komt kijken.
Mooie momenten:
Daan legt een hoge bal dood neer met links. De sleepbeweging van Tim. Het voetbal intellect van Tijn Kersten. Of Maik met zijn tegenstander in de rug, die de bal
van zijn rechtervoet laat vallen, snel om de tegenstander
heen en verder met die bal.
Tja, de jongens van EGS JO13-3 hebben de voetbalsmaak goed te pakken met een 7-2 overwinning op
Heeswijk. ( Wessel, Maik, Dylano, Tim allen 1x en Rinus
3X)

(Joep van der Molen )
De laatste pot tegen Margriet heeft EGS JO13-3 afgesloten in stijl. Wat de laatste weken met de jongens is
gebeurd is ongekend, ze hebben de smaak van overwinningen te pakken en nog mooier, ze hebben de
smaak van voetballen te pakken. Samen met elkaar
de overwinning binnen halen, door goed samenspel
en individuele kwaliteiten. Weten dat het voetballen beter gaat als je het balletje het werk laat doen, dus veel
overspelen en zelf weer vrij lopen, zodat je de bal weer
kunt ontvangen. Geen lange peren naar voren, maar
een aanval opbouwen van achteruit. Middenveld op de
juiste manier gebruiken en dan mogen de voorhoede
spelers het afmaken.
Sommige jongens komen uit een team van vorig jaar
dat vaak met grote cijfers verloor. “Daar is niets aan, dit
is veel leuker!” Inderdaad zijn de jongens gegroeid en
ontwikkelen zich hartstikke positief afzonderlijk en misschien wel belangrijker met elkaar.
Tegen Margriet ging het eigenlijk best eenvoudig, wie
had dat gedacht aan het begin van het seizoen. Steun-

(Arnoud Pol)
Woensdag 23 mei de uitwedstrijd tegen de aanstaande kampioen. We wisten dat dit een lastige
uitwedstrijd zou worden, het was erg druk mede
omdat de tegenstander bij winst kampioen zou zijn.
Binnen 2 minuten stonden we al met 1-0 achter
door een corner die ingekopt werd.
Dat was een domper maar iedereen was wel wakker geschut. Er werd de hele wedstrijd goed gevoetbald en hard gewerkt zonder echte kansen te
creëren. Maar het bleef spannend. An het eind van
de 2e helft kon Avanti de scoren verder uitbouwen
tot 3-0.
Iedereen heeft hard gewerkt en tot het laatste moment door gegaan.

JO15-4 herstelt zich prima

ST EGS JO15-4 - HVCH JO15-5

Een wedstrijd met 2 gezichten. De eerste helft waren we veel beter en werd er goed gevoetbald we
kregen kans op kans maar de voorhoede miste
elke kans. Uiteindelijk kon gastspeler Harry Rodriquez fraai afronden. We gingen met 1-0 de rust in.

Foto (archief): Sjoerd van Raay aan de bal voor de
JO13-3

JO13-3 wil Bram laten scoren
Margriet JO13-9 ST EGS JO13-3

Avanti ‘31 JO15-3 - ST EGS JO15-4

(Arnoud Pol)

Wessel, Tijn van Soest en Daan werden geposteerd
op het middenveld. Maar al snel viel Maik in voor Tijn,
die te weinig water had gedronken op school tijdens
een waterdag?! Rood hoofd en knallende koppijn. Maik
dus op midmid. Gaat u er even voor zitten, hij speelde
weergaloos. Duellerend, maar ook met het juiste inzicht
een pass versturen. Combinerend met die andere opvallende speler Tijn Kersten. Tijn Kersten, de benjamin
van het elftal, zat echt heerlijk in de wedstrijd. Strooide
met passes, mooie balbehandeling en combineerde er
naar hartenlust op los.
Het gaat bij voetbal om doelpunten maken, maar de
voorbereiding van zo’n doelpunt kan soms nog veel
mooier zijn dan het doelpunt zelf. Het doelpunt dat Miak
maakte was het sluitstuk van een prachtige aanval. Sa-

JO15-4 verliest van kampioen

pilaren op het middenveld, Tijn Kersten, Maik en Daan,
lieten de bal uitstekend rondgaan en zo ontstonden er
heel veel kansen. Ook Sven die ons uit de brand heeft
geholpen (bedankt voor hulp) deed zijn duit in het zakje.
Margriet zelf bakte er maar weinig van. En op de mooie
zaterdag werd het team van Margriet ook overlopen met
8-0. Dat er niet meer gescoord werd had alles te maken dat in het laatste kwartier alle ballen op spits Bram
gingen. Hij was de enige jongen op het veld (exclusief
Noud, de keeper) die nog niet een doelpunt achter zijn
naam had staan. Als robuuste verdediger ook wel lastig.
Nu mocht hij het in de spits proberen. Er werd echt door
het team geprobeerd om hem in stelling te brengen.
Bram kwam heel dicht bij, maar het lukte net niet.

In het begin van de 2e helft werd het rommelig
HVCH werd iets sterker en wij werden slordig. In de
eerste helft hadden we de wedstrijd al moeten beslissen maar mede door het slordige spel en toch
weer commentaar op elkaar kon HVCH terug komen in de wedstrijd. De enige kans die ze kregen
ging er dan ook in verder stond onze verdediging
goed te verdedigen en Colin pakte een paar moeilijke ballen. Uiteindelijk wisten we door individuele
acties de wedstrijd te beslissen. Daan krulde een
corner rechtstreeks in de verre hoek. Daarna weer
goed doorgaan van Daan en wist het fraai af te
ronden met een stift over de keeper heen. Het slot
akkoord was voor Sam die 4 spelers uitspeelde en
daarna vrij voor de keeper kon intikken.
Uiteindelijk toch een ruime overwinning.
Sem Brands en Harry Rodriquez bedankt voor de
assistentie.

Wel het net vonden Tim 2x, Daan, Dylano (weer een
doelpuntje erbij), Sven 3x en ja,ja daar komt ie dan……
KOEN. Ook hij had nog niet gescoord. Hij bekroonde
een mooie rush langs de linkerkant met een uitgekiende
schuiver in het doel.
NOUD, BRAM, TIJN VAN SOEST, SJOERD, MIKE,
DAAN, TIJN KERSTEN, MAIK, TIM, DYLANO, KOEN,
CIPRIAN, TARIEL, EMIL, WES, RINUS hartstikke bedankt voor een heel mooi seizoen!
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Foto (archief): Raffe Schoute kapt zijn tegenstander uit

de derde helft egs

(Ankie Spanjers)
Met 28/29°C op de thermometer verzamelde de meiden
zich op zaterdag 26 mei bij Estria voor de een naar laatste wedstrijd van dit seizoen, thuis tegen HVCH MO151. Met Este en Sophie (had veel last van haar knie) die
niet mee konden spelen hadden we er net niet genoeg
om te kunnen wisselen als het nodig was. Gelukkig wilde
Mirte, Savy en Anne van de JO13-4M na hun eigen wedstrijd nog met ons meedoen.

( Erik Bandell)
Op de vroege ochtend van de 26e mei van 2018 is het
al erg warm en met een tropische dag voor de boeg maken de meiden van de MO11-1 zich op voor hun laatste
competitiewedstrijd van dit seizoen. Ze moeten het hierin
opnemen tegen de meiden van de MO11-1 uit Venhorst.
Vandaag moeten de dames het helaas met 1 minder
doen, omdat Jaimy verhinderd is.
Het lijkt erop dat de warmte en het tijdstip onze meiden
al parten spelen in de eerste minuut, want na de aftrap
komt de bal eenvoudig direct voor onze goal en tikt een
speelster van Venhorst de bal in het net 0-1. Na deze
wake-up call zijn ze meteen alert en gaan de dames in
het paars in de tegenaanval. In de 2e minuut komt er een
actie van Janna, Tessel en Sanne, maar helaas zonder
resultaat. In de 3e minuut krijgt Venhorst een corner die
geen gevaar oplevert. De daaropvolgende doeltrap van
Marly brengt de bal bij Tessel die in de 5e minuut de
bal door het midden trapt en de stand op gelijke hoogte
brengt (1-1). In de 7e minuut krijgt Sanne de bal voor en
probeert zij met een lob de keeper te omzeilen, maar de
Venhorstse keeper is wakker en weet de bal uit de lucht
te pakken. Het middenveld en de achterhoede van de
MO11-1 worden aardig op de proef gesteld door de meiden uit Venhorst, maar Fajah, Fabiënne, Janna en Tess
weten daar wel raad mee. In de 14e minuut krijgt Tessel
de bal en volgt er een hard schot dat in de zijkant van de
goal belandt. De counter van Venhorst eindigt over onze
achterlijn waarna Marly de bal vanuit haar handen weer
in het spel schiet. In de 20e minuut krijgt Venhorst een
corner die maar net voorlangs het eigen doel vliegt. In de
22e minuut is het na een mooi samenspel tussen Fajah,
Sanne en Tessel de laatstgenoemde die met een doelpunt de stand op 2-1 weet te brengen. Na het opnieuw
aftrappen van de bal krijgt Venhorst nog een corner die
door de verdediging weggewerkt wordt en de gelijkmaker uitblijft. Op slag van rust in de 25e minuut, krijgt Tessel de bal nog een keer voor en staat alleen de keeper
nog tussen haar en de goal. Het daaropvolgende schot
komt recht tegen de keeper die de bal niet gevangen
kan krijgen. De terugstuiterende bal wordt door Tessel
knap afgemaakt, waarmee de ruststand 3-1 is.
Na de rust lijkt het alsof onze meiden weer opnieuw beginnen met de wedstrijd, want in de 1e minuut valt er
een tegendoelpunt (3-2). In de 2e minuut volgt een corner waarna Sanne de bal over de achterlijn werkt en er
een 2e corner volgt die door Marly knap tegengehouden wordt. Het spel gaat nu wat op en neer en het is te

Maaskantse Boys
VR1

comp
Wedstrijdcoördinator: Rian vd Ven

In de eerste helft werd er prima overgespeeld en leverde
Gwen goed keepwerk. Silke en Lieneke hadden een
paar mooie kansen op een doelpunt, maar die gingen er
helaas niet in. HVCH had wel het geluk dat de pogingen
die ze hadden tot 2 keer toe er wel in gingen, zo bracht
HVCH de stand op 0 – 2 voor HVCH.
In de tweede helft werd er weer goed overgespeeld en
leverde Gwen weer goed keepwerk. Helaas wist HVCH
nog twee maal te scoren en de stand op 0 – 4 te zetten.
Lieneke vond het tijd voor verandering en wist een mooi
doelpunt te scoren, maar helaas lukte het onze meiden
het dit keer niet om de stand gelijk te trekken. De eindstand was 1 – 4, de 3 punten gingen mee naar Heesch.
Volgende week de laatste wedstrijd uit tegen TOP Oss.
Mirte, Savy en Anne bedankt voor het meespelen!

MO11-1 klaar voor NK in Roden

ST EGS MO11-1 - Venhorst MO11-1

ST EGS VR3

Maandag 11 juni

Hitte kult de MO15-1

ST EGS MO15-1 - HVCH MO15-1

10:15

merken dat de warmte zijn tol gaat eisen. Lotte en Lieke
hebben in de verdediging hard te werken en soms lukt
het niet de bal op tijd weg te krijgen, waardoor Marly
een aantal keren in actie moet komen. In de 7e minuut
volgt er een corner voor Venhorst, maar dit levert geen
gevaar op. De doeltrap van Marly bereikt uiteindelijk Tessel, maar er is helaas niemand in de buurt om haar te
helpen. De daaropvolgende aanval van Venhorst bereikt
ons doel niet, omdat de bal door Marly gevangen wordt.
In de daaropvolgende minuten gaat het spel op en af
en kunnen beide teams niet echt gevaarlijk zijn. Het lijkt
erop dat de MO11-1 moeite hebben om een mooie aanval op te bouwen. Dit duurt tot aan de 21e minuut als er
ineens een mooi samenspel is tussen Fabiënne, Sanne
en Tessel. Deze keer is het weer raak en deze keer is het
weer Tessel die weer te scoren. Het publiek kan rustig
ademhalen als de stand 4-2 wordt. Venhorst doet nog
een dappere poging om terug te komen in de wedstrijd,
maar ze weten de stand niet op 4-3 te brengen, omdat
de bal bij Marly in het zijnet belandt. De 4-2 heeft er voor
gezorgd dat het spel weer een beetje begint te lopen
en in de 23e minuut is het alweer raak als de bal via
Janna en Sanne weer bij Tessel komt die de bal langs
de Venhortstse keeper weet te trappen (5-2). In de 24e
minuut krijgt Venhorst nog een laatste corner waarmee
zij kunnen proberen de eer te redden, maar helaas blijft
het 5-2. De laatste doeltrap van Marly komt diep in het
vijandige gebied waar de bal via Sanne en Tessel nog
voorgegeven wordt op Tess, die zowaar van Venhorst
nog de ruimte krijgt om alleen voor de goal te komen.
Helaas mist haar trap kracht en weet de keeper de bal
nog tegen te houden. De scheidsrechter laat het laatste
fluitsignaal van dit seizoen klinken en met een verdiende
overwinning mogen de dames lekker gaan douchen,
waarna ze door trainer Rickert nog getrakteerd worden
op een lekker frietje om het seizoen mee af te sluiten.
Goed gespeeld dames! Op naar het NK in Roden (Gr).

Foto: Lieke Hijmans aan de bal
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ST EGS JO17-2

Vitesse'08 JO17-2

comp
scheidsrechter: Kevin Janssen

Commissie kantine

(Piet Michiels)

zaterdag 2 juni
o

Paulien Paters, Nicole de Keijn

t

Susan Ouwens, Theo Cuppen

m

Ellen v Kraaij, Anja Loeffen

zaterdag 9 juni
o

Paulien Paters, Carla v Haren

t

Sandy de Hond

m

Tiny ten Haaf, Monique Heinemans

Laatste wedstrijd JO13-4M

ST EGS JO13-4M - Rhode JO13-6M
( Bas Janssen)
Mo13 tegen de allerlaatste tegenstander van dit
seizoen Rhode uit st’Oedenrode. Voor de meiden
is het seizoen veeeeeeeeeeel te vroeg afgelopen,
het draait als een tierelier de afgelopen weken, alle
tegenstanders bezwijken door ons geweld.
Zo ook deze mooie zomerdag was deze tegenstander niet tegen ons opgewassen, we speelden echt
als een team, hard werkend, goed combinatie spel
en communiceren deden ze met elkaar. Echt kei
skon om te zien, en wie het gemist heeft om de meiden in actie te zien, helaas, volgend seizoen weer
Keane was vandaag toch wel de match winnaar
met 2 doelpunten in de 2de helft (1ste helft keeper)
Jonna ,Tessa,Mees,Nienke en onze captain Lindsey waren dit seizoen de achterhoeden, waar menig
tegenstander moeite mee had om er door heen
te komen. Emma, Isa, Lynn, Mirthe, Anne, Iris en
Femke, het middenveld waar we op kunnen bouwen, meiden die alles belopen. Savy, Keane, Nina
en Floor (hier zien we jouw graag) een voorhoede
waar je U tegen zegt, en die niet beroerd zijn om
ook eens achter mee te helpen. En prinses Janne
niet vergeten, die helaas veel te vroeg in het seizoen geblesseerd raakten en daardoor het hele
seizoen niet mee heeft kunnen doen, en ze was/is
onze keepster
Meiden, bedankt voor weer een kei mooi seizoen,
en tot volgend seizoen ALLEMAAL HOUWDOE

Foto: Anne de Hond verzendt een pass

de derde helft egs
JO9-1 is kampioen

Juliana Mill JO9-2 ST Estria/SCV’58 JO9-1
(live van onze verslaggever)
Onze verslaggever moest er al om 9 uur zijn en zag het
volgende!!
Iedereen was netjes om tijd en kon er vertrokken worden na Ledeacker! Nee ontstond wat tumult onder de
spelers! Waar is Peter Rossen de assistent van Hendriks! Nu had ik wel het een en ander gehoord van een
betrouwbare bron dus ging onze verslaggever op onderzoek uit!
Verslaggever aan Hendriks waar is Rossen?
Hendriks ik weet het niet en kan er niks over zeggen!!
Nou wij hebben het volgende gehoord! Rossen had gister de schuur opgeruimd en daar blijkbaar nog een grote
zak zwart geld hebben gevonden, hij zou gelijk na Zwitserland zijn gereden om daar het geld proberen wit te
wassen via de bekenden wandel gangen daar! Blijkbaar
zou rossen bij de grens zijn gepakt en daar door de Zwitsers in hechtenis zijn genomen!! Hendriks: nogmaals ik
weet het niet en laat me daar niet over uit!! We hebben
vandaag anderen dingen te doen we moeten kampioen
worden!! Dus je hebt vandaag geen assistent?? Hendriks: jawel Ivo zou de werkzaamheden van Peter oppakken, en is gelijk aan de staf toegevoegd!! IVO welke
ivo?? Hendriks: Ivo rossen!! Maar dat is de zoon van Peter rossen!! Dus we besloten om nog wat dingen aan Ivo
te vragen!!! Is het waar dat je vader is zit in Zwitserland ?
IVO: GEEN COMMETAAR!!!’ Word hij door de club op
non-actief gezet?? IVO: GEEN COMMETAAR!! Omdat
ik nog de hele dag met de groep mee moest leek het me
beter om het ff hierbij te laten!!
De jongens waren relax en oogde ontspannen!! De wedstrijd begon om 10. En de spelers gingen er gelijk goed
op lekker fel lekkere combinatie’s en de 0 1 viel vroeg!!
Door een fout op het middenveld en een snelle counter
werd het snel 1 1 !!! Ging het dan toch spannend worden?? Maar daar kwam al snel het antwoord van ESTRIA ze waren heer en meester!! Ze liepen snel uit en in
de rust was de buit eigenlijk al binnen!!! Uiteindelijk werd
het 3 13!! En kon het feest beginnen uitzinnige spelers
vielen elkaar in de armen!! Spandoeken kwamen te voor
schijn! Vanuit de tribune’s werden fakkels aangestoken
en de spelers toegezongen!!! Het feest was compleet!!!
We spraken na de wedstrijd gelijk de aanvoerder van het
team Julian Hartmann!! Julian Proficiat wat gaat er door
je heen?? Hartmann ja we zijn super blij!! Vorigen week
ging het fout en dan maak je het zo af heerlijk toch!! Het
was niet echt rustig bij de club, voor deze belangrijke
wedstrijd eerst jij en dan vandaag weer Peter rossen??
Hartman: ja klopt daar is denk ik genoeg over gezegd!
Dat ik zou zijn gezien in het sprookjesbos na de verloren wedstrijd tegen GVV weet ik niet waar dat vandaag vandaan komt! Het enigen waar ik ben geweest
vorigen week is de mac Donald waar ik met pap en mam
een happy meal heb geeten! Toen na huis Sesamstraat
gekeken en toen heeft mam me na bed gebracht dus
Maarja!!!! Tis nu feest!!!! En het verhaal van Peter rossen dan??? Wij staan achter Peter! Wij hopen dat hij
blijft!!! Wat er precies is gebeurd is weet ik ook niet!! Dat
is aan de club! En hopen dat het goed gaat komen!!!! We
spraken Hendriks ook nog na de wedstrijd en die ook
nog nieuwe had!! Proficiat: Hendriks dank je wel!! Verdiend we zijn terecht kampioen geworden!! Nogmaals
knappe prestatie van deze jongen groep!!! We gaan nu
na escharen en daar een feestje bouwen!!! Hoe is het
met Peter rossen?? Hendriks ik heb gehoord dat hij vanavond thuis zou komen heb van de club gehoord dat
Peter met een toelichting komt over het verhaal dus dat
moeten we even afwachten!!!!

ter Peter Peter bedankt!! De groep staat volledig achter
Peter rossen!!! Wat wel opviel is dat Ivo rossen net zo
hard mee zong!!!!!! Waarom zing jij zo mee?? Ivo: kan
niet mooier om je pa zo te bedanken voor mijn nieuwe
job die ik nu heb!!!!! Hendriks daar zijn de laatste woorden nog niet over gezegd! Tis aan de club en moeten
morgen afwachten op de toelichting en persconferentie
van Peter rossen!!! Aldus Hendriks!!
Daarna was het nog lang onrustig bij de Club! En werden de spelers gehuldigd met mooie bekers en friet!! En
een prachtig feest!!!!

JO9-3 geeft nooit op

ST Estria/SCV’58 JO9-3 DAW JO9-3
(Dorien van Leuveren)

En dat was het dan. De laatste wedstrijd van het
seizoen zit er helaas op. Nog 1 keer is alles gegeven op het veld van SCV voor de wedstrijd tegen DAW. Onder een stralende zon gingen we vol
goede moed van start. In het afgelopen seizoen
zijn we veel verschillende teams tegengekomen en
hebben we inmiddels geleerd om de tegenstander
een beetje in te schatten. Ook vandaag hebben we
de tegenstander goed bekeken tijdens de warming
up en concludeerden al snel dat het geen gemakkelijk partijtje zou gaan worden. Weer een aantal
flinke jongens in het team van DAW, dus dat wordt
hard werken. Maar dat kan de JO9-3 en vooral als
er goed wordt samengewerkt.
Dus met volle inzet starten, niet opgeven en plezier
maken was het motto aan het begin van de wedstrijd. Er is flinke strijd geleverd, maar toch viel er
al snel het 1e doelpunt en daarna een 2e en 3e.
Maar door het goede samenspel en de verdedigende acties in combinatie met onze doelman Bo
vielen er niet meer ballen in de goal. Het was heel
warm en dan zijn 10 minuten spelen toch erg lang.
Maar onze kanjers zetten door en kregen waar voor
hun harde werk, Jessy schoot de bal prachtig in het
doel. De jongens van DAW hadden meer ervaring
en wisten toch weer steeds te scoren.

Foto: De kampioenen van de ST Estria/SCV’58 JO91

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.

Maar opgeven door JO9-3 was er niet bij en Joey
en Bo zorgen er in de 2e helft samen voor dat er
vanuit een corner weer werd gescoord. Daarna was
Jelte nog een keer aan de beurt en lag nummer 3
erin. Jessy zorgde met zijn keepersacties dat de tegenstander niet teveel uitliep. Ook Luna en Daan
hadden een aantal mooie kansen om te scoren.
Duke en Baer hebben alle hoeken van het veld gezien en waren zowel voor in de aanval en achter in
de verdediging onmisbaar. Door te blijven lopen, te
verdedigen, de vrije man op te zoeken en te blijven
samenspelen eindigde de wedstrijd met 3-10. Dat
was voor een strijd tegen deze tegenstander een
hele mooi uitslag waar iedereen trots op mag zijn.
In het afgelopen jaar hebben we wedstrijden verloren maar ook veel wedstrijden gewonnen. De JO93 is een echt team geworden en ook onze invallers
Koen en Baer hoorden bij dit hechte groepje. Het
hele team is enorm gegroeid en dat is heel mooi
om te zien.
Elke wedstrijd zijn we begonnen met de kreet dat
we vooral plezier moesten hebben en dat is gelukt!!!

Foto: Luna Michiels laat haar traptechniek zien

In de kleedkamer was het onrustig de limonade werd geopend!! Er werd gezongen kampioenen!!!! Maar ook Pe-
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