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(Rian van de Ven)
Foto: Sem Brands van de JO15-2

Dinsdag 29 mei

A.s weekend 60-jarig jubileumfeest SCV’58
(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.
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Woensdag 30 mei
Achates JO17-1G
Donderdag 31 mei
Excellent VR1
Zaterdag 2 juni

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.

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.

ST EGS VR2
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Programma

Gelijkspel maakt einde aan prima seizoen JO15-2

19:00

ST EGS JO15-2 - Vitesse’08 JO15-1
(Remco Kersten)
Helaas was afgelopen zaterdag alweer onze laatste
wedstrijd van het voetbaljaar 2017-2018. We speelde
onze laatste wedstrijd tegen Vitesse’08 JO15-1 die bij
winst nog mocht hopen op het kampioenschap. Na een
goede reeks van vier overwinningen op een rij wilde we
het seizoen goed afsluiten en speelde we opnieuw vol
voor de drie punten.
Het was een gelijkopgaande wedstrijd waarin we goed
speelde en een aantal mogelijkheden creëerden . In de
openingsminuten van de wedstrijd kreeg Casper een
grote kans. Hij omspeelde keurig de keeper maar uiteindelijk was de hoek te lastig om te scoren. Vitesse’
08 zocht met lange ballen snel de diepte en werden een
paar keer gevaarlijk via hun rechtsbuiten die uiteindelijk
de grootste kans kreeg voor rust. Gelukkig zagen we
zijn schot uiteenspatten op de lat. Door goed verdedigingswerk en agressiviteit op de bal veroverde we snel
de bal en konden we steeds vaker de aanval zoeken
al maakte we vaak de verkeerde keuzes om echt gevaarlijk te worden. In de laatste minuut voor rust kreeg
Niels nog een grote kansen maar de bal werd van de
lijn gehaald. We gingen rusten met de stand waarmee
we waren begonnen, 0-0.
In de tweede helft begon Vitesse’08 sterker maar stonden we goed en gaven we niks weg. Vijf minuten na
rust pakten we het initiatief weer en scoorde we een
kwartier voor tijd de 1-0 door een schitterend doelpunt
van Niels. Hij trok naar binnen vanaf links en schoot

MO15-1 wint laatste wedstrijd seizoen

hard in de verre hoek raak. 1-0! Lang konden we niet van
de voorsprong genieten aangezien Vitesse’08 ook een
schitterend doelpunt maakte me een afstandsschot van
ruim 20 meter. 1-1. We kwamen in een fase dat Vitesse’08 sterker werd waardoor wij achteruit gingen lopen.
Gelukkig leverde dat geen grote kansen op. We kregen
drie minuten voor tijd nog een mogelijkheid om de wedstrijd te winnen maar we maakte helaas de verkeerde
keuze. De wedstrijd verdiende ook geen winnaar en we
kunnen dan ook tevreden zijn met het gelijkspel.
Terugkijkend op het seizoen zijn wij als leiders heel erg
tevreden over de ontwikkeling die het team heeft gemaakt. Het is jammer dat het seizoen alweer is afgelopen. Ze mogen maandagavond nog een keer hun kunsten laten zien en een poging wagen om de wedstrijd
tegen hun ouders/trainers te winnen.

In de tweede helft wist TOP de stand al snel gelijk te
trekken naar 2 – 2. De meiden lieten zien waarom ze
zo ver al zijn gekomen en Silke wist met de bal het doel
van TOP deze helft ook te vinden en de stand naar 2 –
3 voor ons te brengen. Dit doelpunt kwam voor uit een
prima voorzet van Puk. Ook deze helft werd er goed
overgespeeld door de meiden en liet Gwen uitstekend
keepwerk zien.
Goed gedaan meiden! Ik ben trots op jullie. En Jasmijn
hartstikke bedankt dat je met ons mee wilde spelen.
Dit was het laatste verslagje van dit seizoen, hopelijk tot
volgend seizoen.

ST EGS JO13-1

ST Constantia/Menos JO13-1

comp
scheidsrechter: Joeri Nuijen
Donderdag 7 juni
19:30

ST EGS VR3

ST SBV/Ulysses VR1

comp
scheidsrechter: René Bernard
Zondag 10 juni
12:00

ST EGS VR2

Vianen Vooruit VR1

comp
scheidsrechter: Theo Wouters
10:15

ST EGS VR3

Maaskantse Boys
VR1

comp
Maandag 11 juni
19:00

ST EGS JO17-2

Vitesse'08 JO17-2

comp

Hapse dames te sterk voor VR2

ST EGS VR2 - Hapse Boys VR1
(Roos Roos)

Vandaag speelde ST Estria/gvv’57/SCV’58 VR2
tegen Hapse Boys VR1. Voor beide teams was er
geen spanning om nog hoger te komen in de competitie.

Foto: Daan van Thiel van de JO15-2

JO15-4 sluit seizoen winnend af

EVVC JO15-2 - ST EGS JO15-4

(Ankie Spanjers )

In de eerste helft werd er goed overgespeeld en liet
Gwen uitstekend keepwerk zien. Lieneke wist binnen 15
minuten de stand al op een 0 – 1 voorsprong voor ons te
zetten. Niet veel later wist Renée die stand verder uit te
bereiden door een mooi doelpunt te scoren, goed strak
over de grond in de linkerhoek en de stand naar 0 – 2 te
brengen. Helaas wist TOP ook te scoren en de stand op
1 – 2 te zetten.

wedstrijdcoördinator: Rian vd Ven

Wedstrijdcoördinator: Rian vd Ven

TOP MO15-1 - ST EGS MO15-1

Na een miscommunicatie over de vertrektijd en met
maar een halve wissel, vertrokken de meiden van de
MO15 voor de laatste keer dit seizoen voor een uitwedstrijd tegen sv TOP in Oss. Na wat zoekwerk en twee auto’s die verkeerd waren gereden konden de meiden op
tijd beginnen aan hun laatste wedstrijd van het seizoen.
En omdat we eigenlijk maar 10,5 speelsters hadden had
Richard Jasmijn geregeld om met ons mee te spelen.

Dinsdag 5 juni

(Arnoud Pol)
Op papier een lastige uitwedstrijd. Het was lekker voetbalweer het had vrijdags geregend en de temperatuur
was perfect. We waren een keer helemaal compleet dat
is toch leuk zo’n laatste wedstrijd.
De eerste helft ging nog redelijk gelijk op wij waren iets
sterker maar ook Vinkel kreeg een paar kansen vooral
hun linksbuiten was erg snel. Verdedigend stond het
weer goed waardoor Colin maar 2 reddingen hoefde te
verrichten. Wij kregen een aantal kansen waarvan er 1
door Bart ingeschoten werd. De bal kwam terug tot op
de 16 en Bart kon hem fraai binnenwerken. Net voor
rust kon Sam de 2e binnenschieten.
De wedstrijd was eigenlijk gespeeld. In de 2e helft geloofde Vinkel er niet meer in bleven met 10 man voor de
pot hangen. Wij probeerde nog wel kansen te creëren,
tot de 16 ging het goed maar daarna was er geen doorkomen aan. Nog wel wat afstandsschoten maar die gingen er allemaal niet in. Net voor tijd kregen we 25 meter
van de doel een vrije trap die fraai door Raffe ingestoten
werd dit was ook meteen de eindstand 0-3.
Wij willen jullie complimenteren met de groei die jullie
doorgemaakt hebben. Na een moeizame start zijn jullie
het seizoen steeds beter gaan voetballen wat begon als
eenlingen werd toch een team. Het resultaat een mooie
4e plaats en voor de supporters leuke wedstrijden om
naar te kijken. Prettige vakantie.

In de eerste helft kwamen de dames 0-1 achter te
staan. In de tweede helft werd het 0-2 en een minuut voor tijd 0-3. De dames hebben heel hard gewerkt en goed gevoetbald.
Ook dankzij de samenwerking want zonder de meiden van SCV en GVV hadden we het niet gered
aangezien ons eigen team maar 9 meiden had. Erg
fijn dat we onderling met elkaar kunnen kijken wie
ons kan versterken en andersom ook. Volgende
week spelen de dames hun laatste wedstrijd tegen
Vianen.
We kunnen daarna terug kijken op een goed seizoen waarbij we op de 6de plaats zijn geëindigd.

VR2 behoudt 6e plaats

donderdag 31 mei:
Excellent VR1 - ST EGS VR2
(Martine Cuppen )

Op deze warme donderdagavond mochten we de
inhaalwedstrijd tegen Excellent in Oploo spelen. Dit
was een belangrijke wedstrijd om de 6e plaats te
kunnen behouden.
In de eerste helft waren er veel hoge ballen, en was
het lastig om elkaar goed aan te spelen in de voeten. We kregen 1 grote kans van Rianne die de bal
over de keeper speelde, maar helaas werd de bal
door een speler van de tegenpartij van de lijn gehaald.
Na de rust speelde we meer over, en hadden we
rust aan de bal. We kregen meer voetbalkansen
over en weer maar het lukte niet om hier een doelpunt van te maken. Eindstand: 0-0
We hadden speelsters van SCV en GVV geleend,
dank jullie wel daarvoor! Goed gewerkt met z’n allen, we hebben toch weer een puntje erbij en behouden de 6e plaats. Daar mogen we trots op zijn!
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Kopij voor de weekbrief dient
vóór maandag 17.00 uur
aangeleverd te zijn via
weekbrief.egs@gmail.com

