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Uitslagen
(Rian van de Ven)
Zaterdag 1 september
Foto: Ook de keepersschool is op de vaste dinsdagavond weer van start gegaan

Senioren herenteam EGS gestart !!

SV DWSH’18 4 - ST EGS 6
(Joep van der Molen)
Stilletjes en met weinig tamtam is er afgelopen zomer
een senioren elftal van EGS ontsprongen. Het wordt
tijd om dat aan de grote klok te hangen. De senioren
van Grave, Escharen en Velp zijn samen gegaan in een
senioren elftal EGS 6. Jongens van allerlei pluimage,
sommige die voor het eerst gaan voetballen, de ander
die weer de draad van het voetbal hebben op gepakt en
weer een ander die bij diverse clubs de gehele jeugdafdeling hebben doorlopen. De gemeenschappelijke
deler is dat ze elkaar van het voetbal, maar ook van
buiten het voetbal kennen. Via opleiding of gezamenlijk
uitgaan of een voetbalreisje naar Duitsland zijn enkele
voorbeelden. En zo geschiedde dat Jeroen Oppers en
Luuk Bronts de stoute schoenen aantrokken en het elftal hebben samengesteld. Zoals gezegd een zeer bijzonder elftal, vooruitlopend op de toekomst. Waar de
jeugd al samen een balletje trapt en veel lol heeft aan
het voetbalspel, zijn nu ook de senioren aan de beurt.
Na twee pittige trainingen was afgelopen zondag de
vuurdoop tegen DWSH (ook een nieuwe club die is samengesteld uit St. Hubert en de Willy’s).
In een gelijk opgaande wedstrijd werd er 4 maal gescoord. De verdeling 2-2. Bij EGS was Rick het goudhaantje met 2 doelpunten. Vooral op basis van inzet
werd het gelijkspel over de streep getrokken. Bij veel
jongens hing inmiddels de tong op de schoenen, het
was behoorlijk warm en echt veel gezamenlijk was er
niet getraind. Het was een wedstrijd van veel zoeken.

Waar is iedereen goed in en op welke positie komen zij
het beste tot hun recht. Wonderbaarlijk kwam EGS na
een zeer vroege tegengoal (na 1 minuut), snel in haar
ritme. Na enkele omzettingen kwam er meer lijn in het
spel en kwam het elftal verdiend op een 2-1 voorsprong.
Een werkelijk prachtige vrije trap bracht de 2-2 op het
scorebord. Hiermee kwam de eerste officiële wedstrijd
van het senioren EGS-team ten einde. Lachend werd
het veld verlaten. Een hoop lol met elkaar gehad en dat
ging door in de derde helft.
Een stukje geschiedenis werd geschreven op deze bewuste zondag 2 september 2018. Het eerste seniorenteam EGS is gestart.

Van de leeftijdsgroepen JO7 t/m JO10 worden
geen uitslagen en standen door de KNVB bijgehouden.
ST EGS MO11-1

vrij

SES JO11-2G

ST EGS JO11-3

10-3

ST EGS JO11-2

ST Constantia/
Menos JO11-3

21-0

ST EGS JO11-1

ST Constantia/
Menos JO11-1G

2-6

Juliana Mill MO13-1 ST EGS MO13-1

4-2

ST EGS JO13
2007-1

Wittenhorst JO13
2007-1

0-5

ST EGS JO13-3M

SES JO13-2M

1-0

JVC Cuijk JO13-2

ST EGS JO13-2

1-1

DAW JO13-1G

ST EGS JO13-1

0-1

ST EGS JO15-3

SES JO15-2

4-0

SES JO15-1

ST EGS JO15-2

7-1

Udi’19/CSU JO15-1 ST EGS JO15-1

4-1

ST EGS MO17-1

0-6

DAW MO17-1
ST EGS JO17-3

vrij

ST EGS JO17-2

vrij

ST EGS JO17-1

JVC Cuijk JO17-1

ST EGS JO19-1

0-10
vrij

Zondag 2 september

Foto: Een deel van het elftal bij de training
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HBV VR1

ST EGS VR2

uitg.

Blauw Geel’38/
Jumbo VR1

ST EGS VR1

2-1

SV DWSH’18 4

ST EGS 6

2-2

Programma

de derde helft egs
Onterecht verlies voor VR1
Blauw Geel’38/JUMBO VR1 ST EGS VR1
(Henriëtte van Zuijlen)
De eerste bekerwedstrijd tegen Blauw/Geel uit naar
Veghel. Op het kunstgras was het wel effe wennen,
maar we gingen goed van start. Helaas kwamen we
nadat de tegenstander (drie meter) buitenspel stond op
een 1-0 achterstand. Even later een zuivere handsbal in
de 16 van blauw/geel maar een penalty kregen we niet!
Na rust scoorde Veghel de 2-0. Theo werd door de
scheidsrechter (82 jaar) achter het hek gezet, en de reservespelers moesten het shirt aan en mochten niet in
hun hempjes op de bank zitten.....Kwartier voor tijd na
een mooie aanval kon Rianne de 2-1 binnen tikken.
Goed gespeeld Dames tegen 12 is het lastig spelen.....

Donderdag 6 september
20:00

JO15-1 geeft prima verweer

Udi’19/CSU JO15-1 - ST EGS JO15-1
(George van der Zon Brouwer)

De eerste wedstrijd van het seizoen is een feit. Met een
nieuwe samenstelling reisden we af naar Uden, waar we
tegen de derde divisionist Udi’19 JO15-1 moesten spelen voor de beker.
In de eerste helft viel het gevreesde klasse verschil best
wel mee. Natuurlijk had Udi overwicht en doken ze regelmatig voor het doel van EGS op, maar de uitstekend
keepende Boy hield zijn doel schoon. Totdat er halverwege de eerste helft een mooie aanval van EGS kwam.
Max zette Jorg vrij voor de keeper en Jorg peerde de
bal langs de keeper het doel in; 0-1. Misschien tegen de
verhouding in, maar wel een mooie opsteker voor onze
jongens. Voor de rust wist Udi’19 via hun gevreesde
rechtsbuiten de aansluitingstreffer te maken, 1-1.
In de tweede helft stonden er 3 verse krachten in het
veld bij EGS en daarmee waren er ook wat wisselingen
in de opstelling. Misschien lag het aan de kampweek van
afgelopen week, maar de tweede helft was duidelijk van
mindere kwaliteit. Het kwam te vaak voor dat onze jongens hun directe tegenstander lieten lopen. Udi’19 was
veel gevaarlijker en ondanks een paar mooie en knappe
reddingen van Boy, werd de einduitslag 4-1.
Helemaal geen verkeerde uitslag tegen een ploeg die
3de divisie gaat spelen. Volgende week krijgen we een
gelijkwaardige tegenstander en gaan we zien waar we
staan.

HBV VR1

ST EGS VR2

beker
Zaterdag 8 september
wedstrijdcoördinator: tot 13:00 uur Paul van
Halen, vanaf 13:00 uur Rian van de Ven
14:30

ST EGS JO19-1

Gassel JO19-1

beker
scheidsrechter: Theo Wouters
15:00

V.V. Achates JO17-1G ST EGS JO17-1
beker
vertrek: 14:00 naar Ottersum
vervoer: wordt door leiding geregeld

12:30

SJO Vianen Vooruit HBV JO17-2

ST EGS JO17-2

beker
vertrek: 11:30 naar Vianen
vervoer: wordt door leiding geregeld
12:30

ST EGS MO17-1

ST Ravenstein/
SDDL MO17-1

beker
scheidsrechter: Joeri Nuijen
13:00

ST EGS JO15-1

Prinses Irene JO15-1

beker
scheidsrechter: Kevin Janssen
14:00

ST EGS JO15-2

SJO Vianen Vooruit
HBV JO15-1

beker
scheidsrechter: nnb
13:00

Festilent JO15-2

ST EGS JO15-3

beker
vertrek: 12:00 naar Zeeland
vervoer: Bussink, Hendriks, van der Hoeven,
res: van Kuppenveld
11:00

ST EGS JO13-1

Juliana Mill JO13-1G

beker
scheidsrechter: Theo Kersten

Foto (Henriëtte v. Zuijlen): De wat oudere scheidsrechter in Veghel had zijn dag niet

12:00

scheidsrechter: Bernard van Eldijk
11:30

DAW MO17-1 - ST EGS MO17-1

De meiden moesten op zaterdag 1 september om 10.15
uur verzamelen in de kantine van Estria. Daar hadden
de meiden samen met trainer Charles en coach Richard
de bespreking voor de eerste (beker)wedstrijd van dit
seizoen. Na de bespreking zijn we naar DAW gereden,
want we moesten de eerste bekerwedstrijd uit spelen
tegen DAW MO17-1.

vertrek: 10:30 naar Uden
Foto (archief): Jorg Rutten redde de eer voor de
JO15-1

Mooi bekerresultaat voor JO15-3
ST EGS JO15-3 - SES JO15-2
(Arnoud Pol)

vervoer: Cuppen, de Hond, Janssen, res: van
Kempen
11:45

ST EGS MO13-1

Achilles Reek MO13-1

beker
scheidsrechter: Peter Pijnappels
12:30

Blerick JO13 2007-1 ST EGS JO13 2007-1
beker
vertrek: 11:30 naar Venlo

Met 3 jongens die over kwamen van de JO13 begonnen
we aan de eerste wedstrijd. Een beetje onwennig zo’n
eerste wedstrijd zeker voor de 3 spelers die van de JO
13 kwamen.

Binnen 20 minuten stonden onze meiden al op 0 – 2
voorsprong door een doelpunt van Lieneke en een van
Puk. Niet veel later wist Silke ook het doel te vinden en
de stand naar 0 – 3 te brengen. Ook Lieneke wist in
de eerste helft nog een doelpuntje mee te pikken en de
stand vlak voor rust op 0 – 4 te zetten. Ook Fem had een
mooi schot op doel, maar die had de keepster van DAW.
In de eerste helft werd er goed overgespeeld en leverde
Gwen prima keepwerk.

We begonnen wel meteen goed aan de wedstrijd de verdediging was nog hetzelfde als vorig jaar en waren dus
op elkaar ingespeeld er werden geen kansen weg gegeven. Voorin werden er kansen gecreëerd maar het vizier
stond nog niet op scherp. Mees werd een paar keer de
diepte ingestuurd door Rave en Bart en hij wist van de
vele kansen er 2 te benutten. Ook Tim kreeg wat kansjes
maar kwam fysiek nog wat tekort.

Goed gedaan meiden! Die 0 – 6 overwinning hebben
jullie verdiend!
Volgende week spelen we thuis tegen Ravenstein/SDDL
MO17-1.

UDI'19/CSU JO13-6M ST EGS JO13-3M
beker

Eenmaal aangekomen en omgekleed komen we een
oud ploeggenootje van de meiden tegen, Anne. Want
Anne speelt nu al weer twee jaar bij DAW en nu mocht
ze tegen haar oude team spelen.

In de tweede helft had DAW een penalty, deze werd genomen door Anne (DAW), maar helaas voor DAW, hield
Gwen het schot van Anne uitstekend tegen. Silke en
Lieneke wisten deze tweede helft de stand nog verder
omhoog te brengen naar de eindstand van 0 – 6 voor
ons. Deze helft werd er goed overgespeeld en leverde
Gwen uitstekend keepwerk.

SV DWSH'18 JO13-1

beker

Goede start MO17-1

(Ankie Spanjers )

ST EGS JO13-2

Het spelbeeld in de 2e helft bleef hetzelfde, maar nog
door een gebrek aan conditie kreeg SES ook een paar
kansjes maar Colin stond goed te keepen. Max scoorde
vanaf zijn eigen helft een wonderschoon doelpunt zo
over de keeper heen. Het laatste wapenfeit kwam van
Mees die weer een diepe bal kreeg en de verdediging er
uit liep.
Alle jongens hebben hard gewerkt en goed hun best gedaan. Conditie is nog wel een dingetje maar daar gaan
we aan werken. Eindstand 4-0 een mooi resultaat.
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vervoer: Adams, van Benthem, van Beuningen,
res: ten Broeke
09:30

SES JO11-1

ST EGS JO11-1

beker
vertrek: 08:30 naar Langenboom
vervoer: Bardoel, van den Berk, res: Brans
09:30

Toxandria JO11-2

ST EGS JO11-2

beker
vertrek: 08:30 naar Rijkevoort
vervoer: Albers, van de Fliert, res: Gorselink
09:30

ST EGS JO11-3

Achilles Reek JO11-1

beker
scheidsrechter: Arthur Brussaard
09:30

ST EGS MO11-1

Volkel MO11-1

beker
scheidsrechter: Dylan Childress
10:00

JVC Cuijk JO10-1

ST EGS JO10-1

beker
vertrek: 09:00 naar Cuijk
vervoer: Brioschi, Cuppen, res: Daamen
10:00

Festilent JO10-1G
beker

ST EGS JO10-2

de derde helft egs
Goed begin voor JO13-1

DAW JO13-1 - ST EGS JO13-1

JO13-2 niet tevreden met gelijkspel

vertrek: 09:00 naar Zeeland
vervoer: van Hal, Jansen(Thije), res:
Jansen(Teun)
09:30

Juliana Mill JO10-3

beker

JVC Cuijk JO13-2 - ST EGS JO13-2

scheidsrechter: leider is spelleider
09:30

(Anton Gerrits )

(John Verwegen)

Voor het eerst dit seizoen mochten onze jongens van
EGS 13-1 de wei in. Het eerste bekerduel tegen DAW
13-1 stond op het programma. Het werd een gelijkopgaande wedstrijd met veel passie en beleving. Het leek
op een gelijkspel te eindigen vandaag tot dat laatste
man Stan na een lange rush vanaf eigen helft de bal
fraai binnenschoot 0-1. Zo begonnen we toch wel ietwat
verassend met een zege op DAW, die we in de competitie nog 2 maal tegen komen zowel uit als thuis.

Voor de beker speelde EGS JO13-2 de eerste wedstrijd
in Cuijk tegen JVC Cuijk JO13-2. Voor de leiders zijn
veel spelers nieuw en we waren benieuwd hoe het zou
gaan en dit veel zeker niet tegen. De eerste helft begonnen wat twijfelend, maar toen de spelers in de gaten
kregen dat ze meer balbezit hadden en meer op de helft
van de tegenstander speelde kwam het vertrouwen.
EGS kreeg de eerste helft twee doelpogingen. Daan
kon alleen op het doel af maar schoot tegen de uitkomende keeper aan. De tweede kans was een schot van
Paul. Toch was het JVC Cuijk die het eerste doelpunt
scoorde. Het was niet eens een schot op doel maar een
voorzet die door onze keeper Thijs verkeerd werd beoordeeld en ongelukkig in het doel verdween.

09:30

Na de rust ging op zoek naar EGS de gelijkmaker. De
verdediging stond goed en had het vertrouwen om door
te durven schuiven naar voren. De druk op het doel van
JVC Cuijk werd groter en met hoekschoppen waren we
gevaarlijk. Loek was dicht bij een doelpunt maar schoot
tegen de lat. Even later was het wel raak, met een mooi
schot, onhoudbaar voor de keeper schoot Maik de gelijkmaker in. Daarna gingen we nog voor de overwinning
maar dat zat er niet meer in. JVC Cuijk was blij met een
gelijk spel en wij niet.

11:30

Een goed begin is het halve werk. Complimenten.

ST EGS JO10-3

ST EGS JO9-1

Juliana Mill JO9-1

beker
scheidsrechter: FairPlay
ST EGS JO9-2

SIOL JO9-1

beker
scheidsrechter: FairPlay
09:30

SES JO9-1

ST EGS JO9-3

beker
vertrek: 08:30 naar Langenboom
vervoer: Berkhout, Harends, res: Keijzers
09:00

DAW Schaijk JO9-2 ST EGS JO9-4
beker
vertrek: 08:00 naar Schaijk
vervoer: Janssen, Kuppenveld, res: Leuveren
ST EGS JO9-5

SJO Vianen Vooruit
HBV JO9-3G

beker
scheidsrechter: FairPlay
08:45

Juliana Mill JO8-1

ST EGS JO8-1

beker
vertrek: 8:00 naar Mill
vervoer: de Hart, Hooglander, res: Janssen
09:30

ST EGS JO8-2

Gassel JO8-1

beker
scheidsrechter: FairPlay
vrij

ST Estria/SCV'58 JO7-1/JO7-2

09:30

ST Estria/SCV'58
JO7-3/JO7-4

Gassel JO7-1

beker
09:30

ST EGS JO7-5

SJO Vianen Vooruit
HBV JO7-1

beker
Zondag 9 september
11:00
Foto (Pieter Smits): Het beslissende moment in de
wedstrijd van de JO13-1 als de bal van Stan van
Beuningen in de bovenhoek verdwijnt waardoor de
eerste bekerwinst binnen is.

ST EGS 6

Excellent 3

beker
scheidsrechter: André Derksen
Foto: Trainers John Verwegen (li) en Ferdi Barten
(re) tijdens de training van de JO13-2

11:00

ST EGS VR1

Maaskantse Boys
VR1

beker
scheidsrechter: Jan Paters
10:15

(Roeland Hoffmann )
Op een prachtige nazomerdag mochten dit nieuwe
team(samengesteld uit spelers die vorig jaar nog op
diverse niveau’s bij de 3 samenwerkende clubs speelden) aantreden voor de 1e bekerwedstrijd op een prima
bespeelbaar veld, waarvoor grote complimenten op zijn
plaats zijn voor de “terreinmensen” van de Kranenhof,
die hier afgelopen zomermaanden heel veel uren in
hebben gestoken!
Ons team bestaat dit jaar uit Jonas in de goal, Stijn,
Rens, Tijn, Sylvan en Tim in de achterhoede; Quin, Willem, Milan, Delano en Wessel als middenvelders en
Merlijn, Caelan en Pim in de voorhoede. Sommige spelers zijn ook inzetbaar in meer dan 1 linie.
Na een paar weken voorbereiding met een toernooi en
een oefenwedstrijd tegen JO13 mochten we vandaag
om het “echie” spelen, tegen WIttenhorst uit Horst Limburg, een onbekende tegenstander. Trainer Dave legde
voor de wedstrijd nog eens goed uit wat het betekent
op een groot veld te spelen en wat iedereen op een bepaalde positie moest doen. Vanaf de 1e minuut echter
zaten ons Limburgse gasten beter in de wedstrijd. Meer
felheid in de persoonlijke duels, meer beweging zonder bal etc. Ons hele team bracht niet wat ze normaal
kunnen brengen. Als ruststand konden we dan ook 0-2
noteren.

Venhorst VR1

beker

Stroeve bekerstart JO13 2007-1

ST EGS JO13 2007-1 WIttenhorst JO13 2007-1

ST EGS VR2

In de rust de jongens nog een opgepept en aangegeven
dat op zijn minst met volle inzet de persoonlijke duels
aangegaan. In het 2e bedrijf zagen we een lichte verbetering in de felheid, echter het spel van onze kant bleef
erg rommelig en niet op het niveau wat er normaal gesproken in deze groep zit. Eindstand 0-5 voor Wittenhorst. Het geheel onder prima leiding van scheidrechter
Edwin.
De les vandaag: veel verbeterpunten waar de jongens
en trainers de komende weken aan zullen moeten werken, te beginnen a.s. dinsdag in een oefenpotje in en
tegen Overasselt. Volgende week zaterdag uit naar weer
een nog onbekende Limburgse tegenstander: Blerick bij
Venlo

Woensdag 12 september
18:45

ST EGS JO13
2007-1

ST EGS JO13-3M

vriendschappelijk
Zaterdag 15 september
wedstrijdcoördinator: tot 13:00 uur Paul van
Halen, vanaf 13:00 uur Anita van Zuijlen
15:30

Juliana Mill JO19-1 St EGS JO19-1
beker
vertrek: 14:30 naar Mill
vervoer: Aarns, Beelen, Childress, Duits, res:
van der Elst

13:15

Juliana Mill JO17-1 ST EGS JO17-1
beker
vertrek: 12:15 naar Mill
vervoer: wordt door leiding geregeld

14:00

DAW Schaijk JO17-3 ST EGS JO17-2
beker
vertrek: 13:00 naar Schaijk
vervoer: wordt door leiding geregeld

12:30

ST EGS MO17-1

Achilles Reek MO17-1

beker
scheidsrechter: Theo Wouters
13:00
Foto: Tijn Peppinck is in een sprintduel verwikkeld
in de wedstrijd van de JO13 2007-1

7

ST EGS JO15-1

FC de Rakt JO15-1

beker
scheidsrechter: Theo Kersten

de derde helft egs
(Robert Kilian)
Na een prima voorbereiding, oa winst toernooi AWC,
moest JO9-1 vandaag richting Schaijk voor de eerste
van drie bekerwedstrijden. DAW, een grote vereniging
in de omgeving met prima faciliteiten en een grote jeugdafdeling, boezemde vooraf enig ontzag in bij de spelers.
Dus waren ze extra gebrand op een goed resultaat.
EGS begon erg fel, zoals de trainers graag willen zien.
Van enig ontzag was weinig meer te merken. Zaten
kort op de bal en gaven de tegenstander geen ruimte.
In balbezit vonden ze elkaar goed en na 1 minuut was
het Luuk die hard uithaalde. Helaas op de keeper. Dit
was een voorbode voor een waar spervuur van aanvallen op het doel van DAW. Luuk, Kobe en Kick waren
dichtbij het eerste doelpunt. Na 5 minuten was het Luuk
die goed door ging op links en hard binnen schoot. Kort
daarna was het Kobe die na een goede dribbel Luuk in
staat stelde om de 2-0 binnen te schieten. Een minuut
later ging Kick goed door op rechts en gaf een prima
voorzet op Luuk die er met het hoofd 3-0 van maakte.
Niet veel later gaf Kees de bal aan Kobe die met een bekeken schot van afstand de bal over de keeper schoot.
4-0! Daarna was het Luuk die voor de 5 en 6-0 zorgde,
waarna de eerste 10 minuten er op zaten. Een ongekende weelde, en een tegenstander die al gelijk op de
knieën moest voor een ongenaakbaar EGS.
Vervolgens begon EGS aan de 2e periode. En net als in
de eerste periode werd DAW met de rug tegen de muur
gezet en was EGS volop in balbezit. Na 11 min zorgde
Kobe wederom van afstand voor 7-0 en onderscheidde
keeper Robin zich met een aantal goede reddingen. Het
spel van EGS werd even wat slordig waardoor DAW de
kans had om even op adem te komen. Echter duurde

Eerste bekerwinst voor JO9-2
JVC Cuijk JO9-2 - ST EGS JO9-2

dit niet lang en was het Abe die na een goede dribbel de
8-0 binnen tikte. Hierna nam EGS de teugels nog steviger in handen. Doordat DAW veel voor het eigen doel
ging hangen gaven ze onze verdedigers Britt en Kobe te
veel ruimte en was het Kobe (die een patent op afstandsschoten heeft) op aangeven van Britt die eerst voor 9-0
zorgde en niet veel later de TIEN - NUL tegen de touwen
schoot. Een ongekende luxe na een prima eerste helft
en dik verdiend.
In de derde periode gingen de spelers in het zelfde tempo
door zoals ze de 2e periode geëindigd waren. Iets wat de
trainers Michael en Peter erg tevreden stemt. Zij hameren elke training op hard werken, goed luisteren, samen
spelen en nooit opgeven. Dat hadden de spelers goed
in hun oren geknoopt. De periode was nog niet begonnen of Abe kopte na een goede voorzet van Luuk de bal
achter de doelman 11-0. Kort daarna was het wederom
Abe die voor de 12-0 zorgde. In staat gesteld door Julian
die zowel in de verdediging als op het middenveld goed
voor de dag kwam. DAW kwam er niet meer aan te pas
en zorgde Luuk na een prima pass van Kobe voor 130. Als toeschouwer kreeg je bijna medelijden met DAW
maar onze spelers niet. Die gaven nog eens extra gas
waarna Abe voor 14-0 zorgde. Die daarmee gelijk zijn
visitekaartje af gaf als goalgetter. Aan het eind van de
derde periode was het DAW dat eindelijk een doelpunt
kon aantekenen. 14-1. Met die stand ging EGS de laatste periode van 10 minuten in. Van verslapping was geen
sprake en na 32 min was het wederom Luuk die voor de
15-1 zorgde. Kick zorgde een minuut later voor 16-1 en
niet veel later was het Kick, met wederom een goede assist, die Kees in staat stelde om de 17-1 binnen te schieten. En als een echte topscorer was het Luuk die na een
goede actie de eindstand op het bord schoot.
Een prima wedstrijd, leuk om te zien vanaf de zijlijn,
veel passie en veel goals. Een ware traktatie voor de
meegereisde supporters. Na het toernooi bij AWC en de
eerste bekerwedstrijd staat volgende week een nieuwe
wedstrijd op de planning. Nu tegen Juliana Mill JO9-1.
Benieuwd wat dat gaat opleveren voor de spelers van
trainers Michael en Peter.

Gassel JO15-1

ST EGS JO15-3

beker
vertrek: 12:00 naar Gassel
vervoer: van Kuppenveld, Oomen, Opsteeg,
res: Rikken
11:00

ST EGS JO13-1

Gemert JO13-1

beker
scheidsrechter: Edwin van Kraaij
13:00

SIOL JO13-2

ST EGS JO13-2

beker
vertrek: 12:00 naar Cuijk
vervoer: wordt door leiding geregeld
11:45

Boekel Sport JO13-3M ST EGS JO13-3M
beker
vertrek: 10:45 naar Boekel
vervoer: van Kempen(Floor), van
Kempen(Savy), van het Kruis, res: Ouwens

11:00

SJO Vianen Vooruit HBV MO13-2

ST EGS MO13-1

beker
vertrek: 10:00 naar Vianen
vervoer: Hijmans, Rovers, Toenders, res:
Adams
12:00

ST EGS JO13
2007-1

UDI'19/CSU JO13
2007-1

beker
scheidsrechter: Kevin Jansssen
09:30

ST EGS JO11-1

Juliana Mill JO11-1G

beker
scheidsrechter: Jan Paters
09:30

Hapse Boys JO11-2 ST EGS JO11-2
beker
vertrek: 08:30 naar Haps
vervoer: Gorselink, Hoekstra, res: van Kempen

09:30

ST EGS JO11-3

UDI'19/CSU JO11-6

beker
scheidsrechter: Dylan Childress
OSS'20 MO11-1

ST EGS MO11-1

beker

De eerste wedstrijd voor de jongens en meisje van JO92. Deels nieuwe gezichten maar het teamgevoel is al
goed. JVC is de eerste tegenstander. EGS begint sterk
aan de wedstrijd met direct grote kansen voor Yadi,
Lieke en Jurre. Dan opent Cas de score na de vele kansen. Lieke schiet vervolgens met een mooie volley de
0-2 binnen. Jurre scoort daarna de 0-3 en met een heel
mooi schot ook de 0-3. Dit is ook de ruststand.
De tegenstander geeft niet veel weerstand en Siem
heeft het rustig in het doel. EGS begint de tweede helft
goed met 2 kansen van Lieke en Yadi. Weer weet Cas
als eerste het net te vinden en maakt de 0-5. Sam maakt
net voor de time-out de 0-6. Na de laatste time out is de
weerstand gebroken. Lieke poort de keeper en tekent
voor de 0-7. EGS blijft goed druk zetten en Sam verovert de bal en maakt zelf af: 0-8. Jurre maakt daarna
al snel de 0-9. Merlijn en Sam werken goed samen en
Sam scoort de 0-10. Een mooi geplaatst afstandschot
van Jurre zorgt voor de eindstand 0-11.

Juliana Mill JO15-1

scheidsrechter: Joeri Nuijen

08:45

(Esther Boeijen)

ST EGS JO15-2
beker

13:00

JO9-1 vermorzelt DAW
DAW JO9-1 - ST EGS JO9-1

14:00

vertrek: 7:45 naar Oss
vervoer: Cornelissen, Ghijssen, res: Keijzers
09:00

Vitesse'08 JO10-2

ST EGS JO10-1

beker
vertrek: 08:00 naar Gennep
vervoer: Daamen, de Hart, res: Imiri
vrij

ST EGS JO10-2

10:00

JVC Cuijk JO10-4

ST EGS JO10-3

beker

Foto (Michael Hendriks): Kick Hendriks omspeelt
zijn tegenstander van DAW

vertrek: 09:00 naar Cuijk
vervoer: Peters, Radstake, res: van Thiel

Punten verdeeld bij JO10-2

09:30

Wat hebben ze goed samen gespeeld en was het al
echt een team! Goed gedaan jongens en meisje!!!

Berghem Sport JO9-1

beker
scheidsrechter: leider is spelleider

ST EGS JO10-2 - Juliana Mill JO10-2
(geen wedstrijdverslag)

ST EGS JO9-1

09:30

ST EGS JO9-2

SJO Vianen Vooruit
HBV JO9-1

beker
scheidsrechter: leider is spelleider
vrij

ST EGS JO9-3

10:00

ST SDDL/Ravenstein JO9-2

ST EGS JO9-4

beker
vertrek: 09:00 naar Ravenstein
vervoer: van Leuveren, Mulders, Roeven
11:30

ST EGS JO9-5

SIOL JO9-3

beker
scheidsrechter: FairPlay
09:00

Festilent JO8-1

ST EGS JO8-1

beker
Foto: Trainer Bart Wijnen instrueert zijn spelers van
de JO9-2

vertrek: 08:00 naar Zeeland
Foto: Teun Janssen aan de bal voor de JO10-2
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vervoer: Janssen, Latta, res: Ockers

de derde helft egs
JO8-1 pakt eerste overwinning van het seizoen
ST EGS JO8-1 - Udi’19/CSU JO8-2
(Martijn Kempen)
De eerste bekerwedstrijd stond op het programma.
Udi’19 beter bed Jo8-2 was de tegenstander. Altijd een
lastige tegenstander daar Udi bekent staat om haar
goede jeugdopleiding. EGS Jo8-1 speelt vandaag voor
het eerst in deze samenstelling een wedstrijd dus dat
zal nog even wennen zijn. De 3 verenigingen die bij elkaar zijn gekomen zorgde ook voor een mix aan spelers
van elke vereniging dus vandaag was een mooie test
om te kijken waar we staan. Davey stond vandaag op
doel. Daarvoor stond het verdedigende trio Milan, Boaz
en Jidde. Maddox bespeelt het middenveld en Senn
stond in de punt van de aanval. Don en Luuk begonnen
als wissel.
Milan zit nog maar net onder voetbal. Vorig seizoen aan
het einde er bij gekomen en voor hem was het dus al helemaal wennen. Dat was zichtbaar in de 1e minuut. Hij
speelde een bal door het midden terug die koelbloedig
door Udi werd afgerond. 0-1. Milan is niet iemand die
bij de pakken neer gaat zitten en stroopt zijn mouwen
en zet dit om in een leermoment. Gelijk weer aftrappen
en door. Dat pikte met name pitbull Maddox goed op.
Als een ware Edgar Davids probeert hij overal tussen te
vliegen en ballen af te pakken. Dit doet hij zo bedreven
dat hij voor de goal van UDI de bal kan afpakken en
goed in de hoek kan schieten. Kortom na de 0-1 staat
het alweer 1-1.
De jongens raken steeds meer op elkaar ingespeeld.
Veel inzet levert dus doelpunten op. Net achter Maddox
staat de andere pitbull van het 6 tal. Boaz verdedigt als
een ware Nigel de Jong. Bikkelhard en meedogenloos.
3 Udispelers denken met een rondootje hem een beetje
te kunnen dollen, maar Boaz werkt zich kapot en onderschept de bal. Ziet vervolgens afmaker Senn staan en
die maakt al vlug de 2-1. Senn heeft er zin in. Afgeslagen ballen pikt hij op en draait gelijk naar de goal toe.
Zo ook net voor de 3-1. In de kluts komt de bal voor
zijn voeten. Hij aarzelt niet en schiet zijn 2e van de dag
binnen.
Vervolgens komt linksback Jidde meer in beeld. Hij onderschept op eigen helft de bal van een UDI speler af.
Dribbelt als een Marcelo op volle snelheid naar de achterlijn. Hij ziet de andere opkomende back lopen. Milan
wilde zijn fout van het begin maar wat graag herstellen en schiet op voorgeven van Jidde de 4-1 binnen.
Dat smaakt naar meer dacht Milan. Als Jidde als een
Marcelo gezien kan worden dan kunnen we Milan vergelijken met Dani Alves. Veel opkomen en liever aanvallend ingesteld zijn als verdedigend. Milan onderschept
de bal achterin. Dribbelt op volle snelheid tot ver op de
helft van de tegenstander. Behoudt het overzicht en ziet
Senn vrij staan, die zijn 3e van de dag binnen schiet.
Net voor de time-out pakt Senn nog de bal op, dribbelt
weer richting de keeper die met knikkende knieën in de
goal staat. Senn faalt wederom niet en scoort zijn 4e.
Senn en Maddox mogen even gaan rusten en Don en
Luuk komen het veld in. Boaz komt daardoor wat aanvallender te staan. Een plek waar Boaz zich ook thuis
voelt. Don komt in de spits te staan en Luuk mag verdedigend zijn mannetje staan. De druk van UDI neemt
dan wel iets meer toe, maar nog steeds zijn onze jongens het gevaarlijkst. Mede ook door puik keeperswerk
van Davey. Met een paar katachtige reflexen blijft zijn
doel tot aan de rust schoon. De uittrappen van Davey
zorgen voor gevaar. Zowel de lange ballen, maar ook
opbouwend. Dit keer speelt hij Milan in. Wederom dribbelt Milan met de bal en komt hij vlakbij de goal van
de tegenstander. Niet zelfzuchtig, maar keurig afleggen
zodat Boaz zijn 1e doelpunt voor dit team mag maken.
7-1 is het inmiddels.
Vervolgens wil Milan zijn goede optreden nog meer
glans geven. Waar eerst Milan de aangever was op
Boaz was het nu andersom. Boaz onderschepte zijn
25e bal ,gok ik , en ziet nu Milan goed mee opkomen.
Milan Blijft rustig en scoort zijn 2e van de dag. Rust.

In de rust staan we bij elkaar en komen we tot de conclusie dat we eigenlijk best wel goed voetballen. Op de
trainingen is het tot nu toe nog veel met de oogkleppen
op voetballen, maar hier zien ze elkaar steeds vaker
staan. En dat zorgt weer voor veel doelpunten. Maddox
gaat na de rust de goal in en Davey mag al zijn energie in het veld gooien. Don speelde wat onwennig in de
spits en doet een klein stapje terug naar het middenveld. Ook Senn gaat op het middenveld staan en Luuk
schuift door naar de spits.
De vele wisselingen kunnen de coaches zich aanrekenen. Want hoe de wedstrijd gestart werd zo ging het in
de 2e helft ook weer. Binnen een minuut maakte UDI de
8-2. Het stond niet zoals afgesproken en de kinderen
waren een beetje zoekende. Luuk werd kort daarna geraakt door een speler en had last van zijn enkel. Boaz
kwam daardoor iets sneller dan gepland weer terug in
het veld. Nu als echte laatste verdediger waardoor Senn
weer naar de spits kon.
Toch pakten de jongens dit weer snel op. Boaz blijft een
echte balafpakker en dat laat hij in de 2e helft ook zien.
Nu goed naar de zijkant gelopen en ziet dan spits Senn
goed vrij lopen. Senn komt weer oog in oog met de keeper en maakt zijn 5e van de ochtend. Niet lang daarna
herhaalde zich dit truukje. Senn maakt zijn 6e en wederom kwam de assist van Boaz. Don lijkt wat meer op
zijn plek op het middenveld. Iedere keer een been ertussen zetten en veel draaien lijkt hem beter te liggen dan
voorin wachten op de bal. Met vele goed afgepakte ballen en vervolgens het inspelen van teamgenoten zorgt
hij, ondanks dat hij niet op het scorebord staat , dat hij
een enorm belangrijke speler is.
Toch kon hij niet voorkomen dat UDI nog een treffer
mocht maken. Davey liet later met een mooie sliding,
ala Henk Fräser (dit keer zowel de bal als de speler)
,zien dat hij naast keepen ook dus heel goed kan verdedigen. Bovendien verbaasde hij het publiek ook nog
eens door van linksachter ineens naar rechtsmidden
goed op te komen en vervolgens met een voortreffelijk
op maat gepasste bal bij goealtjesdief Senn te krijgen
die zo zijn 7e van de dag mocht maken.
Inmiddels zijn Jidde en Luuk beiden weer terug in het
veld. Jidde laat met verschillende keren mee naar voren te zijn gekomen ook zien dat hij niet alleen maar
ballen achter wil tegenhouden. Ook Luuk die in de rust
al aangaf in de spits te willen staan hoopt zijn doelpunt
nog mee te pakken. En jawel na 3 doelpogingen lukt het
Luuk door goed druk te zetten met het hele team, maar
op aangeven van Luuk, de bal te veroveren en in de korte hoek te plaatsen. 12-4 is het inmiddels. Met nog een
paar seconden op de klok wil Senn nog 1x laten zien
wat hij kan. Na de aftrap werd er gelijk druk gezet. Senn
onderschept de bal en mag weer naar de keeper lopen.
Na eerder een keer op de paal te hebben geschoten
was het nu wel raak en bepaalt hij de eindstand op 13-4.
Een fantastische teamprestatie. Inzet van minuut 2
(moesten toch even wakker worden) tot minuut 40. Kinderen die voor elkaar de bal afpakken. Kinderen die
elkaar zien en elkaar het voetbal gunnen. Een mooie
basis is gelegd en hopelijk zien we dit in elke wedstrijd
terug. Volgende week staat de uitwedstrijd tegen Juliana Mill op het programma voor de beker.

09:30

ST EGS JO8-2

Juliana Mill JO8-2G

beker
scheidsrechter: FairPlay
09:30

ST Estria/SCV'58
JO7-1/JO7-2

Venhorst JO7-1G/
JO7-2

beker
08:45

Juliana Mill JO7-1

ST Estria/SCV'58
JO7-3/JO7-4

beker
vertrek: 8:00 naar Mill
09:30

ST EGS JO7-5

V.V. Achates JO71/JO7-2G

beker
Zondag 16 september
11:00

ST EGS 6

DSV 7

beker
scheidsrechter: Edwin van Kraaij
12:00

ST EGS VR1

NLC'03 VR1

beker
scheidsrechter: Theo Wouters
10:15

ST EGS VR2

Vianen Vooruit VR1

beker

Knappe bekerwinst JO13-3M
ST EGS JO13-3M - SES JO13-2M
(Bas Janssen )
Een hele goedemorgen allemaal, daar zijn we
weer…..Wa hed de zomer toch lang geduurd voor
ons. Mar goed, we mogen weer, en de tegenstander van ons was SES langeboom, nog nooit van
gewonnen, gelijk of verloren, Dus…..Eerst weer
een bespreking vooraf, om de puntjes op de ï te
zetten.
Het is altijd weer afwachten voor de meiden wie
gaat/mag kiepen, maar er waren 2 zo vriendelijk
om dat te doen (Mirthe, Nienke allebei een helft)
We begonnen lekker rustig aan de wedstrijd, en
kregen al snel onze eerste kansen, maar door goed
kiepers werk van de tegenstander ging de bal er
niet in. We bleven goed combineren en kregen keer
op keer kansen, onze meiden schoten met rechts
en zelfs met links, maar hij wauw er gewoon niet in.
Voor de coach was het wel lekker, combinatie spel
en teamwork was uitmuntend goed……..!!!!!!!!
Tweede helft gingen we gewoon door, druk op de
tegenstander, die hier door geen kans kreeg. Gewoon rustig blijven en gewoon blijven combineren,
en zo kwam ook een wereldgoal tot stand, door een
goeie steekpass van Emma, kwam de bal bij Femke die de bal zonder te twijfelen zo lekker binnen
schoot……, heerlijk !!! 1-0 Maar hier was het nog
niet mee gedaan, we moeten verder en proberen
nog een te scoren, maar de keepster van Langeboom was wel goed, voor de tegenstander was het
de eerste keer op een groot veld en deden het nog
helemaal niet verkeerd.
In de competitie komen we ze nog een keer tegen
maar dan zal het weer anders zijn. Wij hebben echt
kei goed gevoetbald, ik kan ze allemaal wel benoemen, maar gullie kunt beter de volgende keer maar
beter allemaal komen kijken, want het is een genot………voor, tijdens en na de wedstrijd, een echt
team……….Dus……………
Tot volgende week allemaal, HOUWDOE…………

Foto: vlnr Jidde de Hart, Maddox Latta en Boaz
Janssen
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Foto: Nienke van Ras trapt de bal weg

de derde helft egs
Geactualiseerde trainingsveld- en kleedkamer indeling sportpark De Kranenhof
(stuurgroep EGS)

Hieronder is de trainingsveldindeling van sportpark De Kranenhof schematisch uitgetekend. Per dag kun je zien op welk stuk trainingsveld de
teams zullen gaan trainen. Op iedere afbeelding zie je een bovenaanzicht met aan de linkerkant veld 2, de tussenstrook en veld 3 van Estria.
Aan de rechterkant is veld 2 en de trainingsstrook bij SCV’58 te zien.

Geactualiseerde trainingsveld-indeling sportpark De Bikkelkamp
MAANDAG

DINSDAG
Veld3

Selectie
Selectie
19.45 - 21.30 19.45 - 21.30

WOENSDAG
Veld3

DONDERDAG
MO17-1

Veld3

- 19:45
Selectie
19.45 - 21.30

18.30

MO17-1
18:30 - 19:45
Selectie
19.45 - 21.30

Selectie
Selectie
19.45 - 21.30 19.45 - 21.30

JO13 2007-1
18:30 - 20:00
Selectie
19.45 - 21.30

Veld3

JO13 2007-1
18:30 - 20:00
Selectie
19.45 - 21.30

JO9-3
JO-4
18:30-19:30 18:30-19:30

Hoofdveld
Geen verlichting

Veld 2
C en D

Veld 2
A en B

Hoofdveld
Geen verlichting

Veld 2
C en D

Kleedkamers
Klk 8B: JO10-1

Clubhuis

Hoofdveld
Geen verlichting

Veld 2
C en D

JO13 2007-1
18:30-20.00

JO8-1
JO8-2
18:30-19:30 18:30-19:30

JO11-1
18:30-19.45

JO11-1
MO11-1
18:30-19:30 18:30-19:30
Rest
Rest
senioren
senioren
20.00 20.00 21.15
21.15

Veld 2
A en B

JO10-1
18:30-19:45

Hoofdveld
Geen verlichting

Veld 2
C en D

Veld 2
A en B

JO10-2
18:3019:45

JO8-2
18:3019:30

Clubhuis

Veld 2
A en B

JO9-5
18:30-19:30

Kleedkamers
Klk 1B: JO8-2
Klk 5A/5B: Selectie
Klk 8A: JO13 2007-1/JO11-1
Klk 8B: JO10-2

Kleedkamers
Klk 1A: JO9 -5
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Clubhuis

JO10-3
JO10-1
18:30-19:30 18:30-19:30
VR2
VR2
19.45 - 21.00 19.45 - 21.00

Clubhuis

Kleedkamers
Klk 1A: JO9-3/JO9-4
Klk 1B: JO8-1/JO8-2 Rest senioren
Klk 4A: MO17
Klk 4B: VR2
Klk 5A/5B: Selectie
Klk 8A:JO13 2007-1/JO11-1
Klk 8B: JO10-1/JO10-3

de derde helft egs
Knappe winst voor JO9-4

Monsterscore voor JO9-3G

ST EGS JO9-3 - Achilles Reek JO9-1G

ST EGS JO9-4 - Juliana Mill JO9-2

(Manon Hol)

(Maarten Eurlings)

Zaterdag speelden we ons eerste wedstrijd en moesten
tegen Achilles. Ons team is samengesteld uit meerdere
teams van GVV en Estria en heeft nog maar 1 x samen kunnen trainen. Maar na de teambuiling van vorige
week kenden de kinderen elkaar gelukkig al een beetje.
Al snel werd het eerste goal gescoord. Hierna volgende
er al snel veel meer. Bij 13-0 hebben we ons tot doel
gesteld, dat we er als team voor moesten zorgen dat
iedereen gescoord moest hebben aan het einde van de
wedstrijd. Hier werd als team voor gewerkt door meer
over te spelen en samen te werken maar ook door het
elkaar te gunnen. Uiteindelijk heeft iedereen kunnen
scoren en werd het 18-0.
Het was fijn om te zien dat er echt een team stond waarbij met veel plezier, maar vooral ook sportief, werd gespeeld. Zo werd bij de penalty’s nemen ook de tegenstander aangemoedigd. Ik ben trots op ons team!

Eindelijk, de eerste wedstrijd van het seizoen! Voor de beker
speelt EGS JO9-4 thuis tegen JO9-2 Juliana uit Mill. Een zonnige voetbalochtend die ook zonnig eindigt in een overwinning: 7-6!
Al snel opent EGS de score maar telkens weet Juliana terug
te komen en lang gaat het gelijk op. Soms is het nog even
wennen in het nieuwe team. Maar vaak wordt er goed samengespeeld en Jessy en Mohammad scoren meerdere keren.
De wedstrijd blijft spannend tot in de laatste minuut. Bij een
stand van 6-6 haalt EGS in de laatste seconden toch nog de
overwinning binnen: 7-6!
Knap gedaan allemaal. Volgende week uit bij DAW in Schaijk.
We hebben er zin in!

JO11-1 verliest in laatste
kwart

ST EGS JO11-1 Constantia JO11-1
(Paul Roeffen )

Liefst 12 voetballers hadden zich in de basis gespeeld voor het eerste treffen van
het seizoen. Slechts 8 plaatsen waren te
vergeven. De keeperspositie was natuurlijk al voor Sam. Thijs, Thijn en Marcus
hadden de smaak der overwinning reeds
opgedaan door mee te doen bij JO 11 2.
Lennard en Roan wilden heersen op de as
van het veld. Lucas, Olivier, Jelle, Julian,
Guan en nogmaals Julian gaan natuurlijk
weer voor elke bal.
En dan loopt de eerste periode net iets anders. Met een speler teveel voor de bal,
wordt het al snel 0-3. Sam weet nog erger voorkomen. Daarna voltrekt zich een
gelijkwaardige wedstrijd waarbij vloeiend
samenspel bekroond wordt met een pegel
van Thijn in de linkerbovenhoek. Vanuit de
loop weet Thijs met een onnavolgbare lob
in de derde periode de spanning nog terug
te brengen. Echter in het laatste kwart liet
Constantia zien hoe kwetsbaar balverlies
van EGS voorin is. Wij ontmoeten Constantia volgende maand weer. We zullen
dan weten welke stappen we gemaakt
hebben.

Heel veel goals bij JO11-2
Foto: vlnr: Mees Keijzers, Bowen Verhoeven, Lois
Verhaaren en Wouter Hol

Foto: Luna Michiels in duel terwijl Jacco Mulders en
Mohammad Alhalq toekijken.

(Jeroen Zweers)

Nieuwe indeling JO7
(Frans van Lin en Dennis Rots)
Afgelopen week hebben de trainers, coördinatoren en leden van de stuurgroep alles in het werk gezet om een herindeling
mogelijk te maken. Wij zijn dan ook blij te kunnen melden dat het gelukt is om nog voor de start van de competitie (a.s. zaterdag 08 sep 2018) een nieuw JO7 team (EGS JO7-5) bij de KNVB aan te melden. Eveneens goed nieuws is dat Bart Wijnen
bereid is gevonden dit nieuwe team onder zijn hoede te nemen.
Met de herindeling proberen wij, o.a. door het vormen van kleine stabiele teams, rust en continuïteit voor zowel de trainers als
spelertjes te creëren. Hierbij hebben wij getracht de impact voor de diverse spelers en ouders tot een minimum te beperken.
In onderstaand overzicht is geprobeerd de nieuwe indeling zo duidelijk en compleet mogelijk weer te geven.
Wij begrijpen dat dit mogelijk niet voor iedereen de gewenste indeling is, desondanks hopen wij op ieders steun. De club
draait immers op vrijwilligers die veel vrije tijd investeren in het mogelijk maken van voetbal binnen de gemeente Grave en
misschien wel het belangrijkste: een glimlach op de gezichten van de kinderen. Dit lukt niet zonder jullie positieve instelling
en soms ook hulp. SAMEN één doel!!!
Tijdens het seizoen vinden er evaluatiemomenten plaats en zullen wij de teams en samenstelling opnieuw beoordelen. Indien
nodig zullen er dan aanpassingen plaatsvinden.
Mochten er desondanks toch nog onoverkomelijke bezwaren zijn dan vernemen wij die graag.
Voor komend seizoen: ‘Veel sportief voetbalplezier gewenst!’
Nieuwe indeling ST EGS JO7 per 03 sep 2018:
Team

JO7-1 / JO7-2

JO7-3 / JO7-4

JO7-5 /

Locatie

Kranenhof

Kranenhof

Kranenhof

Trainingsdag

Woensdag

Donderdag

Woensdag

Trainingstijd

18:00-19:00

18:00-19:00

18:00-19:00

Kader

Rein Bonimbie

Roger Jansen

Bart Wijnen

Nick Spanjers

vacant

vacant

Jahnoah Bonimbie

Lars Sip

Thijs de Hart

Maxx Rossen

Freek Jansen

Jip Erkelens

Spelers

Rens Balk

Blaine Ashby

Jip van de Linden

Noureddine Khamal

Devin Rots

David Reffeltrath

Ruby Hendriks

Amir El Missaoui

Milan Wijnen

Luke Veenema

Lars Drentje

Levi Adams

Hugo Jansen

Floris Hartmann

Cas van de Wiel

Milou Scholten

Luuk van de Venne

Sylvie Vloet

Timo Cornelissen
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ST EGS JO11-2 ST Constantia/Menos JO11-3

Matt Gerrits

Zaterdag 1 september 09:30 begon de
wedstrijd EGS JO11-2 - Constantia/Menos
JO11-3. Onder leiding van Jeroen Zweers
en Jordy van Zelm. De scheidsrechter gaf
nog een korting uitleg over de nieuwe spelregels.
Om 09.30 werd er dan ook afgetrapt. Het
was al vrij snel duidelijk dat EGS in het
eerste kwartier de boven liggende partij
was stand: 7-0. Na 20 min spelen kwam
EGS er goed vanaf door een mooie counter van Constantia, Ramon was belangrijk
met een goede redding, waar Constantia
het na liet om scoren gebeurde dat wel
aan de andere kant 8-0. Daarna bleef EGS
goed druk zetten en continu in de aanval.
In de 2de helft bleef EGS doorgaan en
bouwde de score uit tot 21-0. Goals gemaakt door: Tijn(7x) Finn(4x) Mycha(1x)
Jayden (1x) Mosse(3x) Thijs(2x) Vanwege
een blessure en zieke deden er 3 jongens
mee van de JO11-1 , Marcus ,Tijn B. en
Thijs bedankt voor het mee doen. Het was
een mooie wedstrijd met veel goals!

Foto: Tijn en Jayden aan de bal voor
de JO11-2

Kopij voor de weekbrief dient
vóór maandag 17.00 uur
aangeleverd te zijn via
weekbrief.egs@gmail.com

