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Uitslagen
(Rian van de Ven)

Foto: Tijn van Soest (JO13-1) in duel met zijn tegenstander van Juliana Mill

SAMEN één doel!!! Werk mee aan de sportieve toekomst van Grave!
(Jan Nuijen, lid stuurgroep EGS)
Vanaf 2012 werken de drie voetbalverenigingen Estria,
GVV’57 en SCV ’58 (EGS) intensief SAMEN om het
voetbal in onze Gemeente Grave ook in de toekomst
te kunnen blijven garanderen. Voorzichtig gestart met
de meisjes van de drie verenigingen, gevolgd door de
dames-senioren en enkele jongens leeftijdsgroepen,
speelt anno 2018 de hele jeugd, zowel jongens als
meisjes, van Estria, GVV’57 en SCV’58 in 30 Samenwerkende Teams. Waar mogelijk wordt er door deze
teams zoveel mogelijk op De Kranenhof, sportpark van
Estria én SCV’58, getraind en gespeeld en waar nodig
wordt De Bikkelkamp van GVV’57 ingezet als trainingsen speellocatie om enerzijds de benodigde flexibiliteit
bij het plannen van wedstrijden en trainingen te kunnen
bieden én anderzijds omdat de grenzen van de capaciteit van De Kranenhof dat nodig hebben.
SAMEN één doel, vraagt om een goede organisatie en
voldoende vrijwilligers. Vrijwillig, maar niet vrijblijvend,
om voor onze jeugd, onze toekomst het mooie voetbalspelletje mogelijk te maken. Als actief voetballend lid,
als ouder van een voetballer/voetbalster, of als oud-lid
van GVV’57, Estria of SCV’58 heeft u ervaren dat ‘wij’
in de voetballerij NIET ZONDER bestuurders, trainers/
leiders, clubhuispersoneel, scheidsrechters en andere
vrijwilligers kunnen!!!
SAMEN één doel!!!, de Samenwerking EGS kan uw
hulp gebruiken!!! Op een mooie wijze met onze jeugd
voetballend bezig zijn én hun favoriete sport mogelijk
maken. Waarmee kunt u ons/onze jeugd helpen???
Scheidsrechters/spelbegeleiders
Wekelijks worden er op De Kranenhof en op De Bikkelkamp zo’n 20 wedstrijden gespeeld, die een scheidsrechter/spelbegeleider nodig hebben. Dat kan op een
klein veld (half/kwart veld) of het grote veld, voor meisjes- of jongenswedstrijden, bij de oudste jeugd (JO19/

O17/JO15/O13-teams) of de jongste jeugd (O11-teams)
op de zaterdag tussen 09.00 en 12.30 uur en tussen
12.30 en 16.15 uur. Ook onze 16 seniorenteams hebben scheidsrechters nodig. Dus heeft u zondags tussen
10.00 en 13.00 (lagere senioren) of 13.00 en 16.30 uur
(hogere senioren uitgezonderd de eerste teams) zin en
tijd om een wedstrijdje te fluiten, geef dat dan door aan
samenwerking.egs@gmail.com)
(Graag aangeven jeugd/senioren, welke jeugdgroepen
en welk dagdeel en welke frequentie, bv éénmaal per
maand of éénmaal per twee weken)
Clubhuispersoneel
Voor onze EGS-jeugd is zaterdags het GVV’57 clubhuis
én het Estria clubhuis geopend. Deze clubhuizen, gebruikt door de jeugdafdeling van de EGS hebben vrijwilligers nodig, die onze gasten/ouders/vrijwilligers/opa’s/
oma’s e.a. van koffie/thee, een frisje en andere zaken
voorzien. Als u mee wilt helpen, dat kan ook alléén tijdens de ‘top half uurtjes’, vaak als u toch als ouder op
het sportpark aanwezig bent, geef dat dan door aan
samenwerking.egs@gmail.com.
(Graag aangeven welk dagdeel en welke frequentie, bv
éénmaal per maand of éénmaal per twee weken of tijdens ‘top halfuurtjes’)

Donderdag 6 september
HBV VR1

ST EGS VR2

7-0

Zaterdag 8 september
Van de leeftijdsgroepen JO7 t/m JO10 worden
geen uitslagen en standen door de KNVB bijgehouden.
ST EGS MO11-1

Volkel MO11-1

5-5

ST EGS JO11-3

Achilles Reek
JO11-1

5-11

Toxandria JO11-2

ST EGS JO11-2

2-6

SES JO11-1

ST EGS JO11-1

17-0

Blerick JO13 2007-1 ST EGS JO13 2007-1

3-2

ST EGS MO13-1

Achilles Reek
MO13-1

5-0

Udi’19/CSU JO136M

ST EGS JO13-3M

1-3

ST EGS JO13-2

SV DWSH’18
JO13-1

0-0

ST EGS JO13-1

Juliana Mill JO13-1G

0-3

Festilent JO15-2

ST EGS JO15-3

1-4

ST EGS JO15-2

SJO Vianen Vooruit/
HBV JO15-1

0-6

ST EGS JO15-1

Prinses Irene JO15-1

4-1

ST EGS MO17-1

ST SDDL/Ravenstein MO17-1

1-1

Trainers/leiders
Vindt u het leuk om uw eigen jeugd of onze jeugd te begeleiden tijdens de wedstrijden of de trainingen, geef dat
dan aan. U bent er (vaak) toch en vele handen maken
licht werk!

SJO Vianen Vooruit/
ST EGS JO17-2
HBV JO17-2

4-3

Achates JO17-1G

ST EGS JO17-1

2-0

ST EGS JO19-1

Gassel JO19-1

3-0

Als vrijwilliger wordt u gratis lid van Estria,GVV’57 of
SCV’58 en krijgt u -indien gewenst- ondersteuning en
werkt u mee aan het welslagen van een mooie Samenwerking RICHTING een mooie toekomst.

ST EGS VR2

Venhorst VR1

2-1

ST EGS VR1

Maaskantse Boys
VR1

0-2

ST EGS 6

Excellent 3

6-0

Zeg niet meteen NEE, maar denk eens na wat u kunt
bijdragen?!

8

Zondag 9 september

de derde helft egs

Programma
Woensdag 12 september
18:45

ST EGS JO13 2007-1 ST EGS JO13-3M
vriendschappelijk

Presentatie nieuwe tenues EGS

Zaterdag 15 september

(Werkgroep tenue)
Beste jeugdleden, ouders, andere familieleden, leden,
belangstellenden,

Hier worden de tenues aan de begeleidingen overhandigd en kunnen de spelers en speelsters zich gaan omkleden.

gaan we de start van de competitie feestelijk inluiden!
Aan het begin van deze avond gaan we namelijk de
nieuwe tenues presenteren aan alle (jeugd)leden van de
Samenwerking Estria/GVV’57/SCV’58 (EGS)!

Vrijdagavond 21 september 2018

Om 18.40 uur gaan we de 29 teams aan het gekomen
publiek voorstellen. Hierbij zullen onze sponsors bedankt worden voor de steun die ze aan de jonge EGS
samenwerking (vaak wederom) gegeven hebben.
Om ongeveer 19.30 uur wordt de presentatie afgesloten
met een gezamenlijke foto.

Door een prima ondersteuning van vele lokale sponsors
en Brandsfit hebben we voor de gehele EGS jeugdafdeling nieuwe tenues kunnen aanschaffen. Hier zijn we
bijzonder trots op, want dit laat zien, en dragen we dan
nog meer uit, dat we één jeugdvereniging geworden zijn.
De hoofdrol van de presentatie is voor onze eigen EGS
spelers en speelsters.

Tijdens deze presentatie worden ook (eenmalig) de
EGS sokken overhandigd aan alle jeugdspelers en
speelsters. Deze sokken komen in het bezit van onze
spelers en speelsters. Ook wordt de speciale EGS kleding website geopend met daarop een prachtige aanbieding. Daarover meer tijdens de presentatie.

Wat is de bedoeling?
Om 18.00 uur worden de EGS jeugdspelers en speelsters verzocht om zich te verzamelen op Sportpark De
Kranenhof, ingang Estria.

We hopen jullie allemaal vrijdag de 21e september 2018
te mogen verwelkomen op Sportpark De Kranenhof,
Kranenhofscheweg 10 te Escharen!

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: Broekman, Claasen, IJzerman, res:
Bongaards

14:00

DAW Schaijk JO17-3 ST EGS JO17-2
beker
vertrek: 13:00 naar Schaijk
vervoer: van Kempen, Liefrink, Lomans, res:
Ariens

12:30

ST EGS MO17-1

Achilles Reek MO17-1

beker
scheidsrechter: Bernard van Eldijk

VR1 verliest met 2-1 in 2 bekerduel
e

ST EGS VR1 - Maaskantse Boys VR1
(geen wedstrijdverslag)

MO17-1 speelt gelijk
ST EGS MO17-1 ST SDDL/Ravenstein MO17-1
(geen wedstrijdverslag )

13:00

ST EGS JO15-1

FC de Rakt JO15-1

beker
scheidsrechter: Theo Kersten
14:00

ST EGS JO15-2

Juliana Mill JO15-1

beker
scheidsrechter: Joeri Nuijen
13:00

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: Jan Nuijen
13:00

SIOL JO13-2

ST EGS JO13-2

beker
vertrek: 12:00 naar Cuijk
vervoer: wordt door leiding geregeld
11:45
Foto: Vede van de Geijn in duel met haar tegenstandster van Maaskantse Boys

( Remco Kersten)
Dit jaar speelt de JO19-1 voor het eerst onder de vlag
van de samenwerking en na twee oefenwedstrijden
stond dan eindelijk onze eerste officiële wedstrijd op het
programma. Op het sportpark de kranenhof werd er een
derby gespeeld tegen Gassel JO19-1.
Het was een onwennig begin, dit alles heeft te maken
met het feit dat we nog niet helemaal op elkaar ingespeeld zijn (spelers van 5 verschillende teams). Daarnaast hield de tegenstander veel mensen achter de bal,
hanteerde ze alleen maar de lange bal en gokte op een
bal die een keer goed zou vallen achter onze verdediging. Tot grote ergernis langs de kant gingen wij mee in
het slechte spel van de tegenstander. Na 20 minuten
begon we beter te voetballen en lieten we vaker de bal
rond gaan. Dit leidde tot enkele kansen waar helaas de
keeper van Gassel steeds antwoord op had.
Na de rust begon het langzaam beter te draaien, werd
het veld breed gehouden en speelden we al een stuk
beter dan in de eerste helft. Aan het spelbeeld van de
tegenstander veranderde niks en zij bleven met 8 man
op hun eigen zestien hangen. De ban werd uiteindelijk
gebroken door een penalty die overtuigend werd binnen
geschoten door Tijn van Haren na een overtreding op

beker

Foto: Britt Nanning schermt de bal af

vertrek: 10:45 naar Boekel
vervoer: van Kempen(Floor), van Kempen (Savy), van het Kruis, res: Ouwens

JO19-1 wint bekerderby tegen Gassel
ST EGS JO19-1 - Gassel JO19-1

Boekel Sport JO13-3M ST EGS JO13-3M

11:00

Hessel van Tienen die goed weg draaide bij zijn tegenstander. Niet veel later viel de 2-0. Na een goede combinatie kwam de bal voor de voeten van Bram van Zuijlen
die overtuigend de bal achter de keeper schoot. We domineerde de wedstrijd en de tegenstander had niks in te
brengen. Vlak voor tijd werd het zelfs nog 3-0 door Jari
van Vliet.
Het was een dik verdiende overwinning maar er is nog
genoeg werk aan de winkel zodat we mooie resultaten
kunnen blijven behalen. Volgende week gaan we op bezoek bij Juliana Mill om te bepalen wie verder gaat in de
beker.

SJO Vianen Vooruit HBV MO13-2

ST EGS MO13-1

beker
vertrek: 10:00 naar Vianen
vervoer: Hijmans, Rovers, Toenders,
res: Adams
11:00

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
08:45

OSS'20 MO11-1

ST EGS MO11-1

beker
vertrek: 7:45 naar Oss
vervoer: Cornelissen, Ghijssen, res: Keijzers
Foto: trainer van de JO19-1, Remco Kersten
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6 boekt eerste overwinning
e

ST EGS 6 - Excellent 3
(Joep van der Molen)
Na een gelijkspel van vorige week (het eerste punt was
dus al binnen), volgde afgelopen zondag de eerste
overwinning. En wat voor een overwinning. Excellent
uit Oploo werd met 6-0 aan de kant geschoven. Groot
aandeelhouder in de score was Remco met drie doelpunten. Ook Niels, hij opende het bal, Bram (gastspeler)
en Loek deden een duit in het zakje.
Bij het voetbal gaat het om het maken van doelpunten,
maar om daar te komen moet je wel een elftal hebben
waar ieder op zijn plek de juiste invulling daaraan geeft.
Neem nou Nick die achterin vele gaten dicht liep en
achterin keurig het balletje rond liet gaan. Of Danny die
met een splijtende pass Niels zo voor de keeper zette.
Het hele elftal draaide afgelopen zondag dus op volle
toeren. Met als motoren Jeroen en Jasper. Zij combineerde er heerlijk op los en zette menig aanvaller op de
goede weg richting doel. Maar ook vaak het spel verleggen en net even de tijd en de rust nemen om met de
goede oplossing te komen. Zo kon Ian als laatste man
en voorstopper fungeren, want Excellent kwam er niet
meer aan te pas.
De score kon eigenlijk nog groter geweest zijn als het vizier nog scherper had gestaan. Het doet er ook niet toe.
De toeschouwers kregen een goede pot voetbal voorgeschoteld, met een ijzersterk EGS 6, die haar eerste
overwinning boekte.

Wereldgoal bij JO15-1

ST EGS JO15-1 - Prinses Irene JO15-1

09:00

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
vertrek: 09:00 naar Cuijk
vervoer: Peters, Radstake, res: van Thiel
09:30

ST EGS JO9-1

Berghem Sport JO9-1

beker
scheidsrechter: leider is spelleider
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

Helaas wist de Prinses Irene op slag van rust de gelijkmaker te maken, waardoor de aanmaaklimonade in de
rust toch een zuur smaakje kreeg.
De tweede helft begonnen onze jongens erg sterk. Er
werden diverse kansen gecreëerd, maar of de paal
stond in de weg of de juiste scherpte of geluk was er
niet. Na 10 minuten wist Jorg de 2-1 op het scorebord
te krijgen en vrij snel daarna maakte Abe de 3-1. Ook
de 4-1 kwam op naam van Abe. Diezelfde Abe kon zelfs
een zuivere hattrick op zijn naam schrijven, maar de
genomen penalty werd jammerlijk gemist. Prinses Irene
kwam soms gevaarlijk voor het doel van EGS, maar de
uitstekend keepende Boy wist met de nodige mooie reddingen zijn doel in de tweede helft schoon te houden,
waardoor de wedstrijd met 4-1 gewonnen werd. Een
zeer verdiende overwinning.

ST EGS JO10-1

beker

(George van der Zon Brouwer)
Heel soms zie je een doelpunt waarvan je denkt; heb
ik dit echt gezien? Vandaag was zo’n dag, onze JO151 moest tegen Prinses Irene JO15-1 en daar kregen
de toeschouwers een wonderschoon doelpunt te zien.
Het was de 20ste minuut, Yves kreeg de bal rond de
middenlijn aan de rechterkant, na een paar persoonlijke acties waarbij hij een paar tegenstanders voorbij
speelt, komt hij uiteindelijk aan bij de rechterpunt van
het strafschopgebied. Om zijn, toch al mooie acties te
bekronen, besluit Yves om de bal met buitenkant rechts
diagonaal in verre kruising te schieten, een beauty! Heel
veel mooier kun je ze niet maken denk ik.

Vitesse'08 JO10-2

ST EGS JO9-4

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

ST EGS JO9-5

SIOL JO9-3

beker
scheidsrechter: FairPlay
09:00

Festilent JO8-1

ST EGS JO8-1

beker
vertrek: 08:00 naar Zeeland
vervoer: Janssen, Latta, res: Ockers
09:00

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

Achates JO7-1/JO7-2G

beker
Zondag 16 september
11:00

JO15-2 zoekt naar juiste formatie

scheidsrechter: Kevin Janssen
11:00

In de tweede helft startte EGS goed en de 1-2 hing in
de lucht. Echt grote kansen kreeg EGS niet, maar EGS
bepaalde wel het wedstrijdritme. De 3-0 kwam dan ook
als een mokerslag. De koppies gingen hangen en in
de laatste 5 minuten van de wedstrijd werden er nog 3
tegendoelpunten geïncasseerd. Zo stond er een geflatteerde 0-6 op het formulier.
Dat EGS JO15-2 nog zoekende is naar de juiste formatie, is wel duidelijk. Dat zal op een positieve manier van
een ieder moeten gebeuren. Vele fouten zullen nog gemaakt worden. Je kunt elkaar alleen maar beter maken
door elkaar positief te steunen. Dan zal je uiteindelijk
resultaten behalen, die er echt wel komen! Voor nu is
het dus positief blijven, hard blijven trainen, veel inzet
brengen in de wedstrijd en zoeken naar de goede balans in het elftal.

ST EGS VR1

NLC'03 VR1

beker

(Joep van der Molen)

In de wedstrijd had VianenVooruit/HBV (het wordt tijd
dat ze een goede clubnaam gaan verzinnen!) iets meer
overwicht. Toch kreeg EGS ook kansen die helaas niet
verzilverd werden. In de pot zelf kwam terug wat op de
training was geoefend, meer duelkracht en niet je voet
terugtrekken. Meer op je tegenstander staan als verdediger en niet heel veel ruimte geven aan de aanvaller.
Het kon niet voorkomen dat er met de rust een 0-2 score
genoteerd kon worden.

DSV 7

beker

ST EGS JO15-2 SJO Vianen Vooruit/HBV JO15-1

Met bijna dezelfde jongens als vorige week, maar in een
wat andere opstelling werd geprobeerd om VianenVooruit/HBV JO15-1 te bestrijden.

ST EGS 6

scheidsrechter: Theo Wouters
Foto: Daan van Thiel glipt langs zijn tegenstander

10:15

ST EGS VR2

Vianen Vooruit VR1

beker
Zaterdag 22 september

JO15-3 beslist wedstrijd in 1e helft
Festilent JO15-2 - ST EGS JO15-3
(Arnoud Pol)
Na de mooie overwinning op SES gingen we vol vertrouwen naar Zeeland. We wisten dat Festilent de vorige bekerwedstrijd ook gewonnen had dus om verder te
komen moest deze wedstrijd gewonnen worden.
De eerste helft ging goed er werden geen kansen weg
gegeven en we konden Festilent op hun eigen helft
vastzetten. Wij kregen wel wat kansen maar het vizier
stond nog niet scherp. Door een mooie steekpass van
Bart kwam Daan alleen voor de keeper en ronde fraai
af. Daarna was het een steekbal van Rave op Mees en
ook deze kans werd goed afgemaakt. De eerste helft
eindigde dan ook met een 2-0 voorsprong.
De 2e helft was echt slecht er werd nog wel 2 x gescoord
door Mees en ook kregen we een doelpunt tegen.De 2e
helft typeerde zich meer door heel veel overtredingen
van beide kanten.
2e helft snel vergeten en met een positieve instelling
naar de volgende wedstrijd.
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wedstrijdcoördinator: tot 13:00 uur Rian van
de Ven, vanaf 13:00 uur Anita van Zuijlen
vrij

ST EGS JO19-1

vrij

ST EGS JO17-1

14:00

ST EGS JO17-2

SIOL JO17-2

comp
scheidsrsechter: Joeri Nuijen
12:30

ST EGS MO17-1

Achilles Reek MO17-1

comp
scheidsrsechter: Edwin van Kraaij
13:00

Blauw Geel'38/
JUMBO JO15-2

ST EGS JO15-1

comp
vertrek: 12:00 naar Veghel
vervoer: wordt door leiding geregeld
vrij

ST EGS JO15-2

14:30

ST EGS JO15-3

SES JO15-2

comp
scheidsrsechter: Kevin Janssen
13:30

Vitesse'08 JO13-1

ST EGS JO13-1

comp
vertrek: 12:30 naar Gennep
vervoer: wordt door leiding geregeld

de derde helft egs

vrij

ST EGS JO13-2

vrij

ST EGS JO13-3M

11:45

ST EGS MO13-1
comp

JO13-1 verliest 2e bekerduel

scheidsrsechter: Jan Paters

ST EGS JO13-1 - Juliana Mill JO13-1G

11:00

scheidsrsechter: Theo Kersten

In het 2e bekerduel was Juliana Mill onze tegenstander.
We begonnen te slap aan de wedstrijd. Binnen 5 minuten moest doelman Noud de bal al 2 maal uit het doel
halen. Hierna waren we wakker en herpakten we ons.
Rust 0-2.

10:45

(Bas Janssen )
Afgelopen weekend moesten we naar Uden, en nee…
,het was niet tegen het Rakt, maar tegen UDI’19/CSU.
Na een kwartier in de file te hebben gestaan voor Uden,
liepen we al meteen achter de feiten aan. We hadden
maar 5minuten de tijd om de warming-up te doen, kieper
in schieten enz., en enz…….(deze week Nina kieper en
kei goed gedaan) Maar onze meiden weten vort met die
druk om te gaan. Toen keken we eens goed naar de tegenstander, het was de vijand FC de Rakt die was over
gelopen naar UDI’19, ze wouden beter worden………
ja,ja……, ze konden ons gewoon niet missen…..!!!!!!
Na 5minuten later te zijn begonnen aan de wedstrijd kon
je toch wel merken dat we een goeie warming-up misten, we waren zoekend en stonden niet goed in positie,
maar een maal gewend (10minuten) kregen we de eerste kansen. Het team draaide daarna weer lekker zoals
het hoort, het samen spel !!!, alleen jammer dat Nienke
geblesseerd uit viel, die positie werd daarna echt goed
vervuld door onze Mees. Onze tegenstandsters kregen
geen een kans meer door onze goed verdedigende achterhoeden onder leiding van Lindsay. Op het middenveld
werden duels uit gevochten, tot bloedens toe (Emma
bloed neus), maar daar door kwam wel ons eerste doelpunt van vandaag uit, door een mooie run van Isa (puur
op kracht) kwam ze alleen voor de kieper en daarna echt
cool afronden waar de kieper geen antwoord op had.

vertrek: 09:45 naar Mill
vervoer: Brans, Dolstra, res: Giesbers
09:30

Nadat we vorige week niet sterk hadden gespeeld is
er deze week hard gewerkt om beter voor de dag te
komen. Op dinsdag een nuttige oefenwedstrijd in en
tegen Overasselt en donderdag een scherpe training!
Vandaag mochten we de reis maken naar het voor ons
nog onbekende Blerick, een soort van buitenwijk van
Venlo. Na een goede warming up waren de leiders zeer
benieuwd hoe de jongens het zouden gaan oppakken.
De 1e 10 minuten lieten we ons toch weer afbluffen en
stond het binnen no time 2-0 en zelfs 3-0 voor onze
Limburgse opponenten. Na wat omzettingen gaven we
de resterende minuten voor de pauze al een stuk betere
tegenstand. Een mooi schot van ons werd door de keeper of fraaie wijze uit zijn doel geranseld.
In de 2e helft tapten onze jongens uit een ander vaatje
en werden de persoonlijke duels vol en scherp aangegaan en gaven we onze tegenstanders niet meer de
ruimte om te voetballen. Uit een snelle counter maakten
we de 3-1 en even later uit een mooie aanval ook de
3-2. Blerick kreeg geen enkele schotkans meer en wij
kregen nog kansen om op 3-3 te komen waarbij ook het
houtwerk geraakt werd. Helaas wisten we niet meer
gelijk te maken wat gezien het spelbeeld van de 2e helft

SIOL JO11-2G

scheidsrsechter: Dylan Childress
11:00

ST Constantia/Menos JO11-3

ST EGS JO11-3

comp

Foto: Mitch ten Haaften gaat er met de bal van door

vertrek: 10:00 naar Wanroij
vervoer: Brands, van der Burgt, res:
Hermanussen

De tegenstander stond op dit moment zo onder druk, ze
wisten gewoon niet waar ze met die bal naar toe moesten, en wij kregen hierdoor in de laatste minuten nog een
corner……., en daar hadden we heel toevallig op geoefend deze week weer, DUS………gewoon opletten en
vooral achterin, de door schietende bal, in een keer op
de slof en BOEM…… Lynn twijfelde geen moment…..,
0-2
Lekker om zo de rust in te gaan.
Tweede helft heel anders, we hadden nu ook een andere
echt hard schreeuwende coach, die kon je denk ik nog
wel horen in Eindhoven, ik kwam er gewoon niet meer
boven uit, maar dat maakte niks uit, want onze meiden
wisten wat ze moesten doen en werd gewoon met vlagen echt goed gevoetbald, ben benieuwd waneer ons
team wordt opgekocht $$$$door zo’n rijke oliesjeik ;)
Onze meiden hebben gewoon de wedstrijd uitgespeeld,
Femke heeft nog een keer gescoord (van te voren goeie
actie van Mirthe) en de tegenstander kreeg nog een
doelpunt cadeau, maar da gift niks.
Nu hebben we woensdagavond een wedstrijd tegen de JO12 vriendschappelijk, die zullen wel denken
Ooooooooh da zijn maar meiden, maar ik denk toch dat
ze op hun hoede moeten zijn………..Komt de volgende
keer weer met zijn alle kijken, echt de moeite waard.
Tot woensdag of anders tot zaterdag allemaal, HOUWDOE
Ps zijn de volgende tenues met rugnummers, dan willen
wij graag glitters

09:30

ST EGS MO11-1

Hapse Boys MO11-1

comp
scheidsrsechter: Peter Pijnappels
11:00

ST EGS JO10-1

Gemert JO10-2

comp
scheidsrsechter: leider is spelleider
11:00

ST EGS JO10-2

Hapse Boys JO10-1

comp
scheidsrsechter: leider is spelleider
10:15

UDI'19/CSU JO10-6 ST EGS JO10-3
comp
vertrek: 09:15 naar Uden
vervoer: van Thiel, Verhaaren, res:
Vogelaars

09:00

JVC Cuijk JO9-1

ST EGS JO9-1

comp
vertrek: 08:00 naar Cuijk
vervoer: Kilian, Keuvelaar, res: Reffelthrath
09:30

ST EGS JO9-2

Nulandia JO9-2

comp
scheidsrsechter: FairPlay
vrij

ST EGS JO9-3

09:00

ST EGS JO9-4

De Zwaluw JO9-2

comp
scheidsrsechter: FairPlay
ST EGS JO9-5

Juliana Mill JO9-3G

comp

Mooie bekerpot JO13 2007-1

(Roeland Hoffmann )

ST EGS JO11-2
comp

09:00
Blerick JO13 2007-1 ST EGS JO13 2007-1

Juliana Mill JO11-1G ST EGS JO11-1
comp

JO13-3M wint ook tweede bekerduel

Udi’19/CSU JO13-6M - ST EGS JO13-3M

ST EGS JO13 2007-1 HVCH JO13 2007-1
comp

(Anton Gerrits)

Stijn Hofstede trok vlak na rust aan de noodrem binnen
de 16 meter. Penalty!! Onze dappere Noud wist deze
met een reflex te pareren. In de laatste 15 minuten werden we steeds sterker en wisten nog enkele kansen te
creeeren. Mitch schoot voorlangs en Tijn v. Soest trof
het houtwerk.
De uitslag werd uiteindelijk 0-3 voor juliana. Jammer
jongens, volgende keer beter.

Margriet MO13-1

zeker verdiend zou zijn geweest. Aks leiders en ouders
hebben we volop genoten van de passie waarmee onze
jongens vandaag zich geweerd hebben. Complimenten
ook voor de scheidsrechter van Blerick, die, dat mag ook
wel eens gezegd worden, keurig neutraal floot. Je zou
zeggen dat is toch normaal, toch maken we het in uitwedstrijden helaas ook wel eens anders mee.
Komende zaterdag mogen we de 3e en laatste bekerwedstrijd spelen tegen het sterke Udi’19. Als we met dezelfde gedrevenheid spelen als in de 2e helft kunnen we
het onze gasten zeker lastig maken. Woensdagavond
eerst nog een leuk oefenpotje op het SCV’58 hoofdveld
tegen ons eigen meisjes team “Jo13-3m”

scheidsrsechter: FairPlay
vrij

ST EGS JO8-1

09:00

ST EGS JO8-2

SES JO8-1

comp
scheidsrsechter: FairPlay
09:30

ST EGS JO7-1/JO7-2 Gassel JO7-1
comp

10:15

Venhorst JO7-1G/
JO7-2

ST EGS JO7-3/
JO7-4

comp
vrij

ST EGS JO7-5

Zondag 23 september
13:00

UDI'19/CSU 10

ST EGS 6

comp
11:00

ST EGS VR1

SIOL VR1

comp
10:15

ST EGS VR2

EVVC VR2

comp
Zaterdag 29 september
wedstrijdcoördinator: tot 13:00 uur Paul van
Halen, vanaf 13:00 uur Rian van de Ven
14:30

ST EGS JO19-1
comp

Foto: Willem van Beuningen haalt uit
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UDI'19/CSU JO19-3

de derde helft egs
15:00

12:45

Olympia'18 JO17-1 ST EGS JO17-1

08:30

comp

comp

vertrek: 14:00 naar Boxmeer

vertrek: 07:30 naar Oss

vervoer: Arts, Bardoel, Bongaards, res:
Brans

vervoer: van Dijk, van der Neut, res:
Peppinck

DSV JO17-2

ST EGS JO17-2

comp

10:00

vervoer: Ariens, Berends, van Boekel,
res: van Dinther

11:30

comp

vertrek: 10:30 naar Milsbeek

vertrek: 13:15 naar Uden

vervoer: Peters, Roeven, res: Treffers
09:30

ST EGS JO15-2

vertrek: 08:30 naar Oeffelt

WEC JO15-1G
Berghem Sport JO15-2

comp
13:30

vervoer: Mawazini, Rademakers, res:
Strankinga
10:00

comp

comp

scheidsrechter: FairPlay
09:30

ST EGS JO13-1
ST EGS JO13-2

Toxandria JO13-1

vervoer: Mesters, Verhallen, res: Vogelaars
09:30

SES JO13-2M

ST EGS JO13-3M

09:30

Zondag 30 september

vervoer: Ouwens, van Ras, van Tilborg,
res: Wattenberg

11:00

Maaskantse Boys
MO13-1

11:00

ST EGS MO13-1

vertrek: 09:30 naar Maren-Kessel
vervoer: Adams, Bandell, res: Rovers
vrij

ST EGS JO13 2007-1

09:30

ST EGS JO11-1

SES JO11-1

comp

09:30

Hapse Boys JO11-2 ST EGS JO11-2

comp

ST EGS MO11-1

vervoer: Keijzers, Kersten, res: Toenders
ST EGS JO10-1

comp
vertrek: 09:00 naar Heesch

15:00

JVC Cuijk JO10-3

14:00

vertrek: 09:00 naar Cuijk
vervoer: Jansen, Rjicken, res: Scheepers

12:30
12:45

UDI'19/CSU JO9-1

comp
scheidsrechter: FairPlay

ST EGS JO17-2

ST EGS MO11-1

ST EGS MO17-1

Constantia MO171

FC de Rakt JO15-1 ST EGS JO15-1
vertrek: 11:45 naar Uden

11:00

ST EGS JO15-2

vrij

ST EGS JO15-3

11:30

VIOS'38 JO13-1

ST EGS JO10-1

Nooit Gedacht
JO10-1

scheidsrechter: leider is spelleider
10:00

JVC Cuijk JO10-2

ST EGS JO10-2

comp
vertrek: 09:00 naar Cuijk
vervoer: Keijzers, Scheepers, res: van Hal
09:15

Nooit Gedacht JO10-3 ST EGS JO10-3
comp
vertrek: 08:15 naar Geffen
vervoer: van Hees, Vogelaars, res: van
der Meijs

08:30

Margriet JO9-1G

ST EGS JO9-1

vertrek: 07:30 naar Oss
vervoer: Reffeltrath, Treffers, res: de Waal
10:45

vertrek: 09:45 naar Nistelrode
vervoer: Peppinck, van Raaij, res: Bello
SJO Vianen Vooruit HBV JO9-2G

scheidsrechter: FairPlay
vrij

ST EGS JO9-4

09:00

ST EGS JO9-5

Toxandria JO9-2

comp
scheidsrechter: FairPlay
09:00

UDI'19/CSU JO8-2 ST EGS JO8-1
comp
vertrek: 08:00 naar Uden
vervoer: Ockers, Verhaaren, res: de
Hart

09:00

ST EGS JO8-2

Hapse Boys JO81G

comp
scheidsrechter: FairPlay
09:30

ST EGS JO7-1/JO7-2 Juliana Mill JO7-1
comp

09:30

SES JO7-1

ST EGS JO7-3/JO7-4

comp
vertrek: 08:30 naar Langenboom
VIOS'38 JO7-1/JO7-2 ST EGS JO7-5
comp
vertrek: 08:00 naar Beugen
Zondag 7 oktober

vervoer: wordt door leiding geregeld

10:00

Odiliapeel/Braks
Gro JO13-1

10:00

ST EGS JO13-2

ST EGS JO9-3
comp

ST EGS JO13-1

vertrek: 10:30 naar Beugen

Prinses Irene JO9-1G ST EGS JO9-2
comp

09:00

comp

12:00

SJO Vianen Vooruit HBV MO11-1

comp

vervoer: wordt door leiding geregeld
vrij

V.V. Achates JO113

comp

De Zwaluw JO17-1

comp

Vorstenbossche
Boys JO10-2G

scheidsrechter: leider is spelleider
ST EGS JO9-1

09:30

Montagnards JO171

ST EGS JO17-1

comp

comp
09:30

ST EGS JO19-1

comp

ST EGS JO10-2

comp

ST EGS JO10-3

ST EGS JO11-3

comp

vervoer: Imiri, Rots, res: Brioschi

10:00

ST Herpinia/OKSV
JO19-1

vervoer: van der Elst, Jansen, Langenberg, Polman, res: van Soest

HVCH JO10-1

vrij

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

Toxandria JO11-2

ST EGS JO11-2
comp

11:00

Zaterdag 6 oktober

vervoer: van Kempen, Peters, res: Smits

Venhorst MO11-1

09:30

ST EGS VR2

Margriet VR1

vertrek: 14:00 naar Herpen

vertrek: 08:00 naar Venhorst

10:00

ST EGS VR1

De Zwaluw VR1

vertrek: 08:30 naar Haps
ST EGS JO11-3

ST EGS JO11-1

vervoer: Giesbers, Gommans, res:
Haverkamp

comp

15:00

ST Excellent/SVS/
Westerbeekse
Boys JO11-1G

vertrek: 09:30 naar Oploo

Juliana Mill 5

comp

comp

10:00

ST EGS 6
comp

12:00

ST EGS JO13 2007-1 Margriet JO13 2007-1

comp

comp

comp
09:00

ST EGS JO7-5

UDI'19/CSU MO131

comp

ST EGS JO7-1/
JO7-2

De Zwaluw JO7-1

vertrek: 10:30 naar Langenboom

comp

09:30

ST EGS JO7-3/
JO7-4

comp

comp

10:30

10:30

comp

comp
11:30

ST EGS JO8-2

Gassel JO8-1

ST EGS MO13-1

comp

vertrek: 08:30 naar Gassel

Juliana Mill JO131G

comp

11:00

comp

vervoer: Rikken, Rovers, Schoute, res:
Smits

12:00

Blauw Geel'38/
JUMBO JO8-2

ST EGS JO8-1

De Zwaluw JO15-2 ST EGS JO15-3
vertrek: 12:30 naar Oefelt

11:00

ST EGS JO9-5

comp

comp
14:00

De Zwaluw JO9-2

VOW JO13-2M

comp

SV Milsbeek JO9-3 ST EGS JO9-4
comp

ST EGS JO15-1

11:45

scheidsrechter: FairPlay

FC de Rakt MO17-1 ST EGS MO17-1

vervoer: van Kempen(Silke), van
Kempen(Lieneke), Nanning, Zwaans,
res: van Haren
13:00

ST Constantia/Menos JO9-1G

ST EGS JO9-3

ST EGS JO13-3M
comp

comp

vertrek: 11:45 naar St Anthonis

15:00

ST EGS JO9-2

Margriet JO9-2

13:15

Festilent 6

ST EGS 6

comp

comp

V.V.Holthees-SmaktVR1 ST EGS VR1
comp

vertrek: 11:00 naar Odiliapeel
vervoer: wordt door leiding geregeld
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10:15

ST EGS VR2
comp

Prinses Irene VR3

de derde helft egs
MO11-1 toont veerkacht

ST EGS MO11-1 - Volkel MO11-1

Goede inzet JO11-3
ST EGS JO11-3 - Achilles Reek JO11-1

Elke staat in het doel. Om 9,33 is dan daar de aftrap.
Ze moeten al meteen vol aan de bak want de bal komt
al verraderlijk onze kant op maar de meiden verdedigen
zich goed. In de derde minuut komt met veel tegen aanval van onze meiden toch al een 0-1 . Het spel gaat door
en Jaimy krijgt in de 6de minuut de kans om er een 1-1
van te maken nadat Tessel een corner moest nemen. De
meiden van Volkel blijven maar komen waardoor Fajah
de aanval er flink in zet, net als de overige meiden, Lotte ,Tess en Mare blijven ze doorgaan. Maar na alle inzet
en een goed samen spel van de meiden weet Volkel
toch een penalty er uit te krijgen en kan Elke de bal niet
stoppen en gaan ze met 1-3 de rust in. Even bij komen.
2de helft:
Meteen in de 5de minuut een doelpunt tegen.1-4. Terwijl het spel over en weer gaat blijven de meiden elkaar
mooi coachen op het veld. In de 7de minuut komt er
weer een aanval van onze kant en deze keer scoort Tessel ,2-4. Kort daarna word het 2 -5.
De meiden blijven gemotiveerd en de aanval blijft er vol
in. Onder tussen toch weer gescoord door ons en word
het 3-5. Halverwege de 2de helft komt Janna aan de
bal ,speelt over naar Jaimy die ziet dat Tessel vrij staat
waardoor de bal mooi naar Tessel gaat en zo richting het
doel. Jeetje meiden mooi over gespeeld het is gewoon
al 5-5. Tot aan de laatste minuut blijven Julia, Tess, Fajah, Mare, Janna, Lotte, Jaimy, Tessel en Elke hun punten verdedigen en is daar eindelijk het fluitje..het spel is
afgelopen …

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

Vandaag stond de tweede wedstrijd van de jongens op
het programma. De jongens waren gemotiveerd en allemaal netjes op tijd. De trainer verzaakte hier een beetje
in en kwam als laatste aan. Kleedkamer op sportpark
van scv en de spullen allemaal meesjouwen.
Na een goede warming-up en nog een korte speluitleg
door de scheids werd er begonnen aan de wedsrijd. We
begonnen wat afwachtend en we waren niet helemaal
wakker in het veld. Dit resulteerde erin dat de tegenstander er makkelijk doorheen kwam en ook snel de 0-1
maakte. Het was dan ook al snel 0-3 en we stonden een
beetje verdwaasd te kijken. Toch kwamen er kansjes en
begon het iets meer erop te lijken. Na een mooie actie
maakte Levi er 1-3 van.
We gingen de rust in met een 1-5 achterstand en wedstrijd was dus eigenlijk al verloren. Na een goed gesprek
in de rust waren de jongens weer een beetje er boven
op. Er werd gepraat in het veld en er hard geknokt om er
nog iets van te maken. Uiteindelijk wisten Levi en Stan
allebei nog 2x te scoren, maar de tegenstander maakte
er ook nog 6.
Zoals we met zijn allen de tweede helft hebben gevoetbald was mooi om te zien. We hebben nog een hoop
te leren en te wennen maar met de inzet van iedereen
komt dat helemaal goed. Aankomende zaterdag weer
thuis en wellicht dat er dan meer in zit. Nogmaals met
de inzet zit het goed en ook zeker met de support van
alle ouders.

ST EGS JO19-1

TOP JO19-2

comp
13:15

Juliana Mill JO17-1 ST EGS JO17-1
comp

(Frank Peters )

(Sylvia Verheijen)
Hhet is zaterdag 8 september. De eerste wedstrijd van
het nieuwe voetbal seizoen en tevens de eerste beker
wedstrijd. Dit seizoen bestaat het team uit: Julia, Tess,
Fajah, Mare, Janna, Lotte en Jaimy .Ze krijgen hulp van
2 meiden van de MO13, Tessel en Elke. De meiden hebben er zin in en zijn er daarom ook helemaal kaar voor,
voor sommige is het nog even wennen weer.

Zaterdag 13 oktober

vertrek: 12:15 naar Mill
vervoer: Brans, Broekman, Claasen,
res: Gorselink
13:30

SV DWSH'18 JO17-1 ST EGS JO17-2
comp
vertrek: 12:00 naar St Hubert
vervoer: van Dinther, van Doorn, Gülcher, res: Hesselberth

14:30

SV DWSH'18 MO17-1 ST EGS MO17-1
comp
vertrek: 12:45 naar St Hubert
vervoer: van Haren, Hijmans, van der
Schie, Smits, res: van den Boom

13:00

ST EGS JO15-1

Nulandia JO15-1

comp
16:35

ST EGS JO15-2

ST Ravenstein/
SDDL JO15-1

comp
12:15

DAW Schaijk JO15-4 ST EGS JO15-3
comp
vertrek: 11:15 naar Schaijk
vervoer: Smits, van den Steenhoven,
van Zunderd, res: Bussink

11:00

ST EGS JO13-1

DAW Schaijk JO13-1G

comp
12:00

ST EGS JO13-2

FC Uden JO13-2

comp
vrij

ST EGS JO13-3M

10:30

Rhode/Van StipST EGS MO13-1
hout Bouw MO13-1
comp
vertrek: 09:30 naar St Oederode
vervoer: Hermanussen, Rovers, res:
Bandell

10:00

Van 1-4 in de rust met 5-5 gelijk spel geëindigd, daar
mogen wij als trouwe supporters super trots op zijn en
de meiden nog veel meer , met dank aan de hulp van
Tessel en Elke van de MO13.

OSS'20 JO13 2007-1 ST EGS JO13 2007-1
comp
vertrek: 09:00 naar Oss
vervoer: Rots, ten Broeke, van Dijk, res:
Peppinck

vrij

ST EGS JO11-1

vrij

ST EGS JO11-3

ST EGS JO11-2

09:00

Volkel MO11-1

ST EGS MO11-1

comp
vertrek: 08:00 naar Volkel

Foto: Sven Balk maakt zich breed zodat de speler
van Achilles Reek er niet bij kan

vervoer: Toenders, Verhaaren, res:
Verheijen
10:00

comp

Festilent maatje te groot voor JO10-2

vertrek: 09:00 naar Berghem

Festilent JO10-1G - ST EGS JO10-2
(Frans van Lin)

Onze jongens zijn vol goede moed afgereisd naar Zeeland met de wetenschap dat er een hele zware pot op
het programma stond. Door een ongelukkige loting was
het ons team dat uitkomt in de derde klasse gekoppeld
aan een hoofdklasse team. Ondanks dit klasse verschil
starten onze jongens sterk aan de wedstrijd, ze werden
de de kids uit Zeeland zwaar onder druk gezet maar
door hard werken hielden ze tot de 8e minuut een clean
sheet. Daarna werd Festilent sterker en sterker. Met
prachtig combinatie voetbal sneden ze door onze defensie. Voor de neutrale toeschouwer was het genieten.

Foto: Elke Toenders (in het geel) verdedigde het
doel van de MO11-1

Onze jongens hebben tot de laatste seconde gestreden!
Helaas is het blad waar wij de score op bijhielden verloren gegaan onder de douche. Na de wedstrijd hebben
ze vanaf de penaltystip laten zien dat ze echt wel kunnen scoren. Deze wedstrijd was leerzaam en op naar de
competitie.

13

Berghem Sport JO10-2 ST EGS JO10-1

vervoer: Brioschi, Cuppen, res: Daamen
11:00

ST EGS JO10-2

VIOS'38 JO10-1

comp
scheidsrechter: leider is spelleider
11:00

ST EGS JO10-3

HVCH JO10-5

comp
scheidsrechter: leider is spelleider
09:30

ST EGS JO9-1

HVCH JO9-1

comp
scheidsrechter: FairPlay
09:30

ST EGS JO9-2

UDI'19/CSU JO9-3

comp
scheidsrechter: FairPlay
09:00

V.V. Achates JO9-2 ST EGS JO9-3
comp
vertrek: 08:00 naar Ottersum
vervoer: Keijzers, Sebel, res: van Thiel

de derde helft egs
08:45

SIOL JO9-3

ST EGS JO9-4

09:30

comp
vervoer: Treffers, Michiels, res: Alhalq
09:00

09:00

11:00

ST EGS JO8-1

09:15

scheidsrechter: FairPlay

vertrek: 08:15 naar Wilbertoord

UDI'19/CSU JO8-6 ST EGS JO8-2

vervoer: van Hal, Jansen(Thije), res:
Jansen(Teun)
08:45

vrij

ST EGS JO7-1/JO7-2

vrij

ST EGS JO7-3/JO7-4

vrij

ST EGS JO7-5
ST EGS 6
ST EGS VR1

13:45

OSS'20 VR2

vertrek: 07:45 naar Berhem
vervoer: de Waal, Geurts, res: Hartmann

Juliana Mill VR1
ST EGS VR2

09:00

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

11:00

vervoer: van Soest, Spanjers, van Tienen, van der Vliet, res: Wijdeven

ST EGS JO17-2

Erp JO17-1

09:00

ST EGS MO17-1

JVC Cuijk MO17-1

09:00

Erp JO15-1

ST EGS JO15-1

comp

09:00

14:00

ST EGS JO15-3

Herpinia JO15-2G

comp
12:45

Olympia'18 JO13-1 ST EGS JO13-1

comp
scheidsrechter: FairPlay
08:45

vervoer: wordt door leiding geregeld
vrij

ST EGS JO13-2

13:15

ST EGS JO13-3M

Boekel Sport JO13-3M

comp
11:45

ST EGS MO13-1

Nulandia MO13-1

comp
11:00

ST EGS JO13
2007-1

FC Engelen JO13
2007-1

comp
10:30

ST Constantia/Menos JO11-1G

ST EGS JO11-1

comp
vertrek: 09:30 naar Landhorst

09:30
09:30

11:00

vervoer: Toenders, Vosveld, res: Wouters
09:30

comp
09:00

12:00
10:00

Hapse Boys JO7-1 ST EGS JO7-5
comp

10:15

Achilles Reek 3

comp
11:00

comp
10:15

ST EGS VR2

HVCH VR2

comp

10:00

15:00

Gemert JO13 2007-1 ST EGS JO13 2007-1
comp
vertrek: 09:00 naar Gemert
vervoer: Janssen, Peppinck, Treffers,
res: Wittenaar

09:30

ST EGS JO11-1

Handel JO11-1G

comp
10:30

VCA JO11-1G

ST EGS JO11-2

comp
vertrek: 09:30 naar St Agatha
vervoer: Smits, van Zuijlen, res: Albers
09:30

ST EGS JO11-3

Venhorst JO11-2

comp
11:00

Hapse Boys MO11-1 ST EGS MO11-1
comp
vertrek: 10:00
vervoer: Verheijen, Cornelissen, res:
Ghijssen

09:00

Schijndel/DE WIT
JO10-1

ST EGS JO10-1

comp
vertrek: 08:00 naar Schijndel
vervoer: Daamen, Imiri, res: Rots
11:00

ST EGS JO10-2

Gassel JO10-1

comp
scheidsrechter: leider is spelleider
vrij

ST EGS JO10-3

09:30

ST EGS JO9-1

Festilent JO9-1

comp

wedstrijdcoördinator: tot 13:00 uur Paul van
Halen, vanaf 13:00 uur Rian van de Ven

ST EGS JO11-2

ST EGS MO13-1

vervoer: Bandell, Hijmans, res: Toenders

Zaterdag 3 november

vervoer: Haverkamp, Jansen, res: Kuipers

Volkel MO13-1

vertrek: 09:15 naar Volkel

ST EGS VR1

DSV VR1

BerghemSportJO13-5M ST EGS JO13-3M

comp

Zondag 28 oktober
ST EGS 6

Juliana Mill JO13-2

vervoer: Rijcken, Wattenberg, Wijnen,
res: de Hond

vertrek: 10:00 naar Haps
11:00

ST EGS JO13-2

vertrek: 09:00 naar Berhem

vertrek: 08:00 naar Volkel
11:00

Vitesse'08 JO13-1

comp

ST EGS JO7-3/JO7-4

Volkel JO7-1

ST EGS JO13-1

comp

comp

14:30

Toxandria JO11-2

ST EGS JO7-1/JO7-2 VCO JO7-1

ST EGS JO15-3

comp

Juliana Mill JO8-2G ST EGS JO8-2
vertrek: 07:45 naar Mill

SIOL JO15-2

vervoer: Ouwens, Bussink, Hendriks,
res: van Kuppeveld

comp

comp
vertrek: 11:45 naar Boxmeer

DAW Schaijk JO81

OSS'20 JO15-2

vertrek: 12:00 naar Cuijk

VIOS'38 JO9-1

ST EGS JO8-1

ST EGS JO15-2

comp

scheidsrechter: FairPlay

vervoer: wordt door leiding geregeld
ST EGS JO15-2

13:00

comp

vertrek: 11:30 naar Erp
vrij

ST EGS JO9-5

DAW Schaijk JO151

comp

Toxandria JO9-2

scheidsrechter: FairPlay

comp
12:30

ST EGS JO9-4
comp

Toxandria JO17-1

comp
12:30

16:35

comp

comp
14:00

ST HRC'27/Stormvogels'28 JO9-1

ST EGS JO9-3

ST EGS JO15-1
comp

scheidsrechter: FairPlay

vertrek: 13:30 Vorstenbosch

ST EGS JO17-1

13:00

vervoer: Bello, ten Broeke, res: van Dijk

ST EGS JO19-1

comp

15:00

vervoer: van den Boom, Gerrits, van der
Hoeven, Jansen, res: van Kempen

vertrek: 08:00 naar Oss

Zaterdag 27 oktober

Vorstenbossche
Boys JO19-1

ST EGS JO9-2

TOP JO9-1

ST EGS MO17-1

vertrek: 10:15 naar Beugen

comp

comp

14:30

Berghem Sport JO9-1 ST EGS JO9-1
comp

SES 5

comp

ST EGS JO10-3

VIOS'38 MO17-1
comp

vervoer: van der Meijs, Peters, res:
Radstake

comp
11:00

12:00

vertrek: 07:45 naar Heeswijk Dinther

08:45

Zondag 14 oktober

Avesteyn JO10-2
comp

vervoer: Vogelaars, Vos, res: Vosveld

11:00

SV DWSH'18 JO10-1 ST EGS JO10-2
comp

vertrek: 08:00 naar Uden

vervoer: Hesselberth, Jilesen, Liefrink,
res: Lomans

scheidsrechter: leider is spelleider

comp

comp

vertrek: 14:00 naar Ottersum

comp

ST EGS JO9-5
Rhode/Van Stiphout Bouw JO8-2G

ST EGS JO10-1

UDI'19/CSU JO102

V.V. Achates JO17-2 ST EGS JO17-2
comp

OSS'20 MO11-1

comp

vertrek: 07:45 naar Cuijk
vrij

ST EGS MO11-1

15:00

ST EGS JO19-1

Margriet JO19-2

scheidsrechter: FairPlay
09:30

ST EGS JO17-1

Berghem Sport
JO9-4

comp

comp
ZSV JO17-1

ST EGS JO9-2

scheidsrechter: FairPlay
08:45

SIOL JO9-2G

ST EGS JO9-3

comp

comp

Hapse Boys JO11-2 ST EGS JO11-3

vertrek: 14:00 naar Deurne

comp

comp

vervoer: Gorselink, IJzerman, Kouwenberg, res: Nicolasen

vervoer: vanThiel, Berkhout, res: Harends

vertrek: 08:30 naar Haps
vervoer: Hermanussen, van Kuppeveld,
res: Rutten
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vertrek: 07:45 naar Cuijk

de derde helft egs
(Noor Verbeek)
Vandaag op tijd naar Estria voor weer een streekderby
tegen Mill. We zijn Juliana in vorige seizoenen regelmatig tegen gekomen en waren altijd aardig aan elkaar
gewaagd.
Met een compleet team en Robin wederom in de goal,
begon EGS, net als de voorgaande wedstrijden, aanvallend en agressief aan de wedstrijd. Gaven Juliana geen
moment de kans om aan opbouwen te denken. Alleen
maar aan verdedigen. Binnen een minuut was het raak.
Een mooie assist van Kobe naar Kick en die tikt de 1-0
binnen. Niet lang daarna wilde Kobe het zelf proberen
met een hard schot maar helaas net mis. Ook Kick had
het vizier nog niet op scherp en schiet naast het doel.
In de 4e minuut was het Luuk met een hard schot die
zorgt voor 2-0. In de 6e minuut is het wederom Luuk die
zorgt voor 3-0 met een panna door de beentjes van de
keeper. In de 8e minuut wederom Luuk, na een goede
assist van Abe, 4-0. In de 9e minuut was het het Abe die
na een goede dribbel de bal in kon tikken. 5-0. Na de
eerste periode een riante voorsprong.
De 2e periode begint net zoals de eerste, pressing
naar voren en veel druk. Een mooie assist van Kobe op
Luuk, die direct zorgt voor 6-0. In de 14e minuut ziet Mill
kans om, na een aantal verwoede pogingen een puntje
te scoren en het is 6-1. Robin liet zien over goede reflexen te beschikken en zijn mannetje staat in het doel
van EGS. EGS laat het er niet bij zitten en in de 16e
minuut maakt Kees er 7-1 van. Een minuut later zorgt
Kick voor 8-1. In de 19e minuut wordt Robin weer even
aan het werk gezet en onderscheidt zich met een mooie
redding. Daardoor kan Kees met een goed schot voor
9-1 zorgen. In de 20e minuut een hoop gepingel van
Luuk maar hij krijgt hem er in. 10-1, en direct het einde
van de 2e periode.

vertrek: 08:30 naar Beugen

In het begin van de 3e periode neemt Abe de corner en
in de 21ste minuut is het Kick die heel alert is. 11-1 Een
minuutje later maakt Kick er zelfs 12-1 van.
In de 26e minuut weer een mooie assist van Kobe waar
Abe alleen maar tegen aan hoeft te lopen. 13-1. Direct
daarna mooi samenspel van Julian, Kees, Abe en Kick
die er vervolgens 14-1 van kan maken. Net voor de laatste time out breekt Julian door vanuit de verdediging en
schiet zelf 15-1 tegen de touwen. Een minuut daarna
doet Kees hetzelfde en maakt er 16-1 van.
De 4e periode is nog maar net bezig als Luuk, er met
mooi schot, links in de kruising 17-1 van maakt. En een
minuut daarna tikt Britt hem via de keeper in het doel
18-1. In 35e minuut maakt Abe 19-1 ervan en meteen
daarna Luuk 20-1. Direct daarna een mooie assist van
Kick naar Kees die er met een schot in de rechter bovenhoek 21-1 van maakt. Na 38 minuten is het Kobe,
die na een aantal assists, met wederom een schot van
afstand voor 22-1 zorgt. Kees zorgt uiteindelijk vlak voor
het einde voor de einduitslag. 23-1.
Een walk-over die enige naam mag hebben. Leuk voor
onze spelers maar zo zal het komende seizoen er waarschijnlijk niet uit gaan zien. Daarin wordt meer tegenstand en voetbal verwacht en zal EGS uit een ander
vaatje moeten tappen. Te beginnen volgende week tegen Berghem Sport die al prima uitslagen hebben laten
zien. Maar dit weekend hebben onze spelers laten zien
er klaar voor te zijn en willen ze graag de stijgende lijn
doortrekken.

Toxandria JO9-1

ST EGS JO9-5

comp
vertrek: 09:30 naar Rijkevoort
vervoer: Strankinga, Verstraaten, res: Vloet
09:00

Festilent JO8-1

ST EGS JO8-1

comp
vertrek: 08:00 naar Zeeland
vervoer: Scheepers, de Hart, res: Hooglander
09:00

ST EGS JO8-2

Odiliapeel/Braks
Gro JO8-1

comp
scheidsrechter: FairPlay
09:00

Constantia JO7-1/JO7-2 ST EGS JO7-1/JO7-2
comp
vertrek: 08:00

09:30

ST EGS JO7-3/JO7-4 Festilent JO7-1G
comp

09:30

ST EGS JO7-5

SIOL JO7-1/JO7-2

comp
Zondag 4 november
11:00

O.K.S.V. 2

ST EGS 6

comp
11:00

ST EGS VR1

SV DWSH'18 VR1

comp
11:00

ST SBV/Ulysses VR1 ST EGS VR2
comp

Zaterdag 10 november
wedstrijdcoördinator: tot 13:00 uur Paul van
Halen, vanaf 13:00 uur Anita van Zuijlen
14:30

Ruwaard JO19-1

ST EGS JO19-1

comp
vertrek: 13:30 naar Oss
vervoer: Wijdeven, van Woezik, van
Zuijlen, Aarns, res: Beelen
15:00

ST EGS JO17-1

Volkel JO17-1

comp

ST EGS JO9-2 - Siol JO9-1
14:00

(Esther Boeijen)

ST EGS JO17-2

ST Constantia/Menos JO17-2

comp
Foto: Julian Hartmann won met de JO9-1 ruim van
Juliana Mill

12:30
13:15

Zaterdag moesten we uit tegen SES langboom. We
waren met 7 spelers dus hadden maar 1 wissel nodig.
Iedereen had er zin in en de zon scheen. Max startte in
de goal. We openden de wedstrijd sterk door meteen
1-0 te scoren. Hierna nam SES het voortouw en kregen we een aantal doelpunten tegen totdat het zelfs 5-2
werd. In de tweede helft kregen we het vertrouwen weer
een beetje terug en werden een aantal goede aanvallen
opgezet en kansen gecreëerd. Langzaam kwamen we
terug en werd het 5-4. Het werd nog echt spannend.
Hierna maakte SES het 6-4 en toen volgenden een paar
serieuze kansen voor EGS. Het werd nog 6-5 maar de
uiteindelijke winst ging naar Langeboom met 7-5.

Helaas is de volgende wedstrijd voor ons waarschijnlijk
pas 29 september dus komen we nog niet echt in het
wedstrijdritme.
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SV Venray MO17-1

Prinses Irene JO15-1 ST EGS JO15-1
comp
vertrek: 12:15 naar Nistelrode

SES JO9-1 - ST EGS JO9-3
(Manon Hol)

ST EGS MO17-1
comp

Teamgevoel JO9-3 is prima

Er is wederom goed en sportief gespeeld door ons
team. Er is hard gestreden en met rode konen kwam
iedereen, met een goed gevoel, van het veld af. Niks
geen teleurstelling te bemerken. Na het nemen van de
penalty’s werd Niek (die de tweede helft had gekeept)
door zijn juichende teamgenoten bedolven alsof hij een
belangrijke strafschop had gehouden waarmee een finale van een toernooi was gewonnen. Met dat teamgevoel zit het wel snor.

Foto: Cas Peppinck aan de bal voor de JO9-2

ST EGS JO9-4

comp

10:30

JO9-2 weert zich kranig

Vandaag stond de bekerwedstrijd tegen SIOL op het
programma. Helaas was Siem vandaag verhinderd dus
de vaste keeper ontbrak. Jurre en Yadi hebben deze
taak op zich genomen en hebben zich goed geweerd.
SIOL kwam helaas al snel op voorsprong en ondanks
de vele kansen duurde het toch een tijdje totdat Sam de
1-1 maakte.
Genoeg kansen gecreëerd dus dat stemde hoopvol.
SIOL liet de spits voorin staan en wist met de lange bal
hem goed in stelling te brengen. Ze liepen uit naar 1-4.
In de tweede helft haalt Luuk hard uit maar de keeper
kan de bal knap weg boksen. Sam vangt de bal op en
haalt nog een keer uit. Nu is de keeper wel gepasseerd.
Met de 2-4 stand leeft EGS weer op maar helaas worden de kansen bij ons niet gemaakt, ook door de sterk
keepende Keano in het doel van SIOL. De lange ballen
op de spits komen allemaal wel aan bij SIOL en ze lopen
in de rest van de wedstrijd uit naar 2-7.
De jongens en meisje mogen toch trots zijn want ze
hebben hard gewerkt en veel kansen gecreëerd!
Volgende week komt Vianen Vooruit op bezoek.

VIOS'38 JO9-1

vervoer: Alhalq, Janssen, res: Kuppeveld

Walk-over voor JO9-1 tegen Juliana Mill
ST EGS JO9-1 - Juliana Mill JO9-1

09:30

vervoer: wordt door leiding geregeld
14:00

ST EGS JO15-2

UDI'19/CSU JO15-3

comp
11:30

SV DWSH'18 JO15-2 ST EGS JO15-3
comp
vertrek: 10:30 naar St Hubert
vervoer: van der Hoeven, van Kuppeveld, van de Laar, res: Oomen

13:15

Juliana Mill JO13-1G ST EGS JO13-1
comp
vertrek: 12:15 naar Mill
vervoer: wordt door leiding geregeld

13:30

Vitesse'08 JO13-2

ST EGS JO13-2

comp
vertrek: 12:30 naar Gennep
vervoer: wordt door leiding geregeld
vrij

ST EGS JO13-3M

11:45

ST EGS MO13-1

Venhorst MO13-1

comp
11:00

ST EGS JO13 2007-1 JVC Cuijk JO13 2007-1
comp

10:00

Festilent JO11-2

ST EGS JO11-1

comp
vertrek: 09:00 naar Zeeland
vervoer: Bardoel, Kuipers, res: van den Berk

de derde helft egs

vrij

ST EGS JO11-2

10:30

VCA JO11-1G
comp

vertrek: 09:30 naar St Agatha

Dik verdiende zege JO8-1
Juliana Mill JO8-1 - ST EGS JO8-1
(Frans van Lin)
In alle vroegte begonnen onze jongens aan hun tweede
bekerwedstrijd tegen Juliana Mill. Met de ontbrekende
topscoorder van vorige week Senn, was verder het hele
team compleet.
Vanaf de eerste seconde werd er druk gezet op de tegenstander. Toch was de eerste kans voor Juliana, maar
dit schot werd door keeper Davey met een mooie redding gekeerd. In de counter werd Liam onderuit gehaald
wat een vrije trap in kansrijke positie opleverde. Liam
nam de vrije trap zelf en schoot deze prachtig binnen.
Omdat bij de Millse spelbegeleider de spelregels nog
niet helemaal duidelijk waren werd deze goal onterecht
afgekeurd. Onze jongens lieten zich hierdoor echter niet
uit het veld slaan en bleven fel de tegenstander opjagen, wat de nodige kansen opleverde.
Schoten van Liam, Maddox, Boaz en Milan mistte net
de precisie of werden gestopt door de doelman van Juliana. Achterin heerste Jidde en elke poging van Juliana
om de middenlijn over te steken werd door Jidde verhinderd. In de laatste minuut van het eerste kwart veroverde Liam de bal op eigen helft, passeerde onderweg
naar het doel een viertal tegenstanders en maakte beheerst het eerste welverdiende doelpunt. Eindelijk werd
het harde werk beloond!

ST EGS JO11-3

vervoer: Rutten, Sommerdijk, res: Balk

hoekje. Uit het niets scoorde Juliana daarna de 1-6. In
het laatste kwart gaven onze jongens nog een keer vol
gas. Jidde die als laatste man elke tegenstoot eruit haalde kwam een paar keer gevaarlijk door en met nogmaals
twee goals van Maddox en twee van Liam stonden de
dubbele cijfers op het scorebord, 1-10. Luuk kon zich
een paar minuten voor tijd bewijzen als keeper en met
twee knappe reddingen met z’n benen in korte tijd, liet hij
zien zijn mannetje te staan in het goal.
Het slotakkoord was voor Boaz, die zelf de bal afpakte
van de verdediging van Juliana en daarna beheerst afrondde. Na zijn treffer liet Boaz zien behalve te kunnen
scoren, ook nog eens een aardig potje te kunnen dansen!
Met dit vreugdedansje kwam er einde aan een prachtige
wedstrijd met een terechte 1-11 uitslag. Achteraf bleek
dat de spelbegeleider van Juliana tot een iets andere uitslag was gekomen, om onverklaarbare reden is er een
uitslag van 2-10 doorgegeven aan de KNVB. Desalniettemin een terechte en zeker dik verdiende zege!

Bekerderby voor JO7-3/JO7-4

09:30

Venhorst MO11-1

comp
11:00

ST EGS JO10-1

DAW Schaijk JO10-1

comp
scheidsrechter: leider is spelleider
vrij

ST EGS JO10-2

09:30

Prinses Irene JO10-1 ST EGS JO10-3
comp
vertrek: 08:30 naar Nistelrode
vervoer: Radstake, van Thiel, res: Verhaaren

10:15

Blauw Geel'38/
JUMBO JO9-1

ST EGS JO9-1

comp
vertrek: 09:15 naar Veghel
vervoer: Hartmann, Kilian, res: Keuvelaar
09:30

ST EGS JO9-2

ST Herpinia/OKSV
JO9-1

comp
scheidsrechter: FairPlay
09:00

ST EGS JO7-3/JO7-4

JVC Cuijk JO9-3

ST EGS JO9-3

comp
vertrek: 08:00 naar Cuijk

(geen wedstrijdverslag)

vervoer: Harends, Kilian, res: Sebel
09:00

Na een korte peptalk en twee wissels, konden onze
mannen hun spel weer voortzetten. Don en Luuk kwamen het elftal in en Maddox en Milan mochten even
bijkomen. Het spelbeeld veranderde niet, EGS ging
voortvarend verder. Boaz haalde aan de rechterzijde de
achterlijn en gaf strak voor op Liam, 0-2. In dezelfde minuut scoorde Liam met een afstandsschot ook de 0-3.
Een paar minuten later was Luuk er rap bij om de rebound, die de keeper weggaf na een mooi schot van
Boaz, van dichtbij hard tegen de touwen te jagen.

ST EGS MO11-1

ST EGS JO9-4

SJO Vianen Vooruit HBV JO9-3G

comp
scheidsrechter: FairPlay
vrij

ST EGS JO9-5

vrij

ST EGS JO8-1

09:00

ST EGS JO8-2

SV DWSH'18
JO8-1

comp
scheidsrechter: FairPlay

Achterin werd er weinig weggeven door de verdediging
en bij de enige kans van Juliana in het tweede kwart
was het Davey die met een vangbal een fraaie redding
bracht. Op slag van rust was het Don die een geplaatste
bal afvuurde, maar het natte veld remde de bal te sterk
af zodat de keeper redding kon brengen.

09:30

In de rust verving Luuk Davey en nam plaats onder de
lat. Gelijk na rust viel de 0-5. Milan plukte de uittrap van
de keeper uit de lucht en schoot de bal strak in de hoek.
Een minuut later was het weer raak. Met een prachtige
bal stuurde Milan Maddox de diepte in en oog in oog
met de keeper schoof Maddox de bal beheerst in het

vrij

ST EGS JO7-1/JO7-2 Volkel JO7-1
comp

09:00

Constantia JO7-1/
JO7-2

ST EGS JO7-3/
JO7-4

comp
vertrek: 08:00 naar Wanroij
ST EGS JO7/5

Zondag 11 november
11:00
Foto: Lars Sip speelt voor de JO7-3 / JO7-4

GVV'57 3

ST EGS 6

comp
11:00

ST EGS VR1

Olympia'18 VR2

comp
10:00

Winst in allereerste wedstrijd van JO7-5
ST EGS JO7-5 SJO Vianen Vooruit/HBV JO7-1
(Gerben van Erkelens)
Afgelopen zaterdag, 8 september 2018, mocht EGS
JO7-5 zich voor het eerst gaan bewijzen. De tegenstanders waren de jongemannen uit Vianen. Het zonnetje
zorgde voor een perfect begin van de dag. De jongens
maakten zich vol goede moed klaar in de kleedkamer en
waren trots op hun tenue...want ook dat mocht vandaag
voor de eerste keer aan.

ST EGS VR2

comp

Gedurende de gehele wedstrijd ging het gelijk op, er
werd enthousiast gevoetbald en voor elk punt gejuicht.
Richting het einde van de wedstrijd stond de teller op
7-7. Tijdens de laatste minuten van de wedstrijd zorgde
EGS echter voor de winst door nog een keer te scoren.
Met 8-7 als eindstand is de eerste winst van het seizoen
gepakt!

Na een korte en krachtige warming-up waren de positieve zenuwen goed af te lezen op de verschillende gezichten. Zowel de mannen van EGS en Vianen Vooruit
HBV hadden er duidelijk zin in, maar de kat werd even
uit de boom gekeken.
Daar was dan eindelijk het beginsignaal en beide teams
renden zo hard als ze konden richting de middenstip
waar de bal lag te wachten om in het doel geschopt te
worden. Vianen was sneller en brak direct uit richting
het doel van EGS, het duurde niet lang voor de 0-1 viel.
Niet veel later kwam de gelijkmaker al vanuit EGS!

DVG VR1

agenda

Foto: De JO7-5 won in de laatste minuut haar eerste
wedstrijd hier met David Reffeltrath aan de bal
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17-9 Overleg stuurgroep
19-9 Overleg stuurgroep/
		 besturen
21-9 Presentatie nieuwe
		tenues

de derde helft egs
NIEUWE INDELING JO19-JO17-JO15
(stuurgroep EGS)
Door een aantal afmeldingen hebben de coördinatoren in onderling overleg besloten een JO17-team terug te trekken en een nieuwe verdeling te maken in de JO19-JO17JO15. Aan de selectie van JO15-1 en JO15-2 is niets veranderd. Deze indeling is met de betrokkenen gecommuniceerd. Hieronder kun je de wijzigingen vinden. Als je nog
vragen hierover hebt, kun je techt bij een van de coördinatoren:
Coördinatoren JO19 en JO17:
Peter Veekens 		
06-55143385 		
peterveekens@gmail.com
René van der Venne
06-48757388
v.der.Venne1@kpnplanet.nl
Coördinatoren JO15 en JO13:
Wuf Floor			
06-25053230 		
w.floor@hetnet.nl
Ricky Seinstra			 06-23137366			rickyseinstra@hotmail.com
ST EGS JO19-1

2e klasse

Kader

Remco Kersten

Training

Ma + woe 19:30 - 21:00 op de Kranenhof

Constand Kersten

Marcel van Vonderen

Aanvangstijd thuiswedstrijden 14:30 (Kranenhof)
Spelers

Oscar Aarns

Siem Beelen

Dylan Childress

Max Duits

Stan van Elst

Tijn van Haren

Body Jansen

Max Langenberg

Yannick Polman

Pieter van Soest

Joeri Spanjers k

Hessel van Tienen

Jari van der Vliet

Tijn Wijdeven

Ron van Woezik

Bram van Zuijlen

Kader JO17-1

Freek Jansen

Thimo Bongaards

Training

di + do 18:00 - 19:30 op de Kranenhof
NIels Bongaards

Luca Brans

ST EGS JO17-1 (1e klasse)

Aanvangstijd thuiswedstrijden 15:00 (Kranenhof)
Spelers

Jens Arts k

Tijn Bardoel

Chris Broekman

Niels Claasen

Jarda Gerrits

Mees Gorselink

Lars IJzerman

Wessel Kouwenberg

Gert Nicolasen

Chevvi Polman

Menno Spaan

Levy van der Vliet

Tom Zwaans

Kader JO17-2

Luuk de Wildt

Joost Opsteegh

vacant

Training

ma + woe 19:00-20:30 op de Kranenhof

ST EGS JO17-2 (4e klasse)

Aanvangstijd thuiswedstrijden 14:00 (Kranenhof)
Spelers

Toby Ariëns

Thom Berends

Mike van Boekel

Rick van Dinther

Timo van Doorn

Stijn Gulcher

Tijn Hesselberth

Sem Jilesen

Teun van Kempen

Daan Liefrink

Casper Lomans

Arafa Maweije
Sil Roos k

Swen Opsteegh

Maico Rikken

Harry Rodriguez

Nick Spanjers

Jari Veekens

Stan van Zuijlen

ST EGS JO15-1 (1e klasse) en JO15-2 (2e klasse)
De JO15-1 en -2 zijn nog niet ingedeeld. Tijdens de voorbereiding zullen ze gezamenljik trainen waarbij het kader in overleg de selectie zal bepalen
Kader JO15-1

Willy Gerrits

Theo van Haren

George van der Zon Brouwer

Kader JO15-2

Joep van der Molen

Jasper van der Molen

Peter Pijnappels

Training

di +do 18:30-20:00 op de Kranenhof. Na de bekerwedstrijden gaat JO15-2 naar ma + woe 19:00 - 20:30 op de Kranenhof

Aanvangstijd thuiswedstrijden JO15-1 13:00 (Kranenhof)

JO15-2: 14:00 (Kranenhof)

Spelers

Sieb Arts

Max Bardoel

Ramon Bekkink

Sven van Boekel

Finn Brands

Sem Brands

Abe Brussaard

Julius van Dijk

Rick Dinnissen k

Leroy Drijsen

Rick van Etteger

Joep Floor

Job Hannessen

Milan Hollanders

Boy van Kempen k

Yves Maas

Daan Mulders

Sven Nanning

Koen Pieters

Jorg Rutten

Stein Rutten

Jochem Spaan

Daan Stekelenburg

Jip Strankinga

Daan van Thiel

Teun Verstraaten

Juul Verwegen

Vic de Waal

Stijn van de Water

Pim Willems

Reno van der Zon Brouwer

Kevin van Zuijlen

Remon Aarsen

vacant

ST EGS JO15-3

4e klasse

Kader

Arnoud Pol

Training

ma + woe 19:00 - 20:30 op de Kranenhof

Aanvangstijd thuiswedstrijden 14:00 (Kranenhof)
Spelers

Jesper Aarsen

Tariël Aleskerov

Bart Bussink

Tim Hendriks

Mees van der Hoeven

Sjoerd van der Laar

Bas Oomen

Stijn Opsteeg

Colin Ouwens k

Daan Pol

Niek Rikken

Bram Rovers

Raffe Schoute

Luuk Smits

Max van den Steenhoven

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

