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Uitslagen
(Rian van de Ven)
Foto: Kees Treffers (JO13 2007-1) gaat zijn tegenstandster voorbij

EGS 6 maakt het spannend, maar bekert verder
ST EGS 6 - DSV 7

(Joep van der Molen)
In een alles beslissende pot tegen DSV (De Snel Vliegers) uit St. Anthonis moest worden uitgemaakt wie er
door ging naar de volgende bekerronde. Er was keuze
uit 3 teams namelijk; DSV , Sv DWSH’18 en EGS. De
beste papieren lagen bij EGS. Bij een overwinning was
EGS verder, bij een gelijkspel moest worden gekeken
naar het doelsaldo tussen EGS en DWSH. Bij verlies
kon of DWSH of DSV verder bekeren. Zo dat zijn de
voorspiegelingen voorafgaande aan de wedstrijd.
De match ging zeer voortvarend van start in een zeer
hoog spelritme. De Snel Vliegers deden hun naam eer
aan. De voorwaartsen van DSV hadden inderdaad vleugels en sprintte er op los als of hun leven ervan af hing.
Zo kwamen ze een paar keer gevaarlijk op het doel af,
maar of er stond een keeper (1ste helft Luuk, 2de helft
Lars) in de weg of de deklat bood hulp, dan wel de paal
die uitkomst bracht. Een prachtige aanval van EGS over
diverse schijven monde uit in een dito voorzet, waar
Rick alleen zijn voet nog tegenaan hoefde te zetten en
zo geschiedde. 1-0. Zoals gezegd; de aanvallers van
DSV waren snel en een te zachte terugspeel bal werd
onherroepelijk afgestraft. 1-1.
Na de thee werd het spel beduidend minder en nam
de spanning toe. Een kwartier voor tijd trokken donkere wolken samen boven het sportpark Kranenhof. Een

schuiver van DSV belandde precies in het hoekje van
het doel en keek EGS tegen een achterstand aan. EGS
was even van slag, maar tegen het eind werd toch de
druk op het doel van DSV opgevoerd met de laatste
krachtinspanning. Achterin 1 op 1 spelen en Jasper erbij
in de spits. Een kanonkogel van Ian kon de keeper nog
net onder de lat vandaan tikken. Het was de opa van Jeroen die de profetische woorden sprak: “Het wordt nog
wel 2-2.” De vader van Ian (Gerard) deed er nog een
schepje boven op en zei: ”en daar hebben ze wel hulp
bij nodig!” Het was Luuk die op aangeven van Jeroen de
bal scherp voortrok. Onder druk van Jasper moest de
verdediger van DSV iets doen en voor EGS deed hij het
enige juiste, scoren in eigen doel. 2-2. Deze uitslag was
genoeg om door te kunnen bekeren met een verschil
van 1 doelpunt.

Zaterdag 15 september
Van de leeftijdsgroepen JO7 t/m JO10 worden
geen uitslagen en standen door de KNVB bijgehouden.
Oss’20 MO11-1

ST EGS MO11-1

3-1

ST EGS JO11-3

Udi’19/CSU JO11-6

4-0

Hapse Boys JO11-2 ST EGS JO11-2

1-5

ST EGS JO11-1

Juliana Mill JO11-1G

3-10

ST EGS JO13
2007-1

Udi’19/CSU JO13
2007-1

0-3

SJO Vianen Vooruit/HBV MO13-2

ST EGS MO13-1

4-4

Boekel Sport JO13ST EGS JO13-3M
3M

1-3

Siol JO13-2

ST EGS JO13-2

2-5

ST EGS JO13-1

Gemert JO13-1

0-5

Gassel JO15-1

ST EGS JO15-3

2-3

ST EGS JO15-2

Juliana Mill JO15-1

0-4

ST EGS JO15-1

Fc de Rakt JO15-1

2-0

ST EGS MO17-1

Achilles Reek
MO17-1

3-1

DAW JO17-3

ST EGS JO17-2

5-3

Juliana Mill JO17-1

ST EGS JO17-1

5-0

Juliana Mill JO19-1

ST EGS JO19-1

2-2

Zondag 16 september

Foto: Speler/leider Luuk Bronts deed goede zaken
met het 6e

9

ST EGS VR2

Vianen Vooruit VR1

6-4

ST EGS VR1

NLC’03 VR1

0-4

ST EGS 6

DSV 7

2-2

de derde helft egs
VR1 wacht op eerst winst

ST EGS VR1 - Maaskantse Boys VR1
(Henriëtte van Zuijlen)

Ook de derde bekerwedstrijd werd verloren door Estria
VR 1. Ondanks dat NLC ‘03 een 4e klasser is werd er
vandaag maar met 0-4 verloren...Goed gespeeld Dames de oefenwedstrijden zijn we goed doorgekomen.
Volgende week gaan we voor de punten!!!

Foto: Jiske Hendriks in duel met een speelster van
Maaskantse Boys

MO13-1 knokt zich terug

SJO Vianen Vooruit/HBV MO13-2 ST EGS MO13-1
(Nicole de Kleijn en Erik Bandell )

Met een prachtig nazomer zonnetje begonnen de meiden aan hun laatste beker wedstrijd voorlopig. De stand
tot nu toe 1 gewonnen 1 verloren. Vanuit het vorige jaar
is gebleken dat SJO Vianen een geduchte tegenstander
is. Maar met goede moed wordt er aan deze wedstrijd
begonnen onder begeleiding van Rick Stoffelen en Johan Brands.
Na wat strubbelingen zijn we eindelijk begonnen. 4 e Minuut voorzet Sanne naar Tessel helaas mis. De meiden
van Vianen zijn best groot maar de meiden weren zich
kranig. Lotte maakt een paar mooie verdedigingsmuren
waardoor we weer richting de aanval kunnen. Tessel
krijgt weer de kans om op doel te schieten door een uittrap van keepster marly en voorzet van Sanne. Tessel
geeft een mooie voorzet naar Sanne maar helaas. Ze
houden zich super. Maar dan voor ons geheel onterecht
valt de 1-0 in de 13e minuut. De 2-0 volgt helaas al weer
snel in de 15e minuut. Tessel passeert 2 verdedigers
perfect maar net niet genoeg kracht in haar linkerpootje.
Corner 21e minuut mooi geschoten door Sanne. Lotte
staat goed vrij maar helaas de bal gaat erover heen.
Vianne geeft een mooie voorzet maar de bal wilt er gewoon niet in vandaag. 0-3 achter in de 25e minuut. Tessel wederom mooie bal op doel maar weer mis. De meiden doen stinkend hun best maar het wilt niet lukken.
Toch heeft Vianen ook een hoop kansen maar marly
houdt er aardig wat uit. Lieke en Lotte proberen de verdediging dicht te houden maar das niet makkelijk. Elke
pakt meerdere malen de bal af en Mare onze invaller
vandaag staat ook zeker haar mannetje. We gaan de
rust in met 0-3.
Vianen begint de tweede helft weer vrij fel. Maar Marly
houdt de bal knap tegen. In de 3e minuut wordt de inzet
eindelijk beloond en scoort Tessel vanuit een vrije bal de
3-1. Er begint weer wat moed terug te komen. Helaas
mist Sanne in de 7e minuut een schot op doel, maar
naar 11 minuten is de kans weer voor ons. Vianen krijgt
een doeltrap, valt in de voeten van onze verdediging en
schieten hem knap naar Tessel die de 3-2 maakt. De
hoop wordt nog groter en in de inzet ook. De 11e minuut
aanval van Elke, Sanne en Tessel die prachtig wordt afgemaakt door Elke. 3-3. Hoe spannend is dit. Helaas
staan de meiden de 3-3 nog te vieren waardoor ze niet
opletten en de 4-3 wordt gemaakt. Na een mooie duik
van Marly onder in de hoek die Vianen ervan weerhoudt
om de 5-3 te maken, scoren wij in de 25ste minuut 4-4.
Nou ja wij.... eigen doelpunt van Vianen maar heee hij
telt voor ons. 29e minuut knappe actie van Lotte maar
helaas op de keeper.
We sluiten de wedstrijd af met een knappe 4-4. Super
gedaan dames wij zijn trots op jullie.

Gelijkspel bij MO17-1

nagekomen verslag 8 september:
ST EGS MO17-1 ST Ravenstein/SDDL MO17-1
(Ankie Spanjers )

Zaterdag 8 september moesten de meiden van MO171 om 11.15 uur verzamelen voor de tweede bekerwedstrijd, ditmaal thuis tegen Ravenstein/SDDL MO17-1.
In de eerste helft hadden Charis en Lieneke een paar
mooie doelpogingen, maar die gingen er helaas niet
in. Silke had deze helft wel geluk met een mooi schot
op doel, wat de stand op 1 – 0 voor ons zette. Er werd
deze helft prima overgespeeld. Gwen had een paar hele
mooie reddingen en heeft verder deze helft goed keepwerk geleverd.
In de tweede helft wist Ravenstein/SDDL helaas de
stand gelijk te trekken naar 1 – 1. Lieneke had deze
helft weer een paar mooie kansen op doelpunten, maar
die gingen er helaas niet in vandaag. Op een gegeven
moment werd er een overtreding gemaakt op Charis en
daarvoor werd een penalty gegeven. En deze penalty
heeft Charis zelf genomen, maar helaas had de keepster van Ravenstein/SDDL de bal tegen kunnen houden.
Ook deze helft werd er goed overgespeeld en leverde
Gwen goed keepwerk.
Jullie hebben goed weerstand weten te bieden tegen
Ravenstein meiden! Toch nog 1 puntje thuis weten te
houden. Zaterdag 15 september hebben we de laatste
bekerwedstrijd voor dat de competitie start, deze wedstrijd is thuis tegen Reek.

Programma
Zaterdag 22 september
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
comp

scheidsrsechter: Joeri Nuijen
12:30

In de eerste helft had Reek de eerste 10 minuten de leiding op het veld en scoorde al snel en zette de stand op
0 – 1 voor Reek. Charis, Lieneke en Silke hadden een
paar mooie doelpogingen, maar sommige gingen er niet
in. Lieneke en Charis hadden deze helft wel geluk met
twee mooie schoten op doel, wat de stand op 2 – 1 voor
ons zette. Er werd deze helft redelijk goed overgespeeld.
Gwen had een paar hele mooie reddingen en heeft verder deze helft prima keepwerk geleverd.
In de tweede helft hadden Lieneke, Charis, Silke en Renée weer een paar mooie kansen op doelpunten, maar
die gingen er helaas niet in. Op een gegeven moment
had Lieneke de bal, gaf een hele mooie voorzet aan
Silke en Silke knalde hem er mooi in, wat de stand op
3 – 1 voor ons bracht. Ook deze helft werd er goed overgespeeld en leverde Gwen goed keepwerk.
Goed gedaan meiden! Jullie hielden het spannend tot de
laatste seconde. En terecht de drie punten verdiend. De
meiden zijn door naar de volgende ronde in de beker.
Zaterdag 22 september hebben we de eerste competitiewedstrijd van dit seizoen, deze wedstrijd is thuis om
12.30 uur en alweer tegen Reek.

Achilles Reek MO17-1

scheidsrsechter: Edwin van Kraaij
13:00

Blauw Geel'38/
JUMBO JO15-2

ST EGS JO15-1

comp
vertrek: 12:00 naar Veghel
vervoer: Arts, Bardoel, Bekkink, res:
Brussaard
13:00

Venhorst JO15-1

ST EGS JO15-2

comp
vertrek: 12:00 naar Venhorst
vervoer: Brands(Finn), Brands(Sem),
Dinnissen, res: van Etteger
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: van Beuningen, van der Bijl,
Broekman, res: van Dinther
12:00

Heijen JO13-1G

ST EGS JO13-2

comp
vertrek: 11:00 naar Heijen

ST EGS MO17-1 Achilles Reek MO17-1

Zaterdag 15 september moesten de meiden van MO171 om 11.15 uur verzamelen voor de derde bekerwedstrijd, ditmaal thuis tegen Achilles Reek MO17-1.

ST EGS MO17-1
comp

Meiden zijn Achilles de baas

(Ankie Spanjers )

SIOL JO17-2

vervoer: Barten, Alhalq, Bottenberg, res:
Burlacescu
vrij

ST EGS JO13-3M

11:45

ST EGS MO13-1

Margriet MO13-1

comp
scheidsrsechter: Jan Paters
11:00

ST EGS JO13 2007-1 HVCH JO13 2007-1
comp
scheidsrsechter: Theo Kersten

10:45

Juliana Mill JO11-1G ST EGS JO11-1
comp
vertrek: 09:45 naar Mill
vervoer: Brans, Dolstra, res: Giesbers

09:30

ST EGS JO11-2

SIOL JO11-2G

comp
scheidsrsechter: Dylan Childress
11:00

ST Constantia/
Menos JO11-3

ST EGS JO11-3

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

10:00

Vorstenbossche
Boys JO10-2G

ST EGS JO10-4M

comp
vertrek: 09:00 naar Vorstenbosch

Foto: Fenne Smits (re) verdedigt haar tegenstandster uit Reek
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vervoer: Keijzers, Kersten, res:
Toenders
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JVC Cuijk JO9-1

ST EGS JO9-1

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

Presentatie nieuwe tenues EGS
(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.

09:00

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

09:30

ST EGS JO9-2

Nulandia JO9-2

comp
scheidsrsechter: FairPlay
09:00

JVC Cuijk JO9-4

ST EGS JO9-3

comp
vertrek: 08:00 naar Cuijk
vervoer: Berkhout, Keijzers, res: Sebel
09:00

ST EGS JO9-4

De Zwaluw JO9-2

comp
scheidsrsechter: FairPlay
09:00

ST EGS JO9-5

Juliana Mill JO9-3G

comp
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
scheidsrechter: Edwin van Kraaij
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

UDI'19/CSU JO19-3

comp
scheidsrechter: Kevin Janssen
15:00

Olympia'18 JO17-1 ST EGS JO17-1
comp
vertrek: 14:00 naar Boxmeer
vervoer: Arts, Bardoel, Bongaards, res:
Brans

12:45

DSV JO17-2

ST EGS JO17-2

comp
vertrek: 11:45 naar St Anthonis

JO19-1 toont veerkracht in Mill
Juliana Mill JO19-1 - ST EGS JO19-1
(Remco Kersten )
Afgelopen zaterdag stond een uitwedstrijd tegen Juliana Mill op het programma. Het was even de vraag of
de wedstrijd gespeeld kon worden aangezien ze in Mill
geen scheidsrechter hadden. Uiteindelijk kregen wij begin van de middag te horen dat ze toch een scheidsrechter hadden gevonden waardoor er gewoon gespeeld kon
worden. Zo zie je maar hoe belangrijk vrijwilligers zijn
voor een club.
De eerste dertig minuten hadden we het zwaar. Juliana
Mill was feller en won vaker de persoonlijke duels. Daarnaast waren wij zelf erg rommelig aan de bal door vaak
de verkeerde keuzes te maken. Hele grote kansen gaven we niet weg dan alleen een paar afstandsschoten.
Zelf kwamen we er een paar kaar uit maar was vaak
de laatste pas net niet zuiver genoeg waardoor we niet
gevaarlijk konden worden. Misschien hadden we in de
beginfase zelfs recht op een strafschop na een overtreding op Hessel maar die werd helaas niet gegeven. Het
laatste kwartier begonnen we beter te voetballen maar
ook hier kwamen geen grote kansen uit voort.

Na de rust begonnen we slap waardoor Juliana Mill al
binnen acht minuten op een 2-0 voorsprong kwam. Eerst
lieten we een speler doorlopen die uiteindelijk Joeri omspeelde en de bal binnen schoof. Jari probeerde de bal
nog van de lijn te halen maar hij was net te laat. Bij de
tweede goal mocht de spits vrij inkoppen en liet Joeri
kansloos. Ondanks de 2-0 achterstand gaven we niet
op. We gingen 1 op 1 spelen en werkte hard voor de
aansluitingstreffer. Na een prima aanval glipte Siem vanaf rechts door de verdediging en gaf hij de bal voor en
via het been van de tegenstander kwamen we op 1-2. Dit
gaf vertrouwen waardoor we steeds sterker werden. Niet
veel later kwamen we op 2-2. Na een mooie combinatie
tussen Siem, Bodi en Rick ging Siem alleen op het doel
af. Hij werd gevloerd in de 16 en we kregen een terechte
strafschop. De strafschop werd uiteindelijk benut door
onze gastspeler Rick, al was de penalty niet overtuigend
binnen geschoten. We bleven zoeken naar de 2-3 maar
hele grote kansen kregen we niet meer. Juliana Mill had
op het einde nog de grootste kansen maar door goed
te verdedigen en goed keeperswerk van Joeri bleef het
2-2. We hebben zaterdag laten zien dat we over veerkracht beschikken en hard voor elkaar willen werken.
Helaas zijn op basis van doelsaldo niet door in de beker
maar kunnen we tevreden zijn over de inzet en strijdlust
van de jongens.

11

vervoer: Ariens, Berends, van Boekel,
res: van Dinther
15:00

FC de Rakt MO17-1 ST EGS MO17-1
comp
vertrek: 13:15 naar Uden
vervoer: van Kempen(Silke), van
Kempen(Lieneke), Nanning, Zwaans,
res: van Haren

13:00

ST EGS JO15-1

WEC JO15-1G

comp
scheidsrechter: Theo Kersten
14:00

ST EGS JO15-2

Berghem Sport JO15-2

comp
scheidsrechter: Jan Paters
13:30

De Zwaluw JO15-2 ST EGS JO15-3
comp
vertrek: 12:30 naar Oefelt
vervoer: Rikken, Rovers, Schoute, res:
Smits

11:00

ST EGS JO13-1

Juliana Mill JO13-1G

comp
scheidsrechter: Edwin van Kraaij

de derde helft egs
(geen wedstrijdverslag)
Zonder Yves die zich ziek had gemeld, moesten onze
jongens tegen De Rakt JO15-1. Volgens mij was het ons
nog niet gelukt om ooit tegen De Rakt te winnen, wat
normaal gesproken een erg taaie ploeg is. Er gebeurde
iets bijzonders: De Rakt had de aftrap, EGS kwam al
zeer snel in balbezit en binnen 40 seconden lag de bal
al achter de Udense keeper. De 1-0 werd gemaakt door
Abe. De eerste 20 minuten werd er goed gevoetbald
door onze JO15-1, alle opdrachten van de leiding
werden uitgevoerd. Na deze 20 minuten werd het iets
rommeliger, waarbij gezegd moet worden, dat ondanks
de vele kleine spelers die De Rakt had opgesteld, zij
toch best wel goed konden voetballen. Ze vonden elkaar
vrij goed en lieten de bal goed rondgaan. De tweede
helft moest er door EGS echt beter gevoetbald worden,
maar helaas kregen onze jongens dat niet voor elkaar.
Echter 10 minuten voor tijd zette Jorg goed druk op de
verdediging van De Rakt en bij een terugspeelbal op de

keeper, was Max er als de kippen bij (spreekwoordelijk
dan) om de bal het laatste zetje te geven langs de Udense
keeper, 2-0. Hierna kwamen er wat frustraties los bij de
tegenstander en werd de wedstrijd wat grimmiger. Met
de 2-0 werd het eindsignaal bereikt, waardoor we toch
een keer hebben kunnen winnen van De Rakt. Misschien
niet het allerbeste voetbal, maar wel een goed resultaat!

(Joep van der Molen)
Nog immer zijn de trainers opzoek naar de juiste
samenstelling van het team. Op zoek naar de juiste
speelwijze, die bij dit team past. Toch kwam het er in de
wedstrijd tegen Juliana Mill JO15-1 in de eerste helft nog
niet helemaal goed uit. Al snel keek JO15-2 tegen een
0-3 achterstand aan. Te slap verdedigen, teveel ruimte
aan de aanvallers van Mill geven, waardoor die makkelijk
konden wegdraaien en raak konden schieten. Ook te
weinig power in de aanval en middenveld, en zo bleef de
druk op het doel van EGS onverminderd. Gelukkig was
daar nog Rick die vele ballen met prachtige reddingen
uit het doel kon halen.
Enkele omzettingen vonden plaats in de tweede helft,

JO15-3 bekert verder
Gassel JO15-1 - ST EGS JO15-3

scheidsrechter: Joeri Nuijen

De eerste helft was tenen krommend. Binnen 20 minuten stonden ze met 2-0 achter. Voetballen waren we
beter en Gassel was misschien maar 4 keer over de
middenlijn geweest. Maar veel balverlies slap dekken
en lopen met de bal kwam het spel niet ten goede. Gelukkig kon Mees net voor rust de achterstand iets dragelijker maken.
Na een flinke uitbrander en wat omzettingen begonnen
we aan de 2e helft. Er werd nu wel kort gedekt en
geconcentreerden gevoetbald. Gassel kreeg geen kans
meer en wij werden steeds sterker. De spelers van
Gassel stonden met veel mensen rond de 16 waardoor
het moeilijk werd om te scoren. We kregen ontzettend
veel kansen en gelukkig werden er 2 van benut. We
konden met een redelijk tevreden gevoel terug naar
huis.
Gefeliciteerd jongens voor het eerst een ronde verder in
de beker met 3 gewonnen wedstrijden.

SES JO13-2M

ST EGS JO13-3M

comp
vertrek: 10:30 naar Langenboom
vervoer: Ouwens, van Ras, van Tilborg,
res: Wattenberg
10:30

Maaskantse Boys
MO13-1

ST EGS MO13-1

comp
vervoer: Adams, Bandell, res: Rovers
vrij

ST EGS JO13 2007-1

09:30

ST EGS JO11-1

SES JO11-1

comp
scheidsrechter: Arthur Brussaard
09:30

Hapse Boys JO11-2 ST EGS JO11-2
comp
vertrek: 08:30 naar Haps
vervoer: van Kempen, Peters, res: Smits

Foto: Sven Nanning laat zijn tegenstander de hielen
zien

09:30

ST EGS JO11-3

Toxandria JO11-2

comp
scheidsrechter: Peter Pijnappels
10:00

HVCH JO10-1

ST EGS JO10-1

comp

waar nogmaals door de trainers werd benadrukt, dat
als je iets wil presteren, je dat samen moet doen en
dat dat met de nodige inzet moet gebeuren. En ja, in
de tweede helft ging langzaam aan het licht branden.
Met Finn als laatste man, met Joep als controleur voor
Pim die uitstekend zijn rol als voorstopper vervulde, met
Stein als middenvelder, met Jip als aanjager voorop en
Sem als opbouwer op het middenveld. Maar ook Teun,
die voor Sven was ingevallen, en Daan die voorin snel
en gedreven aan het werk gingen en als vanouds de
backs Juul en Rick of Jochem. Op links deden of Kevin
of Koen het al uitstekend. En zo kreeg JO15-2 wat kleur
op de wangen. Het best uitgebeeld door Joep en Stein,
die elkaar prima hielpen op dat middenveld. Ze hielden
goed de tegenstander in de gaten en ze kwamen er uit
wanneer dat mogelijk was. Ze coachten elkaar positief en
ze lieten spelvreugde zien. Een knal rode kop van Joep
na de wedstrijd was duidelijk zichtbaar en verraadde zijn
grote inzet in de tweede helft. Top.
Ondanks een 0-4 nederlaag gingen de spelers met een
glimlach het veld af. En dat mag als je zo’n tweede helft
hebt gespeeld. En ja, met deze instelling gaan er zeker
resultaten behaald worden in de competitie.

vertrek: 09:00 naar Heesch
vervoer: Imiri, Rots, res: Brioschi
10:00

JO13-2 eindigt als 2 in poule
e

De derde wedstrijd voor de beker was in Cuijk tegen
SIOL JO13-2. Na tweemaal gelijk te hebben gespeeld
werd het tijd voor een overwinning. Maar we begonnen
vandaag niet goed en kwamen na 10 minuten op een
1-0 achterstand. Even later weten wij te scoren. Een
doelpoging van Maik wordt gekeerd door de keeper
en de bal valt voor de voeten van Daan N die hem er
metten in weet te tikken. Net voor het rustsignaal komen
we op voorsprong. Uit een hoekschop tikt Amin de bal
in de korte hoek.
De tweede helft breiden we de voorsprong snel uit. Na
een pass van Loek schiet Daan N de bal onder de vallende keeper door. SIOL is nog niet verslagen en vecht
zich weer terug in de wedstrijd, na de 2-3 wordt het weer
spannend. Als Ciprian in de spits gaat voetballen hebben we voorin wat meer power en krijgt EGS wat meer
kansen. Daan schiet een keer op de lat en Dylano is
ook dicht bij een doelpunt. Ciprian schoort vervolgens
het vierde doelpunt en geeft een assist aan Daan die
vandaag zijn derde doelpunt maakt.
Einduitslag 2-5, we eindigen ongeslagen op een tweede
plaats in de poule voor de beker.
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ST EGS JO10-2

vertrek: 09:00 naar Cuijk
vervoer: Jansen, Rijcken, res: Scheepers
10:00

ST EGS JO10-3

Vorstenbossche
Boys JO10-2G

comp
scheidsrechter: leider is spelleider
09:30

ST EGS JO10-4M

Nooit Gedacht
JO10-3

comp
scheidsrechter: leider is spelleider
09:30

ST EGS JO9-1

UDI'19/CSU JO9-1

comp
scheidsrechter: FairPlay
08:30

Margriet JO9-2

ST EGS JO9-2

comp
vertrek: 07:30 naar Oss
vervoer: van Dijk, van der Neut, res:
Peppinck
10:00

ST EGS JO9-3

ST Constantia/
Menos JO9-1G

comp

Siol JO13-2 - ST EGS JO13-2
(John Verwegen )

JVC Cuijk JO10-3
comp

(Arnoud Pol)
De laatste wedstrijd in de beker tegen de op papier minste tegenstander. Gassel had de vorige wedstrijd met
11-0 verloren. We hadden besloten om gezellig op de
fiets te gaan. Bij Gassel aangekomen begon het eigenlijk al met een verkeerde instelling werd er aan de wedstrijd begonnen. Het hele team straalde uit dat het een
makkie zou worden, met de termen van ze hebben met
11-0 verloren er spelen 4 meisjes mee en ze zijn een
stuk kleiner.

Toxandria JO13-1

vertrek: 09:30 naar Maren-Kessel

JO15-2 herpakt zich in 2e helft
ST EGS JO15-2 - Juliana Mill JO15-1

ST EGS JO13-2
comp

11:30

Goed resultaat voor JO15-1

ST EGS JO15-1 - Fc de Rakt JO15-1

12:00

scheidsrechter: FairPlay
11:30

SV Milsbeek JO9-3 ST EGS JO9-4
comp
vertrek: 10:30 naar Milsbeek
vervoer: Peters, Roeven, res: Treffers

09:30

De Zwaluw JO9-2

ST EGS JO9-5

comp
vertrek: 08:30 naar Oeffelt
vervoer: Mawazini, Rademakers, res:
Strankinga
10:00

ST EGS JO8-1

Blauw Geel'38/
JUMBO JO8-2

comp
scheidsrechter: FairPlay
09:30

Gassel JO8-1

ST EGS JO8-2

comp
vertrek: 08:30 naar Gassel
vervoer: Mesters, Verhallen, res:
Vogelaars
09:30

ST EGS JO7-3/
JO7-4
comp

ST EGS JO7-1/
JO7-2

de derde helft egs
Leerzaam potje voor JO13-1

Hard werken voor MO11-1

ST EGS JO13-1 - Gemert JO13-1

Oss’20 MO11-1 - ST EGS MO11-1

(Anton Gerrits)

(Dory Jagers )

Vandaag de bekertopper tegen 4-divisionist gemert .
Op papier natuurlijk een loodzware loting. EGS jo 13-1
speelde vooral de eerste helft geconcentreerd en met
veel beleving. Gemert kwam daardoor niet echt in hun
spel. Het werd uiteindelijk een 0-5 nederlaag. Hadden
we een doelman die 10 a 20 cm groter was geweest
had de uitslag minder hoog uitgevallen. Van de 5
tegentreffers waren er 4 van afstand , hoog boven onze
dappere doelman Noud. Hij moest zich trouwens met
een blessure laten vervangen door onze linksback Tijn
Liefrink.
Al met al een leerzaam potje. Volgende week begint het
echte werk. Onze eerste competitieduel in de nieuwe
paarse outfit.

Foto: Danny Broekman en zijn tegenstander van
DSV gaan beiden voor de bal

09:30

(Roeland Hoffmann )
Vandaag wisten we bij voorbaat dat het een hele
zware wedstrijd zou worden omdat het sterke UDI’19
de voorgaande bekerwedstrijden ruim gewonnen had.
Boodschap aan onze jongens was dan ook om de lijn
van vorige week in de 2e helft door te zetten.
Vanaf de 1e minuut zetten we vol druk en werden
alle persoonlijke duels met volle inzet ingegaan. De
tegenstander kwam zodoende niet in zijn spel waardoor
het potentiele kwaliteitsverschil er niet of nauwelijks
uitkwam. Slechts eenmaal voor rust wisten ze toch onze
verdediging te verschalken waardoor de ruststand op
0-1 uitkwam.

ST EGS JO7-5

comp
Zondag 30 september
11:00

ST EGS 6

Juliana Mill 5

comp
scheidsrechter: Menno ter Horst
11:00

De Zwaluw VR1

ST EGS VR1

comp
De meiden van de MO11, deze week met hulp van Marly
en Sanne, gaan vroeg van start voor hun 2de bekerduel
vandaag tegen SV OSS 1920.
In het begin is het nog even zoeken naar elkaar en ieders
positie, iets waar OSS goed gebruik van weet te maken.
Al vroeg in de wedstrijd maken zij de eerste tegengoal.
Ook de 2-0 blijft niet uit, snel overspel vlak voor de goal
van Marly zorgt voor een onoverzichtelijke situatie en de
bal gaat er helaas in. Ondertussen blijven Lotte en Mare
op het middenveld hun best doen om de ballen naar de
voorhoede te krijgen. Dit geeft Sanne nog een mooie
kans vlak voor rust maar de keeper van OSS weet de bal
te bemachtigen.
Tijdens de rust krijgen de meiden een peptalk van Bart
en Bas en beginnen vol vertrouwen aan de 2de helft.
Als snel komt er een mooie kans voor Sanne maar de
keeper weet de bal terug het veld in het krijgen recht in
de voeten van Tess die helaas geen ruimte krijgt van de
vele verdedigers van OSS. Ondertussen zijn de meiden
achterin prima op elkaar ingespeeld, Fajah, Janna en
Julia zijn echt een verdedigend blok met z’n 3-en. Het
enge wat er nu nog nodig is is een kans voorin. Sanne
neemt een corner die net op de lat komt, bij de volgende
corner van Sanne is het raak 2-1. Terwijl het middenveld
de ballen blijft aanvoeren wordt er voorin goed overgespeeld en hard gewerkt door Jaimy, Sanne en Tess. En
langs de lijn hopen we dat dit mag resulteren tot een zeer
verdiende gelijkmaker. Helaas komt OSS met een super
snelle aanval wat de eindstand brengt op 3-1. Maar wat
een teamwork, complimenten meiden!

12:00

Margriet VR1

ST EGS VR2

comp
Zaterdag 6 oktober
wedstrijdcoördinator: tot 13:00 uur Paul van
Halen, vanaf 13:00 uur Anita van Zuijlen
15:00

ST Herpinia/OKSV
JO19-1

ST EGS JO19-1

comp
vertrek: 14:00 naar Herpen
vervoer: van der Elst, Jansen,
Langenberg, Polman, res: van Soest
15:00

ST EGS JO17-1

Montagnards JO17-1

comp
scheidsrechter: Edwin van Kraaij
14:00

ST EGS JO17-2

De Zwaluw JO17-1

comp
scheidsrechter: Theo Kersten
12:30

ST EGS MO17-1

Constantia MO17-1

comp
scheidsrechter: Joeri Nuijen
12:45

FC de Rakt JO15-1 ST EGS JO15-1
comp
vertrek: 11:45 naar Uden
vervoer: Brussaard, van Dijk, Drijsen,
res: van Kempen

13:15

Juliana Mill JO15-1 ST EGS JO15-2
comp
vertrek: 12:15 naar Mill

JO13 2007-1 verkoopt huid duur

ST EGS JO13 2007-1 Udi’19/CSU JO13 2007-1

De Zwaluw JO7-1

In het 2e bedrijf min of meer hetzelfde spelbeeld waarbij
UDI’19 ons wel iets verder achteruit drukte. Lang hielden
we stand maar in de slotfase wist UDI’19 mede door
vermoeidheid van aan onze kant uit te lopen naar de
uiteindelijke 0-3 eindstand. Kunnen wij als trainers/
leiders tevreden zijn na een nederlaag? Zeker wel, als je
het potentiele krachtsverschil tegen een grote vereniging
als Udi’19 in acht neemt, en, nog belangrijker, de manier
waarop de EGS spelers vandaag gevochten hebben
voor iedere meter.
Zo sluiten we de bekercompetitie af met 3 nederlagen,
maar, belangrijker: er staat een echt team dat bereid is
voor elkaar te werken en dat stapjes maakt ook in het
gewenningsproces op het grote veld. Volgende week
zaterdag begint de competitie thuis om 11.00 uur tegen
HVCH uit Heesch.

vervoer: van Etteger, Floor, Hannessen,
res: Hollanders
vrij

ST EGS JO15-3

11:30

VIOS'38 JO13-1

ST EGS JO13-1

comp
vertrek: 10:30 naar Beugen
vervoer: wordt door leiding geregeld
12:00

Odiliapeel/Braks
Gro JO13-1

ST EGS JO13-2

comp
vertrek: 11:00 naar Odiliapeel
vervoer: wordt door leiding geregeld
13:15

ST EGS JO13-3M

VOW JO13-2M

comp
scheidsrechter: Bernard van Eldijk
11:45

ST EGS MO13-1

UDI'19/CSU MO13-1

comp
scheidsrechter: Jan Paters
11:00

ST EGS JO13 2007-1 Margriet JO13 2007-1
comp
scheidsrechter: Theo Wouters

10:30

ST Excellent/SVS/
Westerbeekse
Boys JO11-1G

ST EGS JO11-1

comp
vertrek: 09:30 naar Oploo
vervoer: Giesbers, Gommans, res:
Haverkamp
09:30

ST EGS JO11-2

V.V. Achates JO11-3

comp
scheidsrechter: Peter Pijnappels
vrij

ST EGS JO11-3

11:00

ST EGS JO10-1

Nooit Gedacht JO10-1

comp
scheidsrechter: leider is spelleider
10:00

JVC Cuijk JO10-2
comp

Foto: Stijn Rutten laat zien hoe je een bal moet afschermen
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ST EGS JO10-2

de derde helft egs
JO11-1 verliest in 3e bekerduel

ST EGS JO11-1 - Juliana Mill JO11-1

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

comp

Winst voor JO11-3

vertrek: 08:15 naar Geffen
vervoer: van Hees, Vogelaars, res: van
der Meijs

ST EGS JO11-3 - Udi’19/CSU JO11-6

(geen wedstrijdverslag )

(geen wedstrijdverslag )

Nooit Gedacht JO10-3 ST EGS JO10-3

09:00

Nulandia JO10-4

ST EGS JO10-4M

comp
vertrek: 08:00 naar Nuland
vervoer: Toenders, Verheijen, res: Cornelissen
08:30

Margriet JO9-1G

ST EGS JO9-1

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

Prinses Irene JO9-1G ST EGS JO9-2
comp
vertrek: 09:45 naar Nistelrode
vervoer: Peppinck, van Raaij, res: Bello

Foto: Guan Sturmans passeert zijn Millse
tegenstander

Foto: Stan Hermanussen toont zijn altijd tomeloze
inzet

11:00

ST EGS JO9-3

SJO Vianen
Vooruit HBV JO92G

comp
scheidsrechter: FairPlay

Mooie teamprestatie JO10-1

Vitesse’08 JO10-2 - ST EGS JO10-1

(Joris de Hart)
Tot nu toe had de JO10-1 een wat moeizame bekercampagne gehad tegen zware tegenstanders. Maar omdat
de onderlinge sfeer toch prima bleef gingen de jongens
en meiden van de JO10-1 vandaag vol goede moed op
pad naar het grote kleine Vitesse. Weliswaar ontbraken
een overdekt stadion en Russische oliesjeiks, maar wel
was er prachtig weer en een prima grasmat voorhanden
in het Limburgse Gennep.
In de beginfase golfde het spel snel heen en weer, wat
het leuk maakte om naar te kijken. De meiden Robin,
Minke en Sofie stonden hun mannetje(s) wel, want
wonnen menig duel. Na een mooie pass naar voren van
Sytze maakte Minke het meteen prima af: 0-1. Ook Tijs
maakte goed gebruik van zijn lichaam en ging de duels
steeds stevig aan. Na enkele doelpogingen van Sofie
en Kaj kwam Vitesse er ineens goed uit, maar Sofie
bleek Maradonna goed bestudeerd te hebben want zij
had daar op de doellijn even de hand van God als hulp.
Vervolgens was daar in de tegenstoot Robin met een
prachtige actie en schot op goal, maar de keeper zat er
nog net met een hand tussen. Meteen daarna schoot
Sofie diagonaal vanaf de zijkant bijna in de kruising dus
die had op haar beurt weer goed naar Van Basten (of
Martens?) gekeken. Ook Vitesse kwam er zo nu en dan
snel uit, maar Quinten keepte erg attent en kwam steeds
goed op tijd zijn doel uit. Toch was 1 bal onhoudbaar en
stond het plots 1-1.
Na een paar afstandsschoten van EGS schoot Vitesse
vervolgens hard op de paal. Dat kunnen wij ook dacht

Livai, en na een prachtige aanval via Kaj en Robin
belandde ook zijn schot op de paal. Nadat de keeper
een schot van Sytze keerde was het vervolgens Sofie
die van grote afstand de bal zo hard op goal schoot dat
deze zo de goal in stuiterde: 1-2. Quinten voorkwam
daarna nog enkele keren de gelijkmaker, en na een
snelle uitbraak van Robin die net niet scoorde was het
vervolgens Sytze die van afstand de 1-3 binnen schoot
waarna het meteen rust was.
Qua jaartallen lijken Vitesse ‘08 en EGS ‘18 dicht bij elkaar te zitten, maar die ‘08 van Vitesse blijkt voor 1908
te staan dus zijn ze in Gennep al ruim een eeuw beter
ingespeeld op elkaar. Toch was hier in de 2e helft weinig
meer van te merken want de spelers van EGS wisten
elkaar veel beter te vinden. Nadat een schot van Tijs net
langs de verkeerde kant van het doel draaide was het
vervolgens Robin die in scoringspositie werd neergehaald. De vrije trap die daarop volgde werd echt prachtig in de kruising gevlamd door Sofie: 1-4. Het verzet van
Gennep was toen helemaal gebroken, waarna Tijs uit
een corner knap de 1-5 inkopte. Het was genieten. Een
mooie solo van Sytze strandde nog net in het zicht van
de haven, en Sofie dribbelde er naar hartelust op los. Na
enkele afstandsschoten van o.a. Livai, werd het na een
zeldzame uitbraak van Vitesse toch nog 2-5. Tijs strafte
dat meteen af door met een snelle zelfgenomen corner
de 2-6 te maken. Nadat Kaj eerst nog een keer van afstand de binnenkant van de paal raakte en even later de
buitenkant, was het Sytze die de eindstand na een lage
schuiver op 2-7 bracht.
Na deze hele mooie teamprestatie werd het team nog
getrakteerd op chips van de jarige Robin. Die hadden ze
dan ook zeker verdiend, goed gespeeld allemaal!

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 JO8-1G

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
09:00

VIOS'38 JO7-1/JO7-2 ST EGS JO7-5
comp
vertrek: 08:00 naar Beugen

Zondag 7 oktober
10:00

Festilent 6

ST EGS 6

comp
10:00

V.V.Holthees-SmaktVR1 ST EGS VR1
comp

10:15

ST EGS VR2

Prinses Irene VR3

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

ST EGS JO19-1

TOP JO19-2

comp
scheidsrechter: Theo Kersten
13:15

Juliana Mill JO17-1 ST EGS JO17-1
comp
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
comp

Foto (Joris de Hart): de JO10-1 staat klaar voor de penaltyreeks
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Nulandia JO15-1

de derde helft egs
scheidsrechter: Kevin Janssen
14:00

ST EGS JO15-2

ST Ravenstein/
SDDL JO15-1

11:00

12:15

DAW Schaijk JO15-4 ST EGS JO15-3

vervoer: Smits, van den Steenhoven,
van Zunderd, res: Bussink
11:00

ST EGS JO13-1

DAW Schaijk JO13-1G

comp
scheidsrechter: Joeri Nuijen
12:00

ST EGS JO13-2

FC Uden JO13-2

SES 5

comp
11:00

ST EGS VR1

Juliana Mill VR1

comp

comp

Vorstenbossche
Boys JO19-1

vertrek: 13:30 Vorstenbosch

vrij

ST EGS JO13-3M

10:30

Rhode/Van
Stiphout Bouw
MO13-1

vervoer: van Soest, Spanjers, van
Tienen, van der Vliet, res: Wijdeven
15:00

vertrek: 09:30 naar St Oederode
vervoer: Hermanussen, Rovers, res:
Bandell
OSS'20 JO13 2007-1 ST EGS JO13 2007-1
comp

14:00
12:30
12:30

ST EGS JO11-3

ST EGS JO11-2

vertrek: 09:00 naar Berghem
vervoer: Brioschi, Cuppen, res: Daamen
11:00

ST EGS JO10-2

VIOS'38 JO10-1

14:00
12:45

ST EGS JO10-3

HVCH JO10-5

comp
09:30

ST EGS JO10-4M

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

ST EGS JO9-3

08:45

SIOL JO9-3

10:30

vrij
09:00

ST EGS JO9-5
ST EGS JO8-1

Rhode/Van
Stiphout Bouw
JO8-2G

Herpinia JO15-2G

Olympia'18 JO13-1 ST EGS JO13-1

De Zwaluw JO13-1 ST EGS JO13-2

ST EGS JO13-3M

Boekel Sport JO13-3M

ST EGS MO13-1

Nulandia MO13-1

ST EGS JO13
2007-1

FC Engelen JO13
2007-1

ST EGS JO11-2

comp
09:00

Toxandria JO11-2

vertrek: 08:00 naar Volkel
11:00

vertrek: 08:00 naar Uden

scheidsrechter: leider is spelleider
SV DWSH'18 JO10-1 ST EGS JO10-2

vrij

ST EGS JO7-1/JO7-2

comp

vrij

ST EGS JO7-3/JO7-4

vertrek: 08:15 naar Wilbertoord

vrij

ST EGS JO7-5

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

15

Hapse Boys JO7-1 ST EGS JO7-5
comp
vertrek: 10:00 naar Haps

Zondag 28 oktober
11:00

ST EGS 6

Achilles Reek 3

comp
11:00

DSV VR1

ST EGS VR1

comp
10:15

ST EGS VR2

HVCH VR2

comp
Zaterdag 3 november
wedstrijdcoördinator: tot 13:00 uur Paul van
Halen, vanaf 13:00 uur Rian van de Ven
14:30
15:00

ST EGS JO19-1

Margriet JO19-2

ZSV JO17-1

ST EGS JO17-1

vertrek: 14:00 naar Deurne
vervoer: Gorselink, IJzerman,
Kouwenberg, res: Nicolasen
15:00

V.V. Achates JO17-2 ST EGS JO17-2
comp
vertrek: 14:00 naar Ottersum
vervoer: Hesselberth, Jilesen, Liefrink,
res: Lomans

12:00

VIOS'38 MO17-1

ST EGS MO17-1

comp

UDI'19/CSU JO10-2

comp
09:15

ST EGS JO7-3/JO7-4

comp

Hapse Boys JO11-2 ST EGS JO11-3

ST EGS JO10-1

Volkel JO7-1

comp

vervoer: Hermanussen, van Kuppeveld,
res: Rutten
11:00

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

comp
ST EGS JO11-1

comp
vervoer: Vogelaars, Vos, res: Vosveld

09:30

vertrek: 08:30 naar Haps

scheidsrechter: FairPlay
UDI'19/CSU JO8-6 ST EGS JO8-2

ST Constantia/
Menos JO11-1G

Juliana Mill JO8-2G ST EGS JO8-2

vervoer: Toenders, Vosveld, res: Wouters

comp

comp
09:00

ST EGS JO15-3

comp
09:30

DAW Schaijk JO8-1

vertrek: 07:45 naar Mill

vervoer: Haverkamp, Jansen, res: Kuipers
09:30

ST EGS JO8-1

comp

ST EGS JO15-2

SES JO15-1

vertrek: 09:30 naar Landhorst

comp
vervoer: Treffers, Michiels, res: Alhalq

08:45

comp

ST EGS JO9-4

vertrek: 07:45 naar Cuijk

09:00

scheidsrechter: FairPlay

comp

scheidsrechter: FairPlay

comp

vertrek: 11:30 naar Erp

comp
11:00

VIOS'38 JO9-1

comp

comp
11:45

ST EGS JO9-5

comp

vervoer: wordt door leiding geregeld
13:15

Toxandria JO9-2

scheidsrechter: FairPlay
ST EGS JO15-1

Erp JO15-1

vertrek: 11:00 naar Oefelt

comp
vrij

JVC Cuijk MO17-1

comp

Avesteyn JO10-2

comp

ST EGS MO17-1

vervoer: wordt door leiding geregeld

scheidsrechter: leider is spelleider

ST EGS JO9-4

scheidsrechter: FairPlay

vertrek: 11:45 naar Boxmeer
12:00

ST HRC'27/
Stormvogels'28
JO9-1

scheidsrechter: FairPlay
09:00

09:00

comp

scheidsrechter: leider is spelleider

ST EGS JO9-3
comp

comp

comp
11:00

vervoer: Bello, ten Broeke, res: van Dijk

Toxandria JO17-1

vervoer: Hollanders, Pieters, Spaan,
res: Rutten

Berghem Sport JO10-2 ST EGS JO10-1
comp

ST EGS JO17-2

vertrek: 12:00 naar Langenboom

scheidsrechter: Arthur Brussaard
10:00

vertrek: 08:00 naar Oss

comp

comp

ST EGS JO9-2

comp

vervoer: van Kempen, Maas, Mulders,
res: Nanning
13:00

TOP JO9-1
comp

comp

vervoer: Rots, ten Broeke, van Dijk, res:
Peppinck
09:30

Erp JO17-1

comp

vertrek: 09:00 naar Oss

ST EGS JO11-1

vervoer: de Waal, Geurts, res: Hartmann

comp

comp

vrij

vertrek: 07:45 naar Berghem

11:00

ST EGS JO17-1

Berghem Sport JO9-1 ST EGS JO9-1
comp

ST EGS JO19-1

scheidsrechter: Edwin van Kraaij

HVCH JO10-4

scheidsrechter: leider is spelleider
08:45

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

ST EGS JO10-4M
comp

09:00

Zaterdag 27 oktober

comp

10:00

09:30

ST EGS VR2

OSS'20 VR2

comp

ST EGS MO13-1

vervoer: van der Meijs, Peters, res:
Radstake

scheidsrechter: Bernard van Eldijk
13:45

ST EGS JO10-3

vertrek: 07:45 naar Heeswijk Dinther

scheidsrechter: André Derksen

comp
vertrek: 11:15 naar Schaijk

ST EGS 6

Avesteyn JO10-2
comp

Zondag 14 oktober

comp
scheidsrechter: Theo Wouters

08:45

vertrek: 10:15 naar Beugen
vervoer: van den Boom, Gerrits, van der
Hoeven, Jansen, res: van Kempen
13:00

ST EGS JO15-1

DAW Schaijk JO15-1

comp
14:00

ST EGS JO15-2
comp

OSS'20 JO15-2

de derde helft egs
(Esther van Thiel)
Vol goede moed vertrokken we richting Cuijk. Dit zou
volgens de statistieken een wedstrijd kunnen zijn, waar
we zouden kunnen winnen. Maar voordat we ons konden omkleden, moesten er wat hobbels worden genomen. Eerst de goede parkeerplek vinden en daarna was
het wachten op de sleutel van onze kleedkamer. Is dit
al een psychologische tik die de tegenstander wil uitdelen?
Om 10.01 was daar het beginsignaal. Niek, Lars en
Fabian voorin, met daarachter Joerie en Baer. Yannick
begon in het doel. Lars M en Daan wachten aan de
kant, om in te kunnen vallen. De 1e 5 minuten was EGS
alleen maar op de helft van JVC te vinden. Er werd
goed druk gezet. De kansen komen wel, maar helaas
belandde de bal niet achter het net. Als alle kansen
zouden tellen, stonden we al ruim voor. Na 8 min was
het nog 0-0. We blijven op de helft van de tegenstander,
we willen wel, maar het lukt nog niet. Een bal van Lars
van T naar Fabian gaat net naast. De tegenstander komt
een enkele keer op de helft van EGS, waar Yannick een
goede redding doet. Onverdiend, gezien de eerste 10
min, maar na 1 kans is het meteen raak voor JVC. We
staan 1-0 achter. We blijven ervoor gaan. Yannick werkt
de bal goed weg en Lars van T een goed schot op doel,
helaas, het harde werken wordt nog niet beloond. Een
goede voorzet richting Fabian, maar de bal wil er echt
niet in! Na 14 min spelen is dan eindelijk de gelijkmaker,
1-1. Na een time-out waar trainer en coach Arno van
Uden de spelers weer even toespreekt en op de goede
plek zet, gaat iedereen er weer voor. Joerie staat goed
te verdedigen en werkt de bal goed weg, waardoor een
2-1 voorkomen wordt. Een trap van Daan wordt helaas
in de voeten gespeeld van de tegenstander, welke
meteen wordt afgestraft. De 2-1 wordt ingeschoten door
JVC. We gaan door, vanaf de zijlijn bereikt Baer, Niek en
deze weet goed af te ronden. 2-2! Een een-tweetje van
Baer en Lars v T, waarbij Baer helaas net overschiet.
Jammer! Een goede aanval van Niek naar Lars en door
naar Fabian. Ze weten elkaar even te vinden, maar wat
jammer dat dat niet beloond wordt. Er zijn volop kansen.
We gaan met een 3-2 de rust in.
Na een peptalk en een keeperswissel, met nu Baer
op doel gaat Yannick het veld in. We blijken nog niet
alert genoeg en na een uittrap kan de tegenstander
doorlopen en tikt de 4-2 binnen. Kom op jongens,
blijven werken en we moeten met zijn allen ervoor gaan!
Alleen dan gaan we deze Cuijkse boys verslaan! Een
paar goede reddingen van Baer zorgt ervoor dat ze
niet verder uitlopen. De tegenstander blijft druk zetten,
maar ook EGS geeft zich nog niet gewonnen. Niek weet
met een goede dribbel de 4-3 te maken en dat geeft

Jammer jongens! Kansen creëren was vandaag zeker
gelukt, nu ons richten op de afwerking!

Bij de laatste drinkpauze stond het 5-3 voor de thuisclub. Maar EGS JO9-4 bleef voetballen, goed samenspelen en had veel inzet! En dat werd beloond. Bij het
eindsignaal stond het 5-5!
JO9-4 blijft dus ongeslagen. Knap gedaan!

Festilent JO9-1

scheidsrechter: FairPlay
09:30

ST EGS JO9-2

Berghem Sport JO9-4

comp
scheidsrechter: FairPlay
08:45

SIOL JO9-2G

ST EGS JO9-3

comp
vertrek: 07:45 naar Cuijk
vervoer: vanThiel, Berkhout, res: Harends
09:30

VIOS'38 JO9-1

ST EGS JO9-4

comp
vertrek: 08:30 naar Beugen
vervoer: Alhalq, Janssen, res: Kuppeveld
10:30

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
Foto: Trainer Arno van Uden instrueert zijn spelers
in de rust
13:00

ST EGS JO15-3

SIOL JO15-2
comp

vertrek: 12:00 naar Cuijk
vervoer: Ouwens, Bussink, Hendriks,
res: van Kuppeveld
11:00

ST EGS JO13-1

Vitesse'08 JO13-1

comp
12:00

ST EGS JO13-2

vertrek: 08:00 naar Wanroij

10:00

BerghemSportJO13-5M ST EGS JO13-3M
comp
vertrek: 09:00 naar Berghem
vervoer: Rijcken, Wattenberg, Wijnen,
res: de Hond

10:15

Volkel MO13-1

ST EGS MO13-1

09:30

comp

11:00

09:30

ST EGS JO11-1

Handel JO11-1G

comp
10:30

VCA JO11-1G

ST EGS JO11-2

comp

11:00

11:00

09:00

Schijndel/DE WIT
JO10-1

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

11:00

ST EGS JO10-2

Gassel JO10-1

comp
scheidsrechter: leider is spelleider
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ST EGS JO19-1

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

ST EGS JO17-1

Volkel JO17-1

comp
14:00

ST EGS JO17-2

ST Constantia/
Menos JO17-2

comp
12:30

ST EGS MO17-1

SV Venray MO17-1

comp
13:15

Prinses Irene JO15-1 ST EGS JO15-1
comp
vertrek: 12:15 naar Nistelrode
vervoer: Nanning, van Thiel, de Waal,
res: van der Water
ST EGS JO15-2

UDI'19/CSU JO15-3

comp
11:30

vervoer: Daamen, Imiri, res: Rots

Ruwaard JO19-1
comp

ST EGS JO10-1

vertrek: 08:00 naar Schijndel

ST SBV/Ulysses VR1 ST EGS VR2

Zaterdag 10 november

14:00

comp

SV DWSH'18 VR1

comp

Venhorst JO11-2

comp

ST EGS VR1

scheidsrechter: André Derksen

vervoer: Smits, van Zuijlen, res: Albers
ST EGS JO11-3

ST EGS 6

comp

vertrek: 09:30 naar St Agatha
09:30

O.K.S.V. 2
comp

vertrek: 09:00 naar Gemert
vervoer: Janssen, Peppinck, Treffers,
res: Wittenaar

SIOL JO7-1/JO7-2

Zondag 4 november

vertrek: 09:15 naar Volkel
Gemert JO13 2007-1 ST EGS JO13 2007-1

ST EGS JO7-5
comp

comp

10:00

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

Juliana Mill JO13-2

comp

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

09:30

(Maarten Eurlings)

Beide teams waren aan elkaar gewaagd en speelden
een leuke wedstrijd. Lang ging het gelijk op. Toch leek
Ravenstein de overwinning te pakken.

ST EGS JO9-1
comp

weer even wat vertrouwen. Ook de gelijkmaker komt op
Niek zijn naam,4-4! Een goede intrap van Lars van T
richting Fabian gaat net voor langs. En wederom een
goede redding van Baer die voorkomt dat Cuijk voor
komt te staan. Joerie, die verdedigend goed staat te
werken, krijgt een kans op doel, deze gaat net over. Een
gelijkspel zou gezien het wedstrijdbeeld de beste uitslag
zijn. Maar helaas komt JVC op het laatst nog net voorbij
en gaan we iets wat teleurgesteld met 5-4 richting de
kleedkamer.

Ravenstein JO9-2 - ST EGS JO9-4

Op 15 september stond de derde bekerwedstrijd op
het programma. Uit tegen Ravenstein JO9-2. Met twee
overwinningen op zak wisten we dat we vandaag een
hele sterke tegenstander hadden. Ravenstein had namelijk de eerste twee wedstrijden met hele grote cijfers
gewonnen.

ST EGS JO10-4M

scheidsrechter: leider is spelleider

vervoer: Bandell, Hijmans, res: Toenders

JO9-4 blijft ongeslagen in beker

ST EGS JO10-3
comp

09:30

JO10-3 na volop kansen, helaas toch verloren!
JVC Cuijk JO10-4 - ST EGS JO10-3

11:00

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

de derde helft egs
(Robert Kilian)
Na 2 succesvolle bekerrondes te hebben gespeeld waarin veel werd gescoord en goed werd gevoetbald stond
vandaag een echte krachtmeting op het programma. De
spelers, de trainers en natuurlijk de trouwe volgers van
dit leuke team waren benieuwd waar ze zouden staan
tegen mede hoofdklasser en bekerfinalist van vorig seizoen Berghem Sport. Een mooi affiche voor de zaterdagmorgen. Alle ingrediënten (mooi weer, veel publiek
en een prima grasmat met dank aan Estria’s geweldige
terreinknecht!) waren aanwezig voor een leuke wedstrijd.
De spelers van EGS hadden er zin in en begonnen als
vanouds. Agressief en vastberaden! Waar ze in de voorgaande wedstrijden in het begin snel de score konden
openen was dat in deze wedstrijd wat moeilijker. Enigszins bol van de spanning en een tegenstander die duidelijk fysiek en tactisch meer had in te brengen, lukte het
EGS minder goed om de wedstrijd naar zich toe te trekken. De spelers hadden zichtbaar meer moeite met het
feit dat de Berghemse ploeg goed voetbalde, en vanuit
een prima organisatie druk kon zetten op de verdediging
van EGS. Dat leverde in het begin aan beide kanten af
en toe kansen op. Kobe en Britt hielden de boel achterin
goed op slot en Robin, die met de week beter gaat keepen, onderscheidde zich met een aantal prima ingrepen
en reddingen. Berchem kwam met een aantal gevaarlijke acties dichtbij een doelpunt maar Robin was alert.
Luuk en Kobe probeerden het met schoten op het doel
maar die gingen helaas over een naast de goal. In het
tweede kwart van de eerste helft golfde het spel op en
neer en hielden de beide teams elkaar in evenwicht. Na
stevig maar fair doorgaan van Kobe ging Abe er aan de
andere kant van door en na een prima pass rondde Kick
prima af op de goal. EGS ging de rust in met een zwaar
bevochte voorsprong. 1-0!
In de tweede helft met Abe en Julian voor Britt en Luuk
ging EGS door waarmee ze het einde van de eerste helft
mee waren geëindigd. Je merkte dat de spelers er beter
in kwamen en vonden elkaar steeds makkelijker. Kees
was erg actief en was een paar keer dreigend voor het

doel. In de 31e minuut was het wederom de tandem Abe
en Kick. Abe gaf de assist en Kick rondde wederom af.
Dit maal met de borst. Niet mooi maar erg belangrijk en
effectief. De JO9-01 ging steeds makkelijker voetballen
en gooide de schroom van zich af. Ondanks dat was
er vanuit het niets een doelpunt van Berghem Sport.
Dit bracht de mannen van Michael en Peter niet van
de wijs en gingen ongestoord door met het geven van
goede passjes en vooral met stevige duels en goed
voetbal. Britt onderscheidde zich met een stevige tackle op de bal. Niet lang daarna was het Kobe die Luuk
wegstuurde en wat in de eerste helft niet lukte was het
nu wel raak. Zwaar gehinderd scoort hij de bevrijdende
3-1. Kort daarna, in de 38ste minuut was het wederom
Luuk die beheerst de keeper passeert na een prima assist van Kick. 4-1! Zichtbaar teleurgesteld ging Berghem
op zoek naar een treffer maar de verdediging van EGS
stond als een huis. Julian vocht een aantal pittige duels
uit en waar het Berghem niet lukte was het het wederom
Kick die met zijn derde doelpunt een einde maakte aan
het bekeravontuur van Berghem. Een onvervalste hattrick!
Daarmee bekert de JO9-01 door naar de volgende ronde en zijn we benieuwd wie EGS gaat stoppen in het tot
nu toe succesvolle bekeravontuur! Volgende week de
start van de competitie met een bezoek aan JVC Cuijk.
De spelers kunnen wederom aan de bak maar gesteund
door de prima resultaten van de afgelopen wedstrijden
gaan ze daar vol vertrouwen naar toe.

(Tamara Disveld)
De wedstrijd werd vandaag gespeeld door Jurre, Luuk,
Merlijn, Sam, Cas, Yadi en Siem.
Een mooie, zonnige ochtend leverde in de zevende minuut een doelpunt voor Vianen. Maar slechts twee minuten later kwam Yadi in actie voor EGS door ook te
scoren. Vervolgens gaat de wedstrijd een hele tijd gelijk
op. De keepster van Vianen houdt een aantal mooie ballen tegen. Luuk had een mooi schot, helaas net naast
de goal. Even werd het voor EGS spannend, doordat
Vianen met een mooie aanval kwam. Maar Siem hield
de bal goed tegen. Even later kwam er toch de 1-2 voor
Vianen. Een schot in de linkerhoek waar Siem niet bij
kon komen. Aan het einde van de eerste helft werd het
nog spannend doordat zowel Sam, Cas, Jurre en Merlijn
alle vier bijna konden scoren, maar de keepster stond
iedere keer precies op de goede plek.
De tweede helft gingen we in met 1-2. Opvallend was
hoe EGS heel actief en goed ging voetballen. Het ene
na het andere doelpunt werd door EGS gescoord. Jurre
zorgde voor de 2 -2. Toen kwam Merlijn met een mooie
bal die zorgde voor de 3-2. Vianen kwam voor de goal
van EGS maar Siem hield de bal tegen met een mooie
duik. Sam kreeg vervolgens een kans maar deze werd
door de keeper tegengehouden. En daar volgde de 3-3.
Jurre liet het daar niet bij zitten. Hij zorgde voor de 4-3
en de 5-3. Vervolgens zorgde Yadi voor de 6-3, Sam
voor de 7-3, en Jurre scoorde de 8-3. Het ging nog even
zo door want Sam scoorde de negende en de tiende
goal. Toen werd het even spannend want Siem kwam

comp
vertrek: 12:15 naar Mill
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

Margriet JO11-2

ST EGS JO11-1

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

ST EGS JO11-2

10:30

VCA JO11-1G

ST EGS JO11-3

comp
vertrek: 09:30 naar St Agatha
vervoer: Rutten, Sommerdijk, res: Balk
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

09:00

Nulandia JO10-3

ST EGS JO10-4M

comp
vertrek: 08:00 naar Nuland
vervoer: Corrnelissen, Ghijssen, res:
Keijzers
10:15

Blauw Geel'38/
JUMBO JO9-1

ST EGS JO9-1

comp
Foto: Kees Treffers laat zich de bal niet afnemen

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

JO9-2 loopt in tweede helft over tegenstander heen
ST EGS JO9-2 SJO Vianen Vooruit/HBV JO9-1

Juliana Mill JO13-1G ST EGS JO13-1

vervoer: wordt door leiding geregeld

JO9-1 verder in bekeravontuur
ST EGS JO9-1 - Berghem Sport JO9-1

13:15

zijn goal uit, maar de bal passeerde hem. Maar daar was
Jurre die de bal uit de goal kon houden door hem mooi
weg te schoppen. Het spel ging verder richting de goal
van Vianen. Merlijn scoorde het elfde doelpunt en Yadi
het twaalde doelpunt. Het volgende doelpunt werd mede
ontstaan doordat er op het verkeerde moment gewisseld
werd. Een foutje vanaf de zijkant. Dit bracht de stand op
12-4. Maar dankzij Jurre, Yadi en Cas kwamen we tot
een mooie eindstand van 15-4.

09:30

ST EGS JO9-2

ST Herpinia/OKSV
JO9-1

comp
scheidsrechter: FairPlay
09:00

JVC Cuijk JO9-3

ST EGS JO9-3

comp
vertrek: 08:00 naar Cuijk
vervoer: Harends, Kilian, res: Sebel
09:00

Met het heerlijke zonnetje erbij hebben we genoten van
een mooie wedstrijd!

ST EGS JO9-4

SJO Vianen
Vooruit HBV JO93G

comp
scheidsrechter: FairPlay
09:00

ST EGS JO9-5

V.V. Achates JO9-2

comp
scheidsrechter: FairPlay
vrij

ST EGS JO8-1

09:00

ST EGS JO8-2

SV DWSH'18 JO8-1

comp
scheidsrechter: FairPlay
09:30

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
vrij

ST EGS JO7/5

Zondag 11 november
Foto: Sam van Raaij won met de JO9-2 met maar
liefst 15-4 van het combinatieteam van Vianen en
Beers.
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11:00

GVV'57 3
comp

ST EGS 6

de derde helft egs
(Martijn Kempen)
Na 2 beker wedstrijden te hebben gespeeld was het
eigenlijk al duidelijk. Onze jongens zijn een maatje te
groot voor deze tegenstanders. Als we de uitslagen er
bij pakken dan lagen er in 2 wedstrijden al 24 goals in
en slechts 4 tegen. De tegenstander van vandaag had
ongeveer de omgekeerde cijfers. 5 voor en 27 tegen.
Kortom ook deze tegenstander zou vooraf geen moeilijkheden opleveren. Met een complete selectie werd er
naar Zeeland afgereisd om zo de volgende bekerronde
veilig proberen te stellen. Na een paar minuten spelen
was het duidelijk. Dit zou wederom geen moeilijke ochtend worden.
Na slechts 1 minuut spelen was het al 1-0 door Senn.
Vervolgens zagen we Don als een ware Don Diego
Maradona door het veld heen dribbelen. Met korte
pasjes snel door soms wel 3 tegenstanders heen, kon
hij zijn 1e doelpunt voor EGS maken. Dit herhaalde hij
veelvuldig in het 1e kwart van de wedstrijd. Maar don
was niet alleen Maradona. Ook verdedigend nam hij

Goed begin voor JO7-1/JO7-2
ST EGS JO7-1/JO7-2 Venhorst JO7-1/JO7-2
(Ivo Rossen)
Op deze wederom schitterende zaterdagmorgen mochten onze kleine kanjers aantreden tegen de leeftijdsgenootjes van Venhorst. Met een aantal nieuwe gezichten
werd gestart met 2 teams. Het ene team bestond uit
Maxx, Ruby, Jahnoah, Luuk en Floris. Het andere team
was Milou, Sylvie, Levi en Rens. Gelukkig had onze tegenstander ook precies 9 spelertjes, waardoor iedereen
lekker kon voetballen.
Team 1 won het eerste duel met 3-0 door doelpunten
van Maxx, Floris en Jahnoah! Het tweede duel werd helaas met 4-1 verloren, waarin Ruby wel haar eerste goal
van het seizoen liet aantekenen. Jammer dat we iets
teveel ontzag hadden voor de nummer 10 van Venhorst,
een beetje de Mustafa van Estria van vorig seizoen.
Team twee wist haar eerste duel helaas niet te winnen,
4-7, maar dit werd in het tweede duel ruimschoots goed
gemaakt! Er werd maar liefst met 15-0 gewonnen!!
Complimenten weer aan onze toppers, en een goed begin is het halve werk! Voorlopig zijn we koploper in onze
divisie! Ga zo door jongens! Hard blijven trainen, goals
maken, tackles (op de bal Floris) oefenen, juichen met
zijn allen en veel plezier maken! Dan komt het helemaal
goed dit seizoen!!

zijn taken serieus. Achterin stond het als een huis met
oa Milan en Boaz en als er dan een spaarzame uitbrak
kwam, dan werd dit genadeloos afgestraft door de
ijzersterke counters van EGS.
Met diepe spits Senn die de ballen kon oprapen was het
snel gedaan met de illusie van Festilent om nog tot een
goed resultaat te komen. 3-0. Dit was ook het seintje
voor de trainer van de tegenstander om maar wat meer
mannetjes in het veld te zetten, want 6 tegen 6 was zo
in ieder geval niet eerlijk. Don maakte nog zijn 2e treffer
en vervolgens was het Liam die dacht wat Don kan dat
kan ik ook. Dribbelend en vooral ook zwervend over het
veld, maar altijd met de neus naar de goal toe begon hij
ook aan zijn solo’s. 1x kon hij hier uit scoren en de 2e bal
werd perfect voorbereid door de altijd strijdende Maddox. Dit keer wat meer met zichzelf en de tegenstander
dan dat het voetbal was, maar hij wil altijd blijven gaan
en dat liet hij de hele wedstrijd ook zien. Strijdend voor
elke meter.
In de laatste minuut van de 1e helft wil ook keeper Davey
zijn stempel op de wedstrijd kunnen drukken. Met een
goede verre uittrap tot over de middenlijn stelt hij Don in
stelling om alleen naar de keeper te kunnen rennen. Don
faalt niet en scoort de 7-0. Na de 7-0 maakt Jidde met
een droge knal nog de 8-0. Rust.
Dan merk je dat het voor onze jongens wat moeilijk is om
gemotiveerd te blijven. Waar we in de 1e helft soms aanvallen hadden ala Barcelona had het in de 2e helft meer
weg van een gemiddelde 5e klasser. De uitstekend spelende nummer 10 van de tegenstander beschikte ook
over een goed schot en liet aan de jongens van EGS
zien dat ze ten alle tijden moeten opletten. Luuk maakte
kort daarna nog de 9-1, maar vliegensvlug was het wederom nummer 10 die er 9-2 van maakte.
Kortom dit kwart deel van de wedstrijd kwamen we als
verliezers uit de strijd. Vervolgens zijn het Senn en Boaz
die nog de 10-2 en 11-2 maakte, maar het slotakkoord
was voor nummer 10. Hij maakte zijn 3e van de wedstrijd
en solliciteerde duidelijk naar een plaats in een hoger
elftal.
Al met al een prima resultaat alleen was de uitvoering
niet altijd even vlekkeloos. Maar zoals in voetbal altijd
wordt gezegd het resultaat is heilig of is dat pas als het
echt ergens om gaat. Afijn we hebben in ieder geval veel
plezier gehad en dat maakte deze toch al zonnige ochtend nog een stuk mooier.

Olympia'18 VR2

scheidsrechter: Edwin van Kraaij
DVG VR1

ST EGS VR2

comp
Zaterdag 17 november
wedstrijdcoördinator: tot 13:00 uur Anita van
Zuijlen, vanaf 13:00 uur Rian van de Ven
14:30

ST EGS JO19-1

EVVC JO19-1

comp
15:00

V.V. Achates JO17-1G ST EGS JO17-1
comp
vertrek: 14:00 naar Ottersum
vervoer: Nicolasen, Polman, Spaan, res:
van der Vliet

14:30

ST Excellent/SVS/
Westerb Boys JO172G

ST EGS JO17-2

comp
vertrek: 13:30 naar Oploo
vervoer: Lomans, Mawejje, Rikken, res:
Rodriquez Briceno
14:30

DSV MO17-1

ST EGS MO17-1

comp
vertrek: 12:45 naar St Anthonis
vervoer: van Kempen(Silke), van
Kempen(Lieneke), Nanning, Zwaans, res: van
Haren
13:00

ST EGS JO15-1

UDI'19/CSU JO15-2

comp
13:00

FC Uden JO15-1

ST EGS JO15-2

comp
vertrek: 12:00 naar Uden
vervoer: Rutten, Stekelenburg, Strankinga,
res: Verstraaten
14:00

ST EGS JO15-3

ST Constantia/
Menos JO15-2

comp
11:00

ST EGS JO13-1

VIOS'38 JO13-1

comp
12:00

ST EGS JO13-2

UDI'19/CSU JO13-3

comp
10:00

OSS'20 JO13-5M

ST EGS JO13-3M

comp
vertrek: 09:00 naar Oss
vervoer: de Hond, Janssen, van
Kempen(Floor), res: van Kempen(Savy)
11:00

Nooit Gedacht MO13-1 ST EGS MO13-1
comp
vertrek: 10:00 naar Geffen

Winst voor JO7-5 in Mill
Juliana Mill JO7 - ST EGS JO7-5

vervoer: Toenders, Adams, res: Hermanussen
10:00

Tijdens het ochtendgloren stonden de jonge honden
van JO7-5 als eerste bij Estria om met z’n allen naar
tegenstander Juliana Mill te gaan.
Na een hartelijk ontvangst stonden de jeugdige helden
klaar om het versgemaaide Millse gras te betreden.
Nadat besloten werd om 5 tegen 5 te spelen, stonden
beide teams klaar voor de aftrap door vanaf hun goaltjes
zo hard mogelijk naar de bal in het midden te stuiven,
eigenlijk meer een ‘draftrap’.
De wedstrijd begon spannend, want lang bleef het 0-0.
Misschien hadden sommige nog wat slaap in de ogen
maar toen opende Estria de score. David zorgde voor de
voorsprong en samen met Jip v. E., Milan, Thijs, Tieme
en Jip v.d. L. werd keihard gewerkt om deze voorsprong
te behouden. Zelfs met een tegenstander die keepte terwijl er geen keepers waren, behielden de talentjes de
voorsprong. Ook verdedigende acties met een bloedneusje als gevolg, werden niet geschuwd.
De eindstand werd door Thijs op prima wijze beklonken
wat een 6-3 zege voor Estria opleverde.
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Berghem Sport
JO13 2007-1

ST EGS JO13
2007-1

comp

(Kenneth Steijvers)

Foto: Lars Drentje in actie. Hij zit ook bij de JO7groep maar dan bij de JO7-3/JO7-4

ST EGS VR1
comp

10:00

JO8-1 is door in de beker
Festilent JO8-1 - ST EGS JO8-1

11:00

vertrek: 09:00 naar Berghem
vervoer: Wittenaar, Adams, van
Benthem, res: van Beuningen
09:30

ST EGS JO11-1

Gemert JO11-3

comp
09:00

Venhorst JO11-2

ST EGS JO11-2

comp
vertrek: 08:00 naar Venhorst
vervoer: Albers, van de Fliert, res: Gorselink
vrij

ST EGS JO11-3

vrij

ST EGS JO10-1

11:00

ST EGS JO10-2

Heijen JO10-1

comp
scheidsrechter: leider is spelleider
11:00

ST EGS JO10-3

Nulandia JO10-3

comp
scheidsrechter: leider is spelleider
09:30

ST EGS JO10-4M

HVCH JO10-5

comp
scheidsrechter: leider is spelleider

de derde helft egs
09:30

ST EGS JO9-1

Gemert JO9-1

comp
scheidsrechter: FairPlay
09:30

Boekel Sport JO9-2 ST EGS JO9-2

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

vertrek: 13:45 naar Zeeland

vertrek: 08:30 naar Boekel
ST Excellent/SVS/
Westerb Boys JO9-2

15:00

09:00

V.V. Achates JO9-2 ST EGS JO9-4
comp
vertrek: 08:00 naar Ottersum
vervoer: van Kuppenveld, van Leuveren,
res: Mulders

08:45

SIOL JO9-3

14:00

13:00

vervoer: Vloet, Eggenhuizen, res: Khamal
09:00

ST EGS JO8-1

Berghem Sport JO8-2

comp

14:00

scheidsrechter: FairPlay
08:45

Olympia'18 JO8-3

ST EGS JO8-2

vervoer: Wouters, Arias Vasquez, res:
van Hattem
09:30

vertrek: 08:30 naar St Huber
vrij

ST EGS JO7-3/JO7-4

09:30

Toxandria JO7-1

vervoer: 08:30 naar Rijkevoort
Zondag 18 november
ST EGS 6

11:30

Prinses Irene 6

11:00

Vianen Vooruit VR1 ST EGS VR1
comp

10:15

ST EGS VR2

Festilent VR2

comp

11:00

11:45

09:15

Nooit Gedacht JO10-2 ST EGS JO10-3
vertrek: 08:15 naar Geffen
vervoer: Verhaaren, Vogelaars, res: van
Hees

10:15

UDI'19/CSU JO10-6 ST EGS JO10-4M

vertrek: 12:00 naar Volkel

comp

vervoer: wordt door leiding geregeld

vertrek: 09:15 naar Uden

ST EGS JO15-2

vervoer: Keijzers, Kersten, res: Toenders

TOP JO15-2
10:30

JVC Cuijk JO15-3

ST EGS JO15-3

Avanti'31 JO9-1

ST EGS JO9-1

comp

comp

vertrek: 09:30 naar Schijndel

vertrek: 12:00 naar Cuijk

vervoer: Keuvelaar, Reffeltrath, res:
Treffers
09:30

ST EGS JO9-2

EVVC JO9-1

DAW Schaijk JO13-1G ST EGS JO13-1

comp

comp

scheidsrechter: FairPlay

vertrek: 10:30 naar Schaijk

vrij

ST EGS JO9-3

vervoer: wordt door leiding geregeld

09:00

ST EGS JO9-4

JVC Cuijk JO13-2

ST EGS JO13-2

Juliana Mill JO9-3G

comp
scheidsrechter: FairPlay
09:00

ST EGS JO9-5

SV Milsbeek JO9-3

vervoer: wordt door leiding geregeld

comp

ST EGS JO13-3M

scheidsrechter: FairPlay

UDI'19/CSU JO13-6M

ST EGS MO13-1

HVCH MO13-1

vrij

ST EGS JO8-1

09:00

ST EGS JO8-2

Constantia JO8-1

comp

ST EGS JO13
2007-1

UDI'19/CSU JO13
2007-1

comp
10:30

De Zwaluw JO10-1

comp

comp
11:00

ST EGS JO10-2

scheidsrechter: leider is spelleider

ST EGS JO15-1

Volkel JO15-1

comp

comp
scheidsrechter: Menno ter Horst

scheidsrechter: leider is spelleider

Volkel MO17-1

vertrek: 10:30 naar Cuijk
13:15

OSS'20 JO10-1

comp

comp

ST EGS JO7-5

comp

11:00

11:30

SV DWSH'18 JO7-1 ST EGS JO7-1/JO7-2
comp

ST EGS MO17-1

vervoer: Oomen, Opsteeg, Ouwens,
res: Rikken

comp
vertrek: 07:45 naar Boxmeer

ST EGS JO17-2

comp
13:00

ST EGS JO10-1

comp
ST Fiducia/
Elsendorp JO17-1

comp

comp

V.V. Achates JO11-3 ST EGS JO11-3

vervoer: Balk, Bock, res: Bottenberg
11:00

comp

ST EGS JO9-5

vertrek: 07:45 naar Cuijk

Gemert JO17-2

comp
12:30

SES JO11-2G

vertrek: 10:00 naar Ottersum

comp

comp
scheidsrechter: FairPlay

ST EGS JO17-1

ST EGS JO11-2

comp

vervoer: Beelen, Childress, Duits, van
der Elst, res: Jansen

vervoer: van Dijk, van der Neut, res: Peppinck
ST EGS JO9-3

11:00

ST EGS JO19-1

comp

comp

11:00

Festilent JO19-1

09:30

comp

Zaterdag 24 november

14:45

vervoer: van den Berk, Brans, res:
Dolstra

Boekel Sport JO11-2 ST EGS JO11-1
comp

scheidsrechter: FairPlay
09:30

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

09:30

VCO JO7-1

ST EGS JO7-3/JO7-4

comp

vertrek: 09:30 naar Boekel

vertrek: 08:30 naar Zeeland
09:30

ST EGS JO7-5

JVC Cuijk JO7-1/JO7-2

comp
Zondag 25 november
12:00

DAW Schaijk 8

ST EGS 6

comp
11:00

ST EGS VR1

SSS'18 VR2

comp
scheidsrechter: Menno ter Horst
12:00

Berghem Sport VR1 ST EGS VR2
comp

AGENDA
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19

Redactie:
		

Rian van de Ven
Edwin van Kraaij

Foto’s:		

Matt Gerrits

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

