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Uitslagen
(Rian van de Ven)

Foto: De jeugdafdeling van EGS speelt voortaan in hetzelfde tenue

EGS jeugd in het nieuw

(Arthur Brussaard, voorzitter stuurgroep EGS)

Afgelopen vrijdag hebben we onder grootte belangstelling nieuwe tenues voor onze EGS jeugd mogen presenteren. Een belangrijke stap om in de toekomst tot
een SJO (Samenwerkende Jeugd Opleiding) EGS te
komen en wie weet sluiten onze senioren van de 3
voetbalverenigingen aan met een fusie. Wij hebben dit
kunnen realiseren door de samenwerking met Brandsfit
maar vooral door de steun van onze lokale sponsors.
Veel sponsors die de 3 voetbalverenigingen maar intussen ook al de EGS jaren een warm hart toedragen. We
realiseren ons dat deze sponsors veel meer verzoeken
krijgen en hun bijdragen geen normale zaak is. We zijn
er dan ook trots op dat ze (wederom) met zo velen de
EGS jeugd gesteund hebben.
Een speciale dank ook aan de tenue werkgroep die na
meer dan 4 jaar(…!) hun hoofdtaak volbracht hebben.
De laatste week was het voor de “nachtploeg”, Berna en
Marcel, zelf dubbele diensten draaien om alles geregeld
te krijgen. Het eindresultaat mag er zijn; het paarse eenheidstenue die onze meisjes en jongens met trots mogen dragen. Misschien een leuke gedachten dat onze
EGS jongens en meisjes aan hun kinderen/kleinkinderen kunnen vertellen dat ze nog in het geel, rood en of
wit gevoetbald hebben….
Hulp gevraagd
Afgelopen vrijdag hebben we ook weer de ondersteuning mogen krijgen van de bar vrijwilligers. Zij stonden
klaar om ons van koffie en thee te voorzien tijdens de
tenue presentatie.

Deze barvrijwilligers (locatie Kranenhof & Bikkelkamp)
zoeken nog ondersteuning om met meer handen, licht
werk te maken. Als u vindt dat uw voetbalkennis/capaciteiten te kort schieten om de EGS jeugd te ondersteunen
dan weten we zeker dat de bar uw ondersteuning goed
kan gebruiken. Op de zaterdagen 1 of 2 ondersteuners
extra zou al super zijn. Dit betreft hulp in de keuken of
hulp achter de bar (lees; veelal koffie/thee schenken).
Vooral de “spits” tussen 12.30 uur een 15.00 uur op de
locatie de Kranenhof kan uw hulp goed gebruiken. Één
keer in de maand meedraaien?
Vraagt u naar Piet Michiels (Kranenhof) en Matt Danner
(Bikkelkamp) en zij helpen u verder.
EGS voetbalsokken
Al eerder gepubliceerd maar een herhaling is op zijn
plaats. De paarse sokken die bij de tenues horen zijn
eenmalig uitgereikt aan de leden. De jongens en meisjes
nemen ze na elke wedstrijd mee naar huis en gaan dus
niet mee met de was! Als onze jeugd er uit gegroeid is
(of kwijtraakt..) kunnen nieuwe sokken (op eigen kosten) gekocht worden op de EGS website (daarover later)
of bij de bar van beide EGS locaties de Kranenhof en
Bikkelkamp. Nieuwe leden zullen hun eigen EGS voetbalsokken moeten kopen.
Keepers tenue
Het keeperstenue bestaat een nieuwe keeperstrui en
een bestaande keepersbroek. Degene die de nieuwe
keeperstrui gebruiken adviseren wij om deze zelf mee
te nemen en te wassen en niet machinaal te drogen!
Onze ervaring leert nm. dat de opdruk van keeperstruien
nog wel eens gaat plakken als deze in de droger terecht
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Zaterdag 22 september
Van de leeftijdsgroepen JO7 t/m JO10 worden
geen uitslagen en standen door de KNVB bijgehouden.
ST EGS JO11-2

Siol JO11-2G

3-2

Juliana Mill JO111G

ST EGS JO11-1

4-0

ST EGS JO13
2007-1

HVCH JO13 2007-1

0-2

Heijen JO13-1G

ST EGS JO13-2

4-3

Vitesse’08 JO13-1

ST EGS JO13-1

8-1

ST EGS JO15-3

SES JO15-2

0-2

Venhorst JO15-1

ST EGS JO15-2

8-0

Blauw Geel’38/
Jumbo JO15-2

ST EGS JO15-1

0-4

ST EGS JO17-2

Siol JO17-2

5-2

Zondag 23 september
ST EGS VR2

EVVC VR2

2-1

ST EGS VR1

Siol VR1

3-2

Udi’19/CSU 10

ST EGS 6

6-0

AGENDA
24-10 Overleg besturen/stuurgroep
25-10 Overleg bestuur

Programma
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komt. We hopen dat u hier rekening mee houdt. De keepersbroeken zijn al uitgereikt aan de teams en zitten in
de tenue tassen van de afgelopen 3 bekerwedstrijden.
Als dit nog niet gebeurd is verzoeken wij de teambegeleiders om hier in te ondersteunen en de keepersbroek
uit de “oude” tas alsnog aan hun keeper te geven.
EGS webshop link
Op korte termijn zal er op alle 3 de websites een EGS
webshop link te vinden zijn. Deze link verwijst u door
naar de EGS webshop van Brandsfit. U kunt hier allerlei
EGS artikelen aanschaffen. Hierbij kunt denken aan de
EGS voetbal sokken, maar ook trainingsbroeken, jassen, tassen, etc. De kleding is allemaal uitgevoerd met
het EGS logo. U kunt de artikelen aanschaffen tegen
sterk gereduceerde prijzen (-30%). U gebruikt hiervoor
de kortingscode: EGS
EGS trainingspak
Wat u op deze webshop niet zult vinden is het speciaal
voor EGS ontworpen trainingspak. De oplettende bezoekers van de ouderinformatieavond en tenuepresentatie hebben de proefdruk van het trainingspak al mogen
bewonderen. Wij zijn met een grote sponsor vergaand
in gesprek om dit trainingspak tegen een sterk gereduceerde prijs aan onze EGS leden aan te bieden. Wij
gaan u hierover zeer binnenkort over inlichten en hoe
u deze trainingspakken kunt bestellen. We zullen dan
pasmaten beschikbaar stellen zodat onze EGS leden de
juiste maat kunnen bestellen.

Zaterdag 29 september

Wassen tenues
Ieder team is zelf verantwoordelijk voor het wassen van
de tenues. Er worden binnen het team afspraken gemaakt over de verdeling van de waskosten. Van de tenues worden alleen de broeken en shirts gewassen. De
spelers/speelsters zijn, zoals eerder aangegeven, zelf
verantwoordelijk voor het wassen van de in zijn/haar bezit zijnde sokken. (Zie ook EGS jeugdplan 1.10.3)
De begeleiding van de EGS teams die de afgelopen jaren meedraaiden in de EGS samenwerking kende de
mogelijkheid van het gebruik van de wasdienst die bij
Estria aanwezig was. De EGS teams kunnen ook dit jaar
van deze wasdienst gebruik maken. Er is echter een
voorbehoud. Doordat alle jeugd teams dit seizoen onder
EGS vlag voetballen is het aantal teams toegenomen.
De wasserette heeft een bepaalde gelimiteerde wasmachines-capaciteit. Het gebruik van deze wasdienst
behoort daarom altijd in overleg te gaan met Monique
Heinemans. De kosten hiervoor bedragen € 15,- per lid
per seizoen.
Elftal foto hoek
Afgelopen vrijdag hebben we een unieke EGS groepfoto
kunnen maken. Vele teams willen zich ook laten vastleggen in een teamfoto. Wij willen daarom één of twee
elftal fotohoeken op de sportlocaties gaan creëren. In de
aankomende zaterdagen kunnen hier dan de elftal foto’s
gemaakt worden. Schiet de op het sportpark lopende
fotograaf, Matt Gerrits, aan voor het maken van jullie
elftalfoto.

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: Theo Kersten
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
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: Joeri Nuijen
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

Knappe winst voor VR1

ST EGS VR1 - Siol VR1

Ook JO17-2 begint goed
ST EGS JO17-2 - Siol JO17-2

(Linda Giesen)

(geen wedstrijdverslag )

Op deze regenachtige ochtend begonnen de Dames 1
van Estria hun eerste competitie wedstrijd. De dames te
verslaan waren van SIOL.

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
12:00

ST EGS JO13-2

Toxandria JO13-1

comp
scheidsrechter: Theo Elmans
11:30

Vanaf het start signaal van de wedstrijd was het duidelijk dat beide teams waren gekomen om te winnen. Met
technisch en krachtig voetbal scoorde Amber van Kraaij
de 1-0. Dit zetten de toon voor de eerste helft. Ondanks
het toenemen van de regen en wind bleef Estria gefocust en wisten Amber en Vede de rust stand op 3-1 te
zetten. De SIOL dames gaven niet op en maakten na de
rust nog 3-2, maar dit was te vergeefs.

SES JO13-2M

ST EGS JO13-3M

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

Maask. Boys MO13-1 ST EGS MO13-1
comp
vertrek: 09:30 naar Maren-Kessel

Dames 1 van Estria pakten de 3 punten van de eerste
competitie wedstrijd.

vervoer: Adams, Bandell, res: Rovers
vrij

ST EGS JO13 2007-1

09:30

ST EGS JO11-1

SES JO11-1

comp
scheidsrechter: Arthur Brussaard
Foto: Ook de JO17-2 is de competitie goed begonnen. Tegen het altijd lastige Siol werd met 5-2 gewonnen. Op de foto zien we Nick Spanjers die rustig
blijft terwijl de speler van Siol in zijn rug zit.

09:30

comp
vertrek: 08:30 naar Haps
vervoer: van Kempen, Peters, res: Smits
09:30

Vitesse te sterk voor JO13-1
Vitesse’08 JO13-1 - ST EGS JO13-1

Foto: Keepster Linda Giesen wordt verrast door het
natte veld en dit leverde Siol de aansluitingstreffer
op. Verder liet Linda met de VR1 het niet komen en
werden de eerste 3 punten veilig gesteld

Met name in de eerste helft kregen we geen greep op
het prima spel van Vitesse’08. Vitesse wist uit de vele
kansen er 5 te benutten voor rust. Daar tegenover
schoot Benjamin vrij voor doel via de vingertoppen van
de doelman over. Ondanks de ruime achterstand bleven we wel knokken voor iedere bal. De eer werd gered
door Finn Verhaaren die fraai koppend scoorde uit een
corner van Stijn Hofstede. Uiteindelijke einduitslag 8-1

ST EGS JO11-3

Toxandria JO11-2

comp
scheidsrechter: Peter Pijnappels
10:00

HVCH JO10-1

ST EGS JO10-1

comp
vertrek: 09:00 naar Heesch

(Anton Gerrits )
EGS JO13-1 heeft,in de prachtige nieuwe tenues, helaas een kansloze nederlaag geleden bij Vitesse’08.

Hapse Boys JO11-2 ST EGS JO11-2

vervoer: Imiri, Rots, res: Brioschi
10:00

JVC Cuijk JO10-3

ST EGS JO10-2

comp
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

Berghem Sport JO10-5

comp
scheidsrechter: leider is spelleider
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09:30

08:30

ST EGS JO9-1

UDI'19/CSU JO9-1

comp

scheidsrechter: FairPlay

vertrek: 11:00 naar Odiliapeel

Margriet JO9-2

ST EGS JO9-2

vervoer: wordt door leiding geregeld
13:15

ST EGS JO9-3

ST Constantia/
Menos JO9-1G

11:45

10:30

vervoer: Mawazini, Rademakers, res:
Strankinga
ST EGS JO8-1

scheidsrechter: FairPlay
Gassel JO8-1

vertrek: 08:30 naar Gassel
vervoer: Mesters, Verhallen, res: Vogelaars
ST EGS JO7-3/
JO7-4

ST EGS JO7-1/
JO7-2

comp
De Zwaluw JO7-1

09:30

ST EGS 6

ST EGS VR1

comp

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

scheidsrechter: Edwin van Kraaij

Constantia MO17-1

scheidsrechter: Joeri Nuijen
FC de Rakt JO15-1 ST EGS JO15-1

10:00

vervoer: Brussaard, van Dijk, Drijsen,
res: van Kempen
comp

10:00

Nooit Gedacht JO10-1

JVC Cuijk JO10-2

14:30

13:00

14:00

Berghem Sport JO10-5 ST EGS JO10-3

Nulandia JO10-4

vertrek: 08:00 naar Nuland
08:30

Margriet JO9-1G

ST EGS JO9-1

comp

12:15

vrij

ST EGS JO9-2

11:00

ST EGS JO9-3

SJO Vianen Vooruit HBV JO9-2G

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

ST EGS JO9-4

scheidsrechter: FairPlay
09:00

UDI'19/CSU JO8-2 ST EGS JO8-1

vervoer: Ockers, Verhaaren, res: de Hart
09:00

ST EGS JO8-2

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

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

vertrek: 09:00 naar Oss
vervoer: Rots, ten Broeke, van Dijk, res:
Peppinck
vrij

ST EGS JO11-1

09:30

ST EGS JO11-3

ST EGS JO7-3/JO7-4

comp
ST EGS JO13-1

scheidsrechter: Peter Pijnappels
10:00

VIOS'38 JO7-1/JO7-2 ST EGS JO7-5
comp
vertrek: 08:00 naar Beugen
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Berghem Sport JO10-2 ST EGS JO10-1
comp
vertrek: 09:00 naar Berghem
vervoer: Brioschi, Cuppen, res: Daamen

10:00

ST EGS JO10-2

VIOS'38 JO10-1

comp
scheidsrechter: leider is spelleider
10:00

ST EGS JO10-3

HVCH JO10-5

comp

vertrek: 08:30 naar Langenboom
09:00

ST EGS JO11-2

comp

comp
SES JO7-1

OSS'20 JO13 2007-1 ST EGS JO13 2007-1
comp

comp

09:30

vervoer: wordt door leiding geregeld

scheidsrechter: Edwin van Kraaij

Hapse Boys JO8-1G

scheidsrechter: FairPlay

FC Uden JO13-2

vrij

comp
vertrek: 08:00 naar Uden

ST EGS JO13-2
comp

Toxandria JO9-2

comp

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

vertrek: 10:30 naar Beugen

12:00

scheidsrechter: FairPlay
ST EGS JO9-5

DAW Schaijk JO13-1G

scheidsrechter: Joeri Nuijen

comp
09:00

ST EGS JO13-1
comp

scheidsrechter: FairPlay
09:00

DAW Schaijk JO15-4 ST EGS JO15-3
vertrek: 11:15 naar Schaijk

comp
ST Excellent/SVS/
Westerbeekse
Boys JO9-2

ST Ravenstein/
SDDL JO15-1

comp

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

ST EGS JO15-2

scheidsrechter: Theo Wouters

ST EGS JO10-4M

comp

Nulandia JO15-1

comp

vervoer: van Hees, Vogelaars, res: v.d. Meijs
09:00

ST EGS JO15-1

scheidsrechter: Kevin Janssen

vertrek: 09:00 naar Berghem

09:30

comp

SV DWSH'18 MO17-1 ST EGS MO17-1

comp

ST EGS JO10-2

comp

vertrek: 12:15 naar Mill

VIOS'38 JO13-1

vervoer: van Dinther, van Doorn, Gülcher, res: Hesselberth

vertrek: 09:00 naar Cuijk

Juliana Mill JO15-1 ST EGS JO15-2

11:30

V.V. Achates JO11-3

comp

vertrek: 11:45 naar Uden

ST EGS JO15-3

ST EGS JO11-2

SV DWSH'18 JO17-1 ST EGS JO17-2
vertrek: 12:30 naar St Hubert

scheidsrechter: leider is spelleider

comp

vrij

13:30

comp

comp

comp

13:15

ST EGS JO11-1

ST EGS JO10-1

De Zwaluw JO17-1

scheidsrechter: Theo Kersten

12:45

ST Excellent/SVS/
Westerbeekse
Boys JO11-1G

11:00

comp
ST EGS MO17-1

vervoer: Brans, Broekman, Claasen,
res: Gorselink

vervoer: van Haren, Hijmans, van der
Schie, Smits, res: van den Boom

Montagnards JO17-1

comp

12:30

scheidsrechter: Theo Wouters

ST EGS JO11-3

ST EGS JO19-1

comp

ST EGS JO17-2

vertrek: 12:15 naar Mill

vervoer: Toenders, Verheijen, res: Cornelissen

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

ST EGS JO17-1

comp

vrij

comp

ST Herpinia/OKSV
JO19-1

comp

vertrek: 12:45 naar St Hubert

ST EGS VR2

Zaterdag 6 oktober

Juliana Mill JO17-1 ST EGS JO17-1

scheidsrechter: Peter Pijnappels

scheidsrechter: Menno ter Horst

Margriet VR1

13:15

ST EGS JO13 2007-1 Margriet JO13 2007-1

comp

comp
De Zwaluw VR1

scheidsrechter: Theo Kersten

vervoer: Keijzers, Scheepers, res: van Hal
Juliana Mill 5

TOP JO19-2

comp

ST EGS JO7-5

Zondag 30 september

ST EGS JO19-1
comp

UDI'19/CSU MO13-1

vertrek: 09:30 naar Oploo

comp

14:00

Prinses Irene VR3

comp

vervoer: Giesbers, Gommans, res: Haverkamp

ST EGS JO8-2

comp

15:00

ST EGS VR2

Zaterdag 13 oktober

comp

Blauw Geel'38/
JUMBO JO8-2

comp

ST EGS MO13-1

scheidsrechter: Jan Paters
11:00

ST EGS JO9-5

vertrek: 08:30 naar Oeffelt

15:00

10:15

comp

comp

12:00

comp

14:30

De Zwaluw JO9-2

11:00

V.V.Holthees-SmaktVR1 ST EGS VR1

scheidsrechter: Bernard van Eldijk

09:30

11:00

10:00

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

ST EGS JO9-4

09:30

ST EGS 6

comp

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

vrij

09:30

VOW JO13-2M

Festilent 6

comp

scheidsrechter: FairPlay

09:30

ST EGS JO13-3M

10:00

vertrek: 07:30 naar Oss

comp

10:00

Odiliapeel/BG JO13-1 ST EGS JO13-2

comp

comp

10:00

12:00

Zondag 7 oktober

scheidsrechter: leider is spelleider
09:30

ST EGS JO10-4M

Avesteyn JO10-2

comp
scheidsrechter: leider is spelleider
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09:30

09:30

ST EGS JO9-1

HVCH JO9-1

comp

scheidsrechter: FairPlay

vertrek: 11:30 naar Erp

ST EGS JO9-2

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

UDI'19/CSU JO9-3

scheidsrechter: FairPlay
Volharding JO9-2

13:00

vertrek: 08:00 naar Vierlingsbeek
vervoer: Keijzers, Sebel, res: van Thiel
SIOL JO9-3

ST EGS JO9-4

comp
vertrek: 07:45 naar Cuijk

14:00

09:30

09:00

ST EGS JO9-5

comp

vertrek: 11:00 naar Oefelt

vervoer: Eggenhuizen, Khamal, res: Verstraaten

vervoer: wordt door leiding geregeld

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

09:00

13:15
11:45
11:00

vervoer: Vogelaars, Vos, res: Vosveld

ST Constantia/
Menos JO11-1G

ST EGS JO7-3/JO7-4

vrij

ST EGS JO7-5
ST EGS 6

10:30

SES 5

09:30
09:30

Margriet MO13-1

ST EGS JO11-3

08:45

vervoer: Bock, Bottenberg, res: van
Kuppenveld

beker

08:45

vervoer: van Soest, Spanjers, van Tienen, van der Vliet, res: Wijdeven
ST EGS JO17-1

Erp JO17-1

ST EGS JO17-2

Toxandria JO17-1

comp
12:30

ST EGS MO17-1
comp

JVC Cuijk MO17-1

14:30
15:00

ST EGS JO19-1

Margriet JO19-2

Avesteyn JO10-2

ST EGS JO10-4M

Berghem Sport JO9-1 ST EGS JO9-1

ST EGS JO9-2

TOP JO9-1

ST HRC'27/Stormvogels'28 JO9-1

ST EGS JO9-3

15:00

vertrek: 14:00 naar Ottersum
vervoer: Hesselberth, Jilesen, Liefrink,
res: Lomans
12:00

scheidsrechter: FairPlay
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VIOS'38 MO17-1

ST EGS MO17-1

comp
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

OSS'20 JO15-2

comp
13:00

SIOL JO15-2

ST EGS JO15-3

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

Juliana Mill JO13-2

comp
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

comp
vertrek: 09:15 naar Volkel
vervoer: Bandell, Hijmans, res: Toenders
10:00

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

Toxandria JO9-2

comp

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

scheidsrechter: FairPlay
ST EGS JO9-4

ST EGS JO17-1

vervoer: Gorselink, IJzerman, Kouwenberg, res: Nicolasen

ST EGS JO10-3

HVCH JO10-4

ZSV JO17-1

vertrek: 14:00 naar Deurne

comp
09:00

HVCH VR2

comp

vervoer: Bello, ten Broeke, res: van Dijk
11:00

ST EGS VR2

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

vertrek: 08:00 naar Oss

comp
14:00

ST EGS JO10-2

comp

vertrek: 13:30 Vorstenbosch

ST EGS VR1

Zaterdag 3 november

vervoer: de Waal, Geurts, res: Hartmann
09:00

DSV VR1

comp

vertrek: 07:45 naar Berghem

comp

15:00

ST Fiducia/ Elsendorp JO10-1G

comp

ST EGS JO19-1

Achilles Reek 3

comp
10:15

UDI'19/CSU JO10-2

scheidsrechter: leider is spelleider

wedstrijdcoördinator: tot 13:00 uur Paul van
Halen, vanaf 13:00 uur Anita van Zuijlen
Vorstenbossche
Boys JO19-1

ST EGS JO10-1

comp

Zaterdag 27 oktober

14:30

11:00

Hapse Boys JO11-2 ST EGS JO11-3

vervoer: v.d. Meijs, Peters, res: Radstake
09:30

ST EGS 6
comp

vertrek: 07:45 naar Heeswijk Dinther

Zondag 21 oktober
Odiliapeel/BG 3

11:00

comp

vertrek: 10:00 naar Landhorst

ST EGS 6

Toxandria JO11-2

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

beker

11:00

ST EGS JO11-2

vertrek: 10:30 naar de Rips

scheidsrechter: Jan Paters
ST Constantia/Menos JO11-3

ST EGS JO11-1

comp

beker
11:00

vertrek: 10:00 naar Haps
Zondag 28 oktober

scheidsrechter: leider is spelleider

Wedstrijdcoördinator: Rian van de Ven
ST EGS MO13-1

comp

comp
11:30

Hapse Boys JO7-1 ST EGS JO7-5

comp

vervoer: Hermanussen, van Kuppeveld,
res: Rutten

comp
Zaterdag 20 oktober

11:00

vertrek: 08:30 naar Haps

ST EGS VR2

ST EGS JO7-3/JO7-4

vertrek: 08:00 naar Volkel

comp

11:00

Volkel JO7-1
comp

vervoer: Haverkamp, Jansen, res: Kuipers

Juliana Mill VR1

scheidsrechter: Bernard van Eldijk
OSS'20 VR2

FC Engelen JO13
2007-1

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

vertrek: 09:30 naar Landhorst

scheidsrechter: André Derksen
comp

vervoer: Toenders, Vosveld, res: Wouters

comp

comp
ST EGS VR1

Nulandia MO13-1

comp

Zondag 14 oktober

11:45

ST EGS JO13
2007-1
comp

vrij

13:45

ST EGS MO13-1

vertrek: 08:00 naar Uden
Achilles Reek JO7-1 ST EGS JO7-1/JO7-2

Boekel Sport JO13-3M

comp

vertrek: 08:00 naar Reek

11:00

ST EGS JO13-3M
comp

comp

11:00

De Zwaluw JO13-1 ST EGS JO13-2
comp

comp
09:00

12:00

vertrek: 08:30 naar Oploo
ST EGS JO8-1

vertrek: 07:45 naar Mill

vertrek: 11:45 naar Boxmeer
vervoer: wordt door leiding geregeld

Juliana Mill JO8-2G ST EGS JO8-2
comp

09:00

comp

Rhode/Van Stiphout Bouw JO8-2G

08:45

vervoer: Hollanders, Pieters, Spaan,
res: Rutten

Olympia'18 JO13-1 ST EGS JO13-1

DAW Schaijk JO8-1

scheidsrechter: FairPlay

09:30

Herpinia JO15-2G

ST EGS JO8-1
comp

comp
12:45

vervoer: Treffers, Michiels, res: Alhalq
ST Excellent/SVS/
Westerbeekse
Boys JO9-2

09:00

vertrek: 12:00 naar Langenboom

ST EGS JO15-3

VIOS'38 JO9-1

scheidsrechter: FairPlay

ST EGS JO15-2

SES JO15-1

ST EGS JO9-5
comp

comp

ST EGS JO9-3

comp

08:45

ST EGS JO15-1

Erp JO15-1

comp

comp
09:00

12:30

09:00

09:30

ST EGS JO11-1
comp

Handel JO11-1G

de derde helft egs
Goede start competitie voor JO15-1
Blauw Geel’38 JO15-2 - ST EGS JO15-1
(George van der Zon Brouwer)

ST EGS JO15-3 - SES JO15-2

De eerste helft werd er goed gevoetbald, er werden
veel kansen gecreeerd, maar ook evenzoveel niet afgemaakt. Dit had deels te maken met de matige afwerking maar zeker ook met de goede keeper aan Veghelse zijde. Halverwege de 1ste helft pikte Reno de bal
op in de achterhoede, speelde een paar tegenstanders
uit en bracht Max in stelling om de 0-1 aan te tekenen,
een zeer verdiende voorsprong. Vlak hierna was er een
mooie aanval via Leroy en Sven, waarna alweer Max
wist te scoren, 0-2.
In de tweede helft kregen sommige spelers van JO151 een andere opdracht, dit om het aanvalsgevaar van
de tegenstander te elimineren. Dat ging misschien wel
ten koste van onze eigen aanvalskracht, maar feit is
dat Blauw Geel geen enkele uitgespeelde kans meer
heeft gecreeerd in de tweede helft. En dat is wel een
compliment voor het hele team! Met vlagen wisten onze
jongens toch een mooie aanval op de mat te leggen, na
10 minuten spelen in de tweede helft wist Abe de 0-3 te
maken. Zo’n 5 minuten voor tijd had Julius de 0-4 voor
het intikken, nadat hij mooi vrij voor het doel stond.

VCA JO11-1G

ST EGS JO11-2

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

Soms zit het mee, soms zit het tegen
voor JO15-3

Nadat we een doordeweekse oefenwedstrijd hadden afgewerkt in Alverna, die overigens met grote cijfers werd
gewonnen, moesten we nu een verre reis maken naar
Veghel, om aan te treden tegen Blauw Geel’38 JUMBO
JO15-2. Ondanks dat het sportpark was uitgerust met
12 speelvelden, moest de warming up plaatsvinden op
een heel klein trapveldje met 3 teams tegelijk. Vanuit
kleedkamer 22 waren de jongens erop gebrand om de
competitie te beginnen.

10:30

09:30

ST EGS JO11-3

Venhorst JO11-2

comp
09:00

Schijndel/DE WIT
JO10-1

ST EGS JO10-1

comp

(Arnoud Pol)

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

De wedstrijd begon al een kwartier te laat omdat de tegenpartij weigerde te beginnen, moesten op hun leider
wachten!!!
De eerste helft heel veel balbezit en heel veel kansen
en mogelijkheden 1 uitbraak van SES en met 0-1 de
rust in. Gezien de kansen en het harde werken moest
het de 2e helft goed komen.
2e helft 3 keer alleen voor de keeper maar ook die kansen werden niet afgemaakt. Een makkelijk gegeven
gele kaart en we staan met 10 man nog niets aan de
hand we zijn nog steeds sterker dan de tegenstander.
De frustratie neemt toe zowel in als buiten het veld.
Mees wordt een paar keer aangepakt maar blijft in balbezit dus er wordt niet afgefloten uiteindelijk is hij zo
kwaad op de tegenstander die hem slaat en duwt dat hij
een duw terug geeft. We komen met 9 man te staan, tegenstander had ook geel moeten krijgen maar het slaan
was door de scheidsrechter helaas niet waargenomen.
Met 9 man werd het moeilijker om te scoren we gingen
achter met 2 verdedigers voetballen om toch iets te forceren helaas viel in die periode de 0-2.
Je hebt van die wedstrijden dat niets lukt. De jongens
hebben hard gewerkt maar de bal wilde er niet in. Deze
wedstrijd snel vergeten en op naar volgende week.

11:00

ST EGS JO10-2

Gassel JO10-1

comp
scheidsrechter: leider is spelleider
11:00

ST EGS JO10-3

ST EGS JO10-4M

comp
scheidsrechter: leider is spelleider
09:30

ST EGS JO9-1

Festilent JO9-1

comp
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
vrij

ST EGS JO9-4

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

Ondanks dat het vooraf bedachte aanvalsplan bijna niet
uitgevoerd werd, of kon worden, had de uitslag vele malen hoger kunnen uitvallen vanwege de gemiste kansen. Het resultaat is een mooi begin van de competitie.

09:00

ST EGS JO8-2

Odiliapeel/BG JO8-1

comp
scheidsrechter: FairPlay
09:00

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

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
Foto (Peter Leegstraten): Vic de Waal wordt in de
rug gelopen door zijn tegenstander uit Veghel

Foto: Daan Pol lost een vliegend schot

O.K.S.V. 2

ST EGS 6

comp
11:00

ST EGS VR1

SV DWSH'18 VR1

comp
scheidsrechter: André Derksen
11:00

Eerste verlies voor JO13-2
Heijen JO13-1 - ST EGS JO13-2
(John Verwegen)
De competitie begint met een uitwedstrijd tegen vv Heijen JO13-1G. Deze wedstrijd is later toegevoegd en
hierdoor moesten we Dylano missen die al andere plannen had. Verder miste we door blessure en ziekte ook
Sven en Paul. Tijdens de warming-up bleek dat Emiel
en Maik ook last hadden van blessures, maar een van
de twee moest wel starten.
Heijen had in de as voor in een paar sterkere spelers,
waarvoor we moesten oppassen. In het begin stonden
we onder druk. Toen we daar onder uitkwamen bleek
dat de verdediging van Heijen niet zo sterk was. Onze
eerste kans lag er al meteen in. Met een zacht balletje
plaatste Amin de bal links onder in de hoek, onhoudbaar
voor de keeper. Even later werd Daan de diepte ingestuurd door Amin en scoorde de 0-2. Heijen kwam terug
in de wedstrijd, door slecht uitverdedigen in het midden
kregen zij de kans om te scoren.

Dit lieten ze niet onbenut. Tegen het einde van de eerste helft kreeg Heijen een vrije trap. Mike die vandaag
uitstekend het doel verdedigde, zat nog met zijn handen
er aan, maar de bal was te hoog om hem uit het doel te
houden. Zo gingen we de rust in met een 2-2 stand.
De tweede helft begonnen we zwak. Er werd te weinig
arbeid geleverd en we lieten onze tegenstander lopen.
Last van pijntjes en vermoeidheid was hier mede de
oorzaak. Heijen profiteerde hiervan, niet met uitgespeelde kansen, maar met schoten van afstand die te hoog
waren voor onze keeper. Schoten die eigenlijk geblokt
hadden moeten worden. Zo scoorde Heijen maar liefst
tweemaal. Op het einde kregen we weer kansen. Daan
werd de diepte ingestuurd en ging alleen op de keeper
af. Met een prachtig wippertje scoorde hij het mooiste
doelpunt van vandaag. We gingen nog op jacht naar de
gelijkmaker, maar hiervoor was de tijd te kort.
Helaas het eerste verlies van het seizoen en dit had niet
gehoeven. De wil om te willen winnen moet groter worden.

10

ST SBV/Ulysses VR1 ST EGS VR2
comp

Dinsdag 6 november
wedstrijdcoördinator: Rian van de Ven
18:45

ST EGS MO17-1

Achilles Reek MO17-1

comp
scheidsrsechter: Kevin Janssen
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
14:00

ST EGS JO17-2
comp

ST Constantia/Menos JO17-2

de derde helft egs
12:30
13:15

ST EGS MO17-1

SV Venray MO17-1

Prinses Irene JO15-1 ST EGS JO15-1

scheidsrechter: FairPlay
09:00

comp

vervoer: Nanning, van Thiel, de Waal,
res: van der Water

vertrek: 08:00 naar Uden

ST EGS JO15-2

UDI'19/CSU JO15-3

09:00

vervoer: van der Hoeven, van Kuppeveld, van de Laar, res: Oomen

scheidsrechter: FairPlay
09:30

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

09:00

11:00

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

10:00

Margriet JO11-2

ST EGS JO11-1

09:30

09:00

Montagnards
JO10-2G

vertrek: 08:00 naar Bergen

vertrek: 08:30 naar Nistelrode
vervoer: Radstake, v. Thiel, res: Verhaaren
09:00

Nulandia JO10-3

ST EGS JO10-4M

10:15

ST EGS JO9-1

vertrek: 09:15 naar Veghel
vervoer: Hartmann, Kilian, res: Keuvelaar
ST EGS JO9-2

ST Herpinia/OKSV
JO9-1

comp

14:00
11:00
12:00

JVC Cuijk JO9-3

ST EGS MO17-1

DSV MO17-1

ST EGS JO15-1

UDI'19/CSU JO15-2

FC Uden JO15-1

vervoer: Harends, Kilian, res: Sebel
SJO Vianen Vooruit HBV JO9-3G

comp
scheidsrechter: FairPlay

09:00

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

08:45

SIOL JO9-3

ST EGS JO9-5

comp
vertrek: 07:45 naar Cuijk
vervoer: Vloet, Eggenhuizen, res: Khamal
09:00

ST EGS JO8-1

Berghem Sport JO8-2

comp
scheidsrechter: FairPlay
08:45

Olympia'18 JO8-3

ST EGS JO8-2

comp
vertrek: 07:45 naar Boxmeer
vervoer: Wouters, Arias Vasquez, res:
van Hattem
09:30

SV DWSH'18 JO7-1 ST EGS JO7-1/JO7-2
comp
vertrek: 08:30 naar St Hubert

09:30

ST EGS JO7-3/JO7-4 Achilles Reek JO7-1
comp

09:30

Toxandria JO7-1

ST EGS JO7-5

comp
vervoer: 08:30 naar Rijkevoort
Zondag 18 november

ST EGS JO13-1

VIOS'38 JO13-1

11:00

ST EGS 6

Prinses Irene 6

comp

ST EGS JO13-2

UDI'19/CSU JO13-3

scheidsrechter: Menno ter Horst
11:00

OSS'20 JO13-5M

ST EGS JO13-3M
10:15

vervoer: de Hond, Janssen, van Kempen
(Floor), res: van Kempen(Savy)

Vianen Vooruit VR1 ST EGS VR1
comp

vertrek: 09:00 naar Oss

11:00

Olympia'18 JO9-3G

comp

ST Constantia/Menos JO15-2

ST EGS JO15-3

ST EGS JO9-3

scheidsrechter: FairPlay

ST EGS JO15-2

comp

ST EGS JO9-3

vertrek: 08:00 naar Cuijk
ST EGS JO9-4

ST Excellent/SVS/WesST EGS JO17-2
terb Boys JO17-2G

comp
10:00

Boekel Sport JO9-2 ST EGS JO9-2

comp

comp

comp

09:00

V.V. Achates JO17-1G ST EGS JO17-1

vervoer: Rutten, Stekelenburg, Strankinga,
res: Verstraaten

scheidsrechter: FairPlay
09:00

11:00

EVVC JO19-1

comp

comp

09:30

ST EGS JO19-1

vertrek: 12:00 naar Uden

vervoer: Corrnelissen, Ghijssen, res:
Keijzers

Gemert JO9-1

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

comp

vertrek: 08:00 naar Nuland

ST EGS JO9-1

vertrek: 08:30 naar Boekel

comp
13:00

HVCH JO10-5

comp

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

comp

Blauw Geel'38/
JUMBO JO9-1

09:30

vertrek: 12:45 naar St Anthonis

13:00

ST EGS JO10-4M

comp

ST EGS VR2

DVG VR1

comp

Prinses Irene JO10-1 ST EGS JO10-3

Nulandia JO10-3

scheidsrechter: FairPlay

vervoer: Lomans, Mawejje, Rikken, res:
Rodriquez Briceno
14:30

ST EGS JO10-3

scheidsrechter: leider is spelleider

Olympia'18 VR2

vertrek: 13:30 naar Oploo

vervoer: Rijcken, Scheepers, res:
Janssen(Thije)
comp

scheidsrechter: leider is spelleider

comp

ST EGS JO10-2

Heijen JO10-1

comp

comp

scheidsrechter: leider is spelleider

09:30

ST EGS VR1

vervoer: Nicolasen, Polman, Spaan, res:
van der Vliet

ST EGS JO10-2

ST EGS JO10-2

09:30

vertrek: 14:00 naar Ottersum

vrij

11:00

ST EGS 6

GVV'57 3

vertrek: 09:30 naar St Agatha

comp

ST EGS JO10-1

comp

comp

14:30

Olympia'18 JO11-3G

comp

Zaterdag 17 november

vervoer: Rutten, Sommerdijk, res: Balk

ST EGS JO11-3

vrij

comp

ST EGS JO11-3

DAW Schaijk JO10-1

09:30

09:30

comp

ST EGS JO10-1

vervoer: Albers, van de Fliert, res: Gorselink

scheidsrechter: leider is spelleider

14:30

VCA JO11-1G

vertrek: 08:00 naar Venhorst

Astrantia JO7-1

scheidsrechter: Edwin van Kraaij

15:00

ST EGS JO11-2

comp

comp
10:00

Venhorst JO11-2

ST EGS JO7-5

vertrek: 09:00 naar Oss

10:30

09:00

comp

comp
11:00

Gemert JO11-3

comp

Zondag 11 november
11:00

ST EGS JO11-1

vertrek: 08:00 naar Wanroij

comp

ST EGS JO11-2

09:30

11:00

wedstrijdcoördinator: tot 13:00 uur Anita van
Zuijlen, vanaf 13:00 uur Rian van de Ven

vrij

vervoer: Wittenaar, Adams, van Benthem, res: van Beuningen

ST EGS JO7-3/
JO7-4

comp

vervoer: Kuipers, Bardoel, res: v.d. Berk

11:00

Constantia JO7-1/
JO7-2
comp

Venhorst MO13-1

comp

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

comp
vervoer: wordt door leiding geregeld

SV DWSH'18 JO8-1

comp

Juliana Mill JO13-1G ST EGS JO13-1
vertrek: 12:15 naar Mill

ST EGS JO8-2

ST EGS JO13
2007-1

vertrek: 09:00 naar Berghem

vervoer: Latta, Ockers, res: Janssen

SV DWSH'18 JO15-2 ST EGS JO15-3
vertrek: 10:30 naar St Hubert

13:30

ST EGS JO8-1

vertrek: 12:15 naar Nistelrode

comp

13:15

FC de Rakt JO8-1

Berghem Sport
JO13 2007-1
comp

V.V. Achates JO9-2

comp

comp
11:30

ST EGS JO9-5

comp
comp

14:00

09:00

10:00

ST EGS VR2

Festilent VR2

comp
Zaterdag 24 november

Nooit Gedacht MO13-1 ST EGS MO13-1

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

comp

14:45

Festilent JO19-1

ST EGS JO19-1

vertrek: 10:00 naar Geffen

comp

vervoer: Toenders, Adams, res: Hermanussen

vertrek: 13:45 naar Zeeland

11

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

de derde helft egs
Kleine nederlaag bij competitiestart JO13-1 2007
ST EGS JO13 2007-1 HVCH JO13 2007-1
(Roeland Hoffmann )
Na de bekercompetitie was het vandaag de dag dat
de najaarscompetitie van start ging. Als gastheer ontvingen wij HVCH. Het eerste kwartier hadden we een
overwicht op de tegenstander uit Heesch zonder dat we
echt gevaarlijk werden. Tot een van de onzen via een
steekpass vrij voor de keeper kwam. Een schot; de keeper keerde het schot half waardoor de bal volgens de
onzen langzaam over de doellijn caramboleerde, echter
de scheidsrechter kon dit niet waarnemen waardoor er
doorgespeeld moest worden met de brilstand. Zo’n 10
minuten voor de rust kregen wij de bal niet goed weggewerkt voor onze eigen goal. Via een rommelige situatie
wist een van onze tegenstanders de bal achter onze
keeper te schieten.
In de 2e helft werd het spelbeeld van 2 kanten er niet
beter op. Heel veel rommelige duels; verloren ballen en
weer terugveroverde ballen en zo ging dat maar door.
Veel tempo en inzet echter het voetbal was niet van een
hoog niveau. Beide teams ontliepen elkaar niet veel,
waarbij wel gezegd moest worden dat onze gasten fysiek net wat sterker waren.

Een kwartier voor tijd, en weer via ongelukkig uitverdedigen van onze kant, kreeg een van de HVCH aanvallers
de bal voor zijn voet en schoot hem in de verre hoek. In
de laatste fase konden beide teams geen gevaar maar
stichten waardoor we helaas met 0-2 de 3 punten aan
de tegenstander moesten laten. Was het nodig deze nederlaag?: Nee zeker niet maar 2 momentjes deden ons
vandaag de das om!
Volgende week zijn we vrij en over 2 weken spelen we
thuis weer om 11.00 uur tegen Margriet uit Oss.

(Quirijn van de Berk )
Tussen de buien van de eerste herfstdagen door, scheen
de zon over de velden van gastvereniging Juliana in Mill
afgelopen zaterdagochtend. Die zon leek, samen met
het onvermoeibare enthousiasme van ouders langs
de lijn én de nieuwe paarse tenues, te zorgen voor de
portie energie die een week eerder nog ontbrak. Toen
stond het team van onze JO11-1 ook al tegenover de
Millse mannen, in een bekerwedstrijd die eindigde met
elf doelpunten tegen en maar drie eigen pareltjes. Maar
slechts een week later stond er een heel ander team op
het veld, dat de klus deze week zelfs zonder Thijn, Jelle
en Roan moest zien te klaren.

comp
14:00

Zaterdag 15 september om 0900 verzamelen. Iedereen
was mooi op tijd alleen moesten we door vele afmeldingen nog 1 speler ergens vandaan toveren. Deze kregen
we en niemand minder dan Caelan Rots. Deze keeper
was bereid om ons te helpen, alle dank daar nog voor.
Na een korte maar goede warming-up en veel support
langs de lijn begon de wedstrijd.
Het bleek al snel dat EGS de betere van de twee was en
we kwamen er ook vaak door bij de tegenstander. Het
duurde denk ik ongeveer een minuut of 15 voordat de

ST EGS JO17-2

ST Fiducia/Elsendorp JO17-1

comp
12:30

ST EGS MO17-1

Volkel MO17-1

comp
13:00

Volkel JO15-1

ST EGS JO15-1

comp
vertrek: 12:00 naar Volkel
vervoer: van der Water, Arts, Bardoel,
res: Bekkink
14:00

ST EGS JO15-2

TOP JO15-2

comp
13:00

JVC Cuijk JO15-3

ST EGS JO15-3

vervoer: Oomen, Opsteeg, Ouwens,
res: Rikken
11:30

DAW Schaijk JO13-1G ST EGS JO13-1
comp
vertrek: 10:30 naar Schaijk
vervoer: wordt door leiding geregeld

11:30

JVC Cuijk JO13-2

ST EGS JO13-2

comp
vertrek: 10:30 naar Cuijk

Foto: Milan Adams moet een tackle ontwijken

vervoer: wordt door leiding geregeld
13:15

trucs die sommige spelers uit hun hoge voetbalhoed toverden. Sam sloeg, schopte en veegde alle ballen in de
tweede helft uit zijn doel, behalve de bal die de eindstand
op 4-0 voor Juliana bracht. En waar je dat bij zo’n stand
misschien niet zou verwachten, kwamen er écht trotse
jongens het veld af.
Complimenten voor mooie acties en voor een zichtbaar
sterke mentaliteit rolden over elkaar heen uit de mond
van het tevreden coach-duo. De zeer stijgende lijn die
in de afgelopen weken zichtbaar is geworden zet zich
hopelijk door de komende tijd. Hij zorgde er zaterdag in
Mill in elk geval voor dat de zon scheen. Op de gezichten
van ónze jongens, in het paars!

11:45

(geen wedstrijdverslag)

UDI'19/CSU JO13-6M

ST EGS MO13-1

HVCH MO13-1

comp
11:00

ST EGS JO13
2007-1

UDI'19/CSU JO13
2007-1

comp
10:30

Boekel Sport JO11-2 ST EGS JO11-1
comp
vertrek: 09:30 naar Boekel
vervoer: van den Berk, Brans, res: Dolstra

09:30

ST EGS JO11-2

SES JO11-2G

comp
11:00

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

Winst voor JO11-2
ST EGS JO11-2 - Siol JO11-2G

ST EGS JO13-3M
comp

vertrek: 10:00 naar Ottersum
vervoer: Balk, Bock, res: Bottenberg
11:00

ST EGS JO10-1

OSS'20 JO10-1

comp
scheidsrechter: leider is spelleider
11:00

ST EGS JO10-2

De Zwaluw JO10-1

comp
scheidsrechter: leider is spelleider
09:15

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

10:15

UDI'19/CSU JO10-6 ST EGS JO10-4M
comp
vertrek: 09:15 naar Uden

Foto:

vervoer: Keijzers, Kersten, res: Toenders
10:30

Avanti'31 JO9-1

ST EGS JO9-1

comp

JO11-3 wint laatste bekerwedstrijd
nagekomen verslag 15-9
ST EGS JO11-3 - Udi’19/CSU JO11-6
(Frank Peters )

Gemert JO17-2

vertrek: 12:00 naar Cuijk

Waar het het eerste kwartier nog vooral leek op het keren van de Millse aanval, boden de EGS’ers de ene na
de andere aanval kranig het hoofd. Er zat vuur in de
mannen en van angst voor het aangaan van een stevig
duel was niets te bekennen. Keeper Sam was scherp
en wist de ruststand op 3-0 te houden. Coaches Paul en
Marco, tijdens deze wedstrijd ondersteund door coachassistent Nancy, waren erg tevreden maar wisten ook
dat het venijn ‘m in de tweede helft zou kunnen zitten.
Zou het team het vooral conditioneel uithouden tot het
eindsignaal? Het antwoord werd al snel duidelijk. In de
tweede helft was namelijk geen sprake van stand houden, maar van gas d’r op. Het vechten voor de bal eiste
zijn tol in de vorm van enkele kleine botsingen, maar
leverde óók… kansen op!
De wedstrijd speelde zich in de laatste twintig minuten
steeds meer op de gewenste helft van het veld af.
De mannen vonden elkaar en coachten elkaar. De verbazing langs de kant groeide bij het zien van geslaagde

ST EGS JO17-1

comp

JO11-1 speelt vurige 1e competitiewedstrijd in paars

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

15:00

vertrek: 09:30 naar Schijndel

1e goal kwam, goede aanval waarbij veel werd overgespeeld en uiteindelijk afgemaakt door Levi. We kregen
ontzettend veel kansen maar de bal wilde er maar niet
in. We kregen door hard te werken en elkaar te helpen
ook maar weinig kansen tegen. Net voor rust was het
weer levi die de bal tegen de touwen schoot.
Na rust eigenlijk hetzelfde spelbeeld en kans op kans
voor EGS. Er zou nog 2x gescoord worden, 1x door
Stan en 1x door Levi.
Vandaag hebben we allemaal, stuk voor stuk keihard
gewerkt en laten zien dat we kunnen voetballen en ook
voor elkaar vechten. Ik weet zeker dat de ouders ook
ongelooflijk trots zijn op deze prestatie. Ga zo door met
zijn allen en dan word het een mooi seizoen.

12

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

ST EGS JO9-2

EVVC JO9-1

comp
scheidsrechter: FairPlay
10:00

De Zwaluw JO9-1

ST EGS JO9-3

comp
vertrek: 09:00 naar Oefelt
vervoer: Berkhout, Sebel, res: van Thiel
09:00

ST EGS JO9-4

Juliana Mill JO9-3G

comp
scheidsrechter: FairPlay
vrij

ST EGS JO9-5

de derde helft
SINDS

SINDS

S.V. ESTRIA

S.V.ESTRIA

1919

SINDS

S.V.ESTRIA

1919

S.V. ESTR IA

1919

SINDS

S.V. ESTRIA

1919

S.V. ESTR IA

Gezocht vrijwilligers
om de kantinedienst
te ondersteunen

SAMEN ÉÉN DOEL
WERK MEE AAN DE EGS
13

de derde helft egs
(Frans van Lin)
Vandaag stond de eerste competitiewedstrijd van het
seizoen op het programma. Een thuiswedstrijd tegen de
Hapse boys. Stralend in hun gloednieuwe outfits kwamen onze jongens het veld op. Gelukkig scheen na een
regenachtige dag deze ochtend een heerlijk herfstzonnetje, dus de mannen hadden er zin in! Vooraf aan de
wedstrijd werd er één minuut stilte gehouden om stil te
staan bij het verschrikkelijke drama in Oss van afgelopen donderdag.
Vanaf de aftrap gingen onze jongens er gelijk vol voor.
Er werd gelijk druk gezet op de verdediging van Hapse
boys. Dit resulteerde in een paar goeie kansen die helaas niet in doelpunten omgezet werden. De jongens lieten zich niet ontmoedigen en het lukte Teun om de 1-0
binnen te schieten. Helaas was de eerste kans van Haps
wel gelijk raak en waren we terug bij af, 1-1. Hoewel dit
wellicht ook toegelegd kan worden aan coach Jasper,
die vlak voor deze treffer een puik staaltje veterstrikwerk
laat zien bij deze Hapse Boy! Volgende keer de veters
toch wat losser laten! EGS bleef de bovenliggende partij
en waar wij een dot van een kans misten, scoorde Haps
uit de tegenstoot wel de 1-2. In dezelfde minuut was de
volgende kans voor onze jongens wel raak en was het
weer gelijk.

Net voor rust moest verdediger Len het spel verlaten
vanwege een vervelende blessure.
Met een 2-2 stand gingen we de rust in en na de rust
nam Bram de plaats onder de lat over, bijgestaan door
onze keepers coach Pascal. Direct na rust scoorde Haps
weer en moesten we weer in de achtervolging. Na een
onderbreking vanwege een blessure aan de kant van
Haps werd het spel hervat met een scheidsrechtersbal.
Nicky was de tegenstander te snel af en trapte de bal
naar voren. Met een slim tikje verlengde Fedde de bal
en zette zo Levi oog in oog met de keeper. Hij rondde
beheerst af en maakt de 3-3. Bram liet zien in de goal
zijn mannetje te staan met een paar prachtige reddingen. Helaas kon ons team niet voorkomen dat Hapse
boys twee keer tot scoren kwam (3-5), terwijl wij tot twee
keer toe het hoofd van de keeper van de tegenstander
wisten te raken.
Met nog maar een kwart wedstrijd te spelen stroopte
onze jongens hun mouwen nog eens extra op. Len verbeet zijn pijn om samen met Thije en Noud de boel achterin op slot te gooien. De verdediging van Haps wist een
knal van Len nog net te keren, maar Teun was er als de
kippen bij om de 4-5 binnen te tikken. Met nog 1 minuut
op de klok nam de spanning toe, en in de laatste aanval
van de wedstrijd kregen onze mannen waar ze recht op
hadden. Teun schoot de bevrijdende gelijkmaker binnen
5-5! Al het harde werken is niet voor niks geweest en het
eerste punt van het seizoen is binnen!

(Inge Kivits)
Vrijdagavond 21 september was er lichtelijk chaos en
stress bij de meiden omdat de nieuwe tenues te groot/
klein waren.
Op zaterdagochtend was het echter helemaal voor elkaar en konden de meiden van de JO10-4M met spiksplinter nieuwe tenues het veld van Vorstenbosch betreden. De meiden hadden gezonde spanning. Het was wel
wat kouder dan dat we van de afgelopen weken gewend
waren. Snel warmlopen met de warming-Up.
Het nieuwe tenue bracht nog even niet veel geluk, al snel
na het begin was het 1-0 voor Vorstenbosch. Janna en
Fajah hadden genoeg te werken in de verdediging. Snel
werd het 3-0. Met een mooie aanval van Lotte, Jaimy
en Mare probeerden ze een tegengoal te maken, helaas

JO10-3 trekt aan langste eind

ST EGS JO8-1

comp
vertrek: 09:00 naar Erp
09:00

mocht het niet lukken. Elke van de MO13 kwam helpen
als keeper. Een heel aantal keren had ze mooie reddingen! In de 2de 10 minuten hadden de meiden moeite
om de bal over de middenlijn te krijgen. Hierdoor werd
het 5-0.
In het derde kwart kreeg Jaimy een mooie kans. Helaas
toch weer een goal tegen. Janna nam een mooie vrije
trap richting de goal en zag Lotte vrij lopen, jammer deze
keer ook niet gelukt. De meiden speelden mooi samen,
er kwamen nog wat kansen van Mare, Tess en Jaimy.
Uiteindelijk wist Jaimy de goal te vinden. Eindelijk van
de 0 af! Ook Julia deed heel erg haar best in de verdediging, ondanks het harde werken wisten de meisjes
en jongens van Vorstenbosch de goal te vinden. Bij 9-1
werd er van keeper gewisseld. Janna ging in de goal.
Uiteindelijk werd het 11-1 voor Vorstenbosch.
Helaas verloren maar goede inzet en een mooi samenspel!

JO9-3 wint met ruime cijfers

Udi’19/CSU JO10-6 - ST EGS JO10-3

JVC Cuijk JO9-4 - ST EGS JO9-3

(Petri Elemans)

(Manon Hol)

Na een spannende wedstrijd met eigen doelpunten van
beide teams leek het 4-4 te eindigen. Uiteindelijk maakte JO10-3 met de nieuwe paarse EGS outfits zo veel
indruk dat de eerste overwinning van het seizoen werd
binnengehaald tegen UDI’19. 4-7 chapeau jongens !!

Zaterdag speelden we al vroeg uit in Cuijk tegen JO9-4.
Dit was een volledig meisjesteam. Het was onze eerste
wedstrijd in de nieuwe tenues. De zon scheen en we
speelden voor het eerst op kunstgras.
Niek begon als keeper, Max kon al snel de 0-1 maken,
hierna scoorde Bowen 2x. Wouter maakte het 0-4. waarna Tijmen zorgde voor de 0-5. De tweede helft keepte
Max. Er werd, in vergelijking tot de vorige wedstrijden,
steeds beter overgespeeld en goed vrijgelopen. De 0-6
kwam van wouter gevolgd door de 0-7 van Tijmen. Hierna maakte Bowen het 0-8. Uiteindelijk werd het 0-9 door
een goal van Tijmen.
Het was een goede wedstrijd waarbij ook Lars, net nieuw
in ons team, bijna scoorde in zijn debuut wedstrijd.

Constantia JO8-1

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: 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

Zaterdag 1 december
wedstrijdcoördinator: tot 13:00 uur, Paul van
Halen vanaf 13:00 uur Rian van de Ven
15:15

HVCH JO19-2

ST EGS JO19-1

comp
vertrek: 14:15 naar Heesch
vervoer: Jansen, Langenberg, Polman,
van Soest, res: Spanjers
ST EGS JO17-1

Bavos JO17-1G

comp
vrij

ST EGS JO17-2

12:30

ST EGS MO17-1

SJO Vianen Vooruit HBV MO17-1

comp
12:45

Nooit Gedacht JO15-1 ST EGS JO15-1
comp
vertrek: 11:45 naar Geffen
vervoer: Bekkink, Brussaard, van Dijk,
res: Drijsen

13:00

Margriet JO15-2G

ST EGS JO15-2

comp
vertrek: 12:00 naar Oss
vervoer: Verstraaten, Willems, van Zuijlen, res: Brands(Finn)
14:00

ST EGS JO15-3

Juliana Mill JO15-2

comp
11:00

ST EGS JO13-1

Olympia'18 JO13-1

comp
13:00

SIOL JO13-1

ST EGS JO13-2

comp
vertrek: 12:00 naar Cuijk
vervoer: wordt door leiding geregeld
13:15

ST EGS JO13-3M

Margriet JO13-6M

comp
11:45

ST EGS MO13-1

Cito MO13-1

comp
vrij

ST EGS JO13 2007-1

10:00

DSV JO11-1

ST EGS JO11-1

comp
vertrek: 09:00 naar St Anthonis
vervoer: Dolstra, Giesbers, res: Gommans
09:30

ST EGS JO11-2

ST Constantia/Menos JO11-3

comp
10:45

SIOL JO11-2G

ST EGS JO11-3

comp

Er was wederom sprake van een sportief gedrag en er
ontstaat al echt een teamgevoel. Supergoed gewerkt
jongens en meisje!

vertrek: 09:45 naar Cuijk
vervoer: Bottenberg, Brands, res: v.d.Burgt
11:00

Foto (Petri Elemans): De JO10-3 won in Uden

ST EGS JO8-2
comp

15:00

JO10-4M toont prima inzet

Vorstenbosche Boys JO10-2G ST EGS JO10-4M

Erp JO8-1

vervoer: Scheepers, Verhaaren, res: Ockers

JO10-2 sleept punt uit het vuur

ST EGS JO10-2 - Hapse Boys JO10-1

10:00

ST EGS JO10-1

Avesteyn JO10-1

comp
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scheidsrechter: leider is spelleider

de derde helft egs
(Robert Kilian)
Vandaag stond de eerste competitiewedstrijd op het
programma. En de spelers van de JO9-01 konden gelijk
aan de bak tegen Cuijk. Cuijk uit, altijd lastig zeg maar!
Terwijl onze spelers het veld betraden werden ze
nauwlettend in de gaten gehouden door de spelers en
technische staf van de tegenpartij. EGS? Nooit van gehoord.....het zal wel een makkie worden. Dat was een
beetje op te maken uit de non-verbale houding van JVC.
Na een goede warming-up was EGS er helemaal klaar
voor. De spelers waren fit en erg scherp. Na het fluitsignaal werd er direct druk gezet en erg fel op de man
verdedigd. JVC wist zich totaal geen raad met deze
speelwijze. Daarnaast was EGS direct gevaarlijk voor
het doel.

comp
vertrek: 09:45 naar Mill
10:00

Luuk speelde erg gedreven en doelgericht en scoorde er
weer lustig op los. Kick liet ook deze wedstrijd weer zien
dat hij heel veelzijdig is en zijn werklust afwisselt met
slimme pasjes en vooral ook doelpunten. Robin laat zien
dat hij een echte keeper aan het worden is. Gesteund
door vader Sander laat hij prima keeperswerk zien. Prima reddingen, en hij laat zien dat hij goed mee voetbalt.
Iets wat heel belangrijk is!
Aan het eind van de derde periode stond het 9-2. In de
vierde periode werd JVC nog verder gekleineerd en werd
er flink gewerkt aan het doelsaldo. Uiteindelijk stond er
na het laatste fluitsignaal en keiharde 14-2 op het scorebord. Een prima begin voor de start van de competitie.
Zelfs de trainers Michael en Peter hadden dit niet verwacht. Maar het laat zien dat de spelers de kwaliteiten
hebben om in de hoofdklasse te spelen. Benieuwd wat
ze volgende week tegen UDI’19 kunnen laten zien. Succes mannen!

Binnen 1 minuut was het raak. Kick ging goed door op
links en zijn strakke voorzet werd door JVC in eigen
doel gewerkt. Vlak daarna was het Luuk die 2-0 maakte.
BAM! JVC wist niet wat ze overkwam. EGS overklaste
JVC helemaal. Na de eerste periode stond het al 5-0.
EGS liet bij vlagen geweldig voetbal zien. Veel combinaties, driehoekjes en 1-2tjes. Kobe en Britt hadden het
verdedigend prima op orde. Kobe onderscheidde zich
door een aantal doelpogingen en prima assists. En had
tevens de nummer 10 in zijn achterzak zitten!

HVCH JO10-4

ST EGS JO10-3

comp
vertrek: 09:00 naar Heesch
vervoer: v. Hees, v.d. Meijs, res: Peters
09:30

ST EGS JO10-4M

Prinses Irene JO10-1

comp
scheidsrechter: leider is spelleider
08:45

Berghem Sport JO9-2 ST EGS JO9-1
comp
vertrek: 07:45 naar Berghem
vervoer: Treffers, de Waal, res: Geurts

09:00

FC Uden JO9-2

ST EGS JO9-2

comp
vertrek: 08:00 naar Uden
vervoer: Peppinck, van Raaij, res: Bello
11:00

ST EGS JO9-3

Juliana Mill JO9-2

comp
scheidsrechter: FairPlay
09:00

ST EGS JO9-4

Toxandria JO9-1

comp
scheidsrechter: FairPlay
10:00

SJO Vianen Vooruit HBV JO9-3G

ST EGS JO9-5

comp
vertrek: 09:00 naar Vianen
vervoer: Khamal, Mawazini, res: Khamal

JVC kreeg gedurende de wedstrijd geen schijn van
kans. EGS ging op dezelfde voet verder en bouwde in
de 2e periode de voorsprong gestaag uit. Sterk punt van
EGS is vooral dat wie er ook in het veld staan het team
even sterk blijft. Compliment naar de spelers!
Bij rust was de stand inmiddels opgelopen naar 6-1.
EGS nam ietwat gas terug maar bij het begin van de 3e
periode was dar geen sprake meer van. Het tempo werd
opgeschroefd en onder aanvoering van oa Kees en Abe
werd er flink gewerkt aan het doelsaldo. Allebei wisten
ze het net meerdere keren te vinden. Julian bewees ook
deze wedstrijd weer dat hij niet alleen in de verdediging
goed kan spelen maar ook op het middenveld.

Juliana Mill JO10-3 ST EGS JO10-2

vervoer: Jansen(Teun), Keijzers, res: Rijcken

JO9-1 walst over JVC Cuijk heen
JVC Cuijk JO9-1 - ST EGS JO9-1

10:45

10:00

ST EGS JO8-1

OSS'20 JO8-1

comp
scheidsrechter: FairPlay
vrij

ST EGS JO8-2

09:30

Festilent JO7-1G

ST EGS JO7-1/JO7-2

comp
vertrek: 08:30 naar Zeeland
09:30

ST EGS JO7-3/JO7-4 SV DWSH'18 JO7-1
comp

Foto (Robert Kilian): de JO9-1 won met ruime cijfers
van JVC Cuijk JO9-1

10:00

Vitesse'08 JO7-1/
JO7-2

ST EGS JO7-5

comp
vertrek: 09:00 naar Gennep
Zondag 2 december

Goed begin voor JO9-2
ST EGS JO9-2 - Nulandia JO9-2
(Esther Boeijen)
De eerste wedstrijd van de competitie en vandaag is het
team weer compleet.
In de eerste minuten gaat het gelijk op en EGS is aan
het zoeken om elkaar te vinden. Eindelijk opent Yadi
de score. En direct erna tekent hij met een mooi schot
ook voor de 2-0. De ban gebroken en wordt er mooi gecombineerd. Nulandia zet meer en meer aan maar het
goede positiespel van EGS zorgt ervoor dat ze niet echt
in gevaar komen en de druk op de tegenstander zelfs
weer kunnen opvoeren. De keeper van Nulandia moet
2 keer de bal los laten na harde afstandschoten en kan
alleen de eerste keer net op tijd corrigeren voor de aanstormende Lieke, maar de tweede keer is Lieke sneller
en maakt de 3-0. Cas speelt Sam mooi aan vanuit de
corner en die maakt er met een hard afstandschot 4-0
van. Daarna weer kansen voor Nulandia en ze zetten
druk op de verdediging. Een communicatiefoutje tussen
Sam, Jurre en Siem leidt dan tot een eigen doelpunt 4-1.
Yadi scoort daarna gelukkig snel de 5-1.
Nulandia begint fel aan de 2e helft maar toch is de eerste grote kans direct voor Yadi. En een mooie kans voor
Luke volgt daarop. Merlijn is scherp in de spits en troeft
de bal af en maakt de 6-1. En opnieuw loopt hij daarna
met de bal mooi door en heeft nog een grote kans. Jurre
schiet op goal met een hele mooie volley waarmee de
keeper veel moeite heeft. Nulandia heeft ook een grote
kans maar weet de bal niet tussen de palen te mikken.
Er zijn nog meerdere kansen voor Luke en Merlijn die
vaak goed in stelling worden gebracht door Cas en

daarna Lieke op rechts. Achterin staat Sam op de goede plek om de uittrap van Nulandia op te vangen en
slalomt naar voren en dan is het alweer 7-1. Ze blijven
heel goed spelen en de tegenstander blíjft hard werken
maar komt eigenlijk niet meer aan aanvallen toe. Lieke
en Jurre werken goed samen op rechts en Jurre scoort
daaruit de 8-1. Sam vangt weer de bal op en scoort met
een hard afstandschot vanaf de middenlijn in de kruising
9-1. Nog meerdere kansen voor EGS maar de eindstand blijft 9-1.
Wat een mooi begin van de competitie en volgende
week een vroege wedstrijd bij Margriet in Oss.

11:00

ST EGS 6

Herpinia 6

comp
scheidsrechter: Ben van Eldijk
10:00

V.V. Achates VR1

ST EGS VR1

comp
10:15

ST EGS VR2

TOP VR1

comp
Zaterdag 8 december
wedstrijdcoördinator: tot 13:00 uur, Paul van
Halen vanaf 13:00 uur Rian van de Ven
vrij

ST EGS JO19-1

14:45

Boekel Sport JO17-1 ST EGS JO17-1
comp
vertrek: 13:45 naar Boekel
vervoer: van der Vliet, Zwaans, Arts,
res: Bardoel

15:30

Gemert JO17-6

ST EGS JO17-2

comp
vertrek: 14:30 naar Gemert
vervoer: Rodriguez Briceno, Roos,
Spanjers, res: van Kempen
vrij

ST EGS MO17-1

13:00

ST EGS JO15-1

Avesteyn JO15-1

comp

Foto: Onder toeziend oog van Jurre Wijnen schiet
Lieke ten Broeke de bal weg

15

vrij

ST EGS JO15-2

12:00

Gassel JO15-1

ST EGS JO15-3

comp
vertrek: 11:00 naar Gassel
vervoer: Rikken, Rovers, Schoute, res:
Smits

de derde helft egs
(Maarten Eurlings)

Op 22 september komt De Zwaluw uit Oeffelt naar de
Bikkelkamp voor de eerste competitiewedstrijd. Na twee
gewonnen wedstrijden en één gelijkspel in de beker is
het de vraag of JO 9-4 het goede spel van de afgelopen weken kan vasthouden. Voor aanvang van de wedstrijd is er een minuut stilte vanwege het onvoorstelbare
drama van afgelopen donderdag in Oss. Dat doen alle
spelers heel netjes (compliment!).
Na een wat rommelig begin en een snel tegendoelpunt

laten de heren en dame van EGS al snel zien dat ze de
betere ploeg zijn. Er wordt fanatiek (samen)gespeeld,
zowel aanvallend als verdedigend. De doelpunten laten
niet lang op zich wachten en al snel neemt JO9-4 een
voorsprong van telkens meerdere doelpunten en geeft
die niet meer prijs.
Aan het eind is de energie een beetje weg en verslapt
het verdedigen waardoor De Zwaluw nog een doelpunt
meepakt. Misschien kwam dat ook omdat Daan en Aurèl
nog een tijdje met JO9-5 meededen waar ze een man te
kort kwamen. Daardoor hadden we twee wissels minder.
In elk geval opnieuw een mooie wedstrijd. Complimenten allemaal!

Winst voor JO7-1/JO7-2 in derby tegen Gassel
ST EGS JO7-1/JO7-2 - Gassel JO7-1
(Ivo Rossen)
Op deze koude, maar wederom mooie zaterdagmorgen mochten onze jonkies aantreden voor de derby
tegen Gassel. Na een prima trainingsweek met goede
opkomst werd deze wedstrijd begonnen met 8 kanjers.
et eerste team bestond uit Rens, Levi, Amin en Sylvie,
team twee bestond uit Maxx, Ruby, Nordin en Floris.

mannetje letten en niet mee aanvallen leverde uiteindelijk een 5-2 nederlaag op. Dus een boel werk aan de
winkel jongens!!
Gelukkig was ons andere teampje vandaag beter in
vorm, dus uiteindelijk hebben we toch nipt gewonnen
van onze buren!! 14-13! Proficiat jongens, maar volgende week iedereen weer bij de les!

12:00

ST EGS JO13-2

ST Constantia/Menos JO13-1

vrij

ST EGS JO13-3M

vrij

ST EGS MO13-1

11:30

Zwaluw VFC JO13 ST EGS JO13
2007-1
2007-1
comp
vertrek: 10:00 naar Vught
vervoer: van Beuningen, ten Broeke,
van Dijk, res: Janssen

vrij

ST EGS JO11-1

10:15

Olympia'18 JO11-3G ST EGS JO11-2
comp
vertrek: 09:15 naar Boxmeer
vervoer: Gorselink, Hoekstra, res: v.Kempen

09:30

ST EGS JO11-3

SES JO11-2G

comp
10:30

Rhode/Van Stiphout Bouw JO10-1

ST EGS JO10-1

comp
vertrek: 09:30 naar Sint Oederode
vervoer: Brioschi, Cuppen, res: Daamen
11:00

ST EGS JO10-2

JVC Cuijk JO10-4

comp
scheidsrechter: leider is spelleider
11:00

ST EGS JO10-3

Nulandia JO10-4

comp

Op twee veldjes werd om exact 09.30 uur afgetrapt. Het
team van aanvoerder Rens scoorde er lustig op los, en
wist uiteindelijk met maar liefst 8-1 te winnen! Iedereen
wist minimaal 1x te scoren, ook Sylvie maakte een prima goal! Het andere team, onder aanvoering van onze
knoest Ruby, wist de Gasselse tegenstander tot aan de
rust aardig bij te benen, maar na rust liepen onze zuiderburen uit naar een klinkende 5-2. Doelpunten van
Ruby en een eigen goal. Na een kwartier werd er gewisseld van tegenstander en op veld 1 ging het goed
tegen mekaar op, wat uiteindelijk resulteerde in een 2-2
gelijkspel.
Op veld 2 begonnen de kanjers uitstekend aan de wedstrijd, en we gingen dan ook rusten met een 2-0 voorsprong, doelpunten van Nordin en Maxx. Hoe anders
verliep echter de 2e helft. Slap verdedigen, niet op ons

ST EGS JO13-1

comp

Zegereeks JO9-4 gaat door
ST EGS JO9-4 - De Zwaluw JO9-2

vrij

scheidsrechter: leider is spelleider
09:15

Nooit Gedacht JO10-2 ST EGS JO10-4M
comp
vertrek: 08:15 naar Geffen
vervoer: Toenders, Verhaaren, res: Verheijen

09:30

ST EGS JO9-1

Schijndel/DE WIT
JO9-1

comp
scheidsrechter: FairPlay
09:30

ST EGS JO9-2

Berghem Sport JO9-3

comp
scheidsrechter: FairPlay
Foto: Blijdschap bij de JO7-pupillen

10:30

SV Milsbeek JO9-2 ST EGS JO9-3
comp
vertrek: 09:30 naar Milsbeek

Prima voetbalochtend voor JO7-3/JO7-4
Venhorst JO7-1G/JO7-2 ST EGS JO7-3/JO7-4
(Dennis Rots)

Afhankelijk van de individuele kwaliteiten van de tegenstander werd dit in meer of mindere mate dan ook afgestraft.

Voor de derde competitiewedstrijd mocht de JO7-3/4 afreizen naar Venhorst om het daar op te nemen tegen de
10 jongens en meisjes van de JO7-1G/2. Door omstandigheden konden alleen Timo, Lars D., Blaine, Freek,
Hugo en Devin de nieuwe clubkleuren verdedigen. Om
te voorkomen dat er spelertjes stil langs de kant stonden
toe te kijken werd ook een mix-team gecreëerd, zodat er
op twee veldjes 4x4 kon worden gespeeld.

Met een overall klein positief doelsaldo keerden we huiswaarts en kunnen de jongens terug kijken op een prima
voetbalochtend. Het nieuwe paars bevalt!

09:00

ST EGS JO9-5

ST EGS JO9-4

comp
scheidsrechter: FairPlay
10:30

Avanti'31 JO8-1

ST EGS JO8-1

comp
vertrek: 09:30 naar Schijndel
vervoer: Hooglander, Janssen, res:
Latta
09:00

ST EGS JO8-2

DSV JO8-2

comp

Na de fotoshoot in de nieuwe tenues werd er om 10:15
uur afgetrapt. Door de wat ongewoon late start was iedereen lekker wakker en de temperatuur prima. In het
zonnetje en het nieuwe paars werd dan ook leuk en
fanatiek gevoetbald. Het mix-team had echter een wat
moeilijkere start. Niet geheel verwonderlijk door te moeten spelen met onbekende spelers en het verbergen
van de mooie nieuwe tenues door gele hesjes.
In verschillende samenstellingen werden 3 wedstrijdjes
afgewerkt, waarbij we de tegenstander vaak al op eigen
helft onder druk konden zetten. Aanvallend stonden we
goed te voetballen en er werd dan ook flink gescoord
maar de omschakeling liet wat te wensen over.

vervoer: Sebel, van Thiel, res: Berkhout

vrij

ST EGS JO7-1/JO7-2

vrij

ST EGS JO7-3/JO7-4

vrij

ST EGS JO7-5

Zondag 9 december
12:00

SCV'58 3

ST EGS 6

comp
11:00

ST EGS VR1

Sambeek VR1

comp
scheidsrechter: Theo Wouters
11:00
Foto (Dennis Rots): de JO7-3/JO7-4

Maaskantse Boys VR1 ST EGS VR2
comp
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