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Seizoen 2018-2019

Uitslagen

Foto: Trainer Frank Peters spreekt zijn team, de JO11-3, toe. Links staat zijn collega Chris Smits

(Rian van de Ven)

Verdiende winst voor JO9-1
ST EGS JO9-1 - Udi’19/CSU JO9-1
(Robert Kilian)
Vandaag alweer de tweede wedstrijd van het seizoen.
Nu kwam UDI’19 op bezoek. Een gerenommeerde tegenstander en één om zeker rekening mee te houden.
En dat deden de spelers van EGS. Voor het eerst dit
seizoen kregen ze te maken met een ploeg die heel taai
en gegroepeerd speelde. Dat was vanaf het begin te
merken bij onze ploeg. Ondanks dat begonnen de spelers goed aan de wedstrijd en kwamen ze door toedoen
van Luuk op een verdiende 1-0 voorsprong. Met een
geplaatst en hard schot liet hij de keepers kansloos.
Ondanks het goede begin kon EGS niet doordrukken en
verloren ze de controle over de wedstrijd. Na het einde
van de eerste helft keken de spelers voor het eerst dit
seizoen tegen een achterstand aan. 1-2!

En moest EGS weer alle zeilen bijzetten om de kleine
voorsprong weer uit te bouwen. Kees zorgde in de 31e
minuut na goed doorzetten voor een 5-3 voorsprong.
Robin onderscheidde zich daarna door een aantal prima
reddingen en hield zijn ploeg op been. Hiermee was het
verzet van UDI’19 gebroken en kon EGS dmv Abe en
Kick uitlopen naar een voorsprong van 7-3. Hiermee
was de eindstand op het bord verschenen. Uiteindelijk
een verdiende uitslag!
EGS moest deze wedstrijd flink aan de bak en hoewel
het moeizaam ging wisten ze toch een verdiende overwinning te boeken. Wederom een compliment aan de
spelers. Op naar volgende week waar wederom een tegenstander van formaat wacht. Margriet!

Zaterdag 29 september
Van de leeftijdsgroepen JO7 t/m JO10 worden
geen uitslagen en standen door de KNVB bijgehouden.
ST EGS JO11-3

11-4

Hapse Boys JO11-2 ST EGS JO11-2

1-6

ST EGS JO11-1

SES JO11-1

3-6

Maaskantse Boys
MO13-1

ST EGS MO13-1

10-1

SES JO13-2M

ST EGS JO13-3M

2-5

ST EGS JO13-2

Toxandria JO13-1

1-9

ST EGS JO13-1

Juliana Mill JO13-1G

2-1

De Zwaluw JO15-2

ST EGS JO15-3

1-10

ST EGS JO15-2

Berghem Sport
JO15-2

0-7

ST EGS JO15-1

WEC JO15-1G

2-1

Fc De Rakt MO17-1 ST EGS MO17-1

1-14

ST EGS JO17-2

1-2

Olympia’18 JO17-1 ST EGS JO17-1

5-0

ST EGS JO19-1

0-2

Na een donderpreek van de trainers Michael en Peter
ging EGS in de 2e helft op zoek naar een doelpunt. Er
werd meer druk gezet op UDI en de verdedigers Julian,
Britt en Kobe kregen meer grip op de aanvallers van
UDI. In de 20e minuut weer een vlammend schot van
Luuk die via de paal terug het veld in ging. Abe was heel
attent om de bal achter de doelman te schieten 2.!!

DSV JO17-1

Niet heel daarna was het wederom Abe die zorgde voor
een voorsprong van 3-2 na een prima assist van Kick.
EGS kreeg langzaam aan meer controle over de wedstrijd, Kobe kreeg de bal op eigen helft en na een goede
actie zorgde hij met een prima assist voor de 4-2 die
afgemaakt werd door Kick. Ondanks dat ging de voorsprong weer gedeeltelijk te niet en kwam UDI terug tot
4-3.

Toxandria JO11-2

Udi’19/CSU JO19-3

Zondag 30 september
Margriet VR1

ST EGS VR2

4-0

De Zwaluw VR1

ST EGS VR1

3-0

ST EGS 6

Juliana Mill 5

10-2

AGENDA
Foto: Kobe Kilian is zijn tegenstander uit Uden te
snel af
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24-10 Overleg besturen/stuurgroep

de derde helft egs
6e doet mee aan korfbalcompetitie

ST EGS 6 - Juliana Mill 5
(Joep van der Molen)
Wat schrijft ie me daar nou. Ik zal u een paar uitslagen
voorschotelen: 5-3, 10-2, 6-0, 5-0, 0-4, 4-5,4-1, om er
maar enkele te noemen. Deze uitslagen zouden niet
misstaan in een korfbalcompetitie. Aan twee van de
bovengenoemde uitslagen is EGS 6 zelf debet. Vorige
week werd op onverklaarbare wijze de gehele wedstrijd
in een helft weggegeven. Afgelopen zaterdag werd de
monsterscore van 10-2 behaald. Even de namen dan
van de mensen die het net hadden gevonden: Jeroen,
Stein (2x), Remco (2x) , Rik (2x), Jasper (2x) en Maciej.
Tja wat valt er over de korfbalwedstrijd te zeggen, dat ik
niet zoveel verstand heb van korfballen. Dan houd ik het
maar bij de vele vloeiende combinaties, maar ook soms

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

heel knullig balverlies. Het zat allemaal in deze pot. Het
middenblok Jeroen en Jasper is mooi om naar te kijken.
Achterin staan Niels, als hij de turbo aanzet bestrijkt hij
de gehele flank en aan de andere kant staat Nick, een
begaafde voetballer. In het midden van de verdediging
nemen Danny en Ian de honneurs waar. In de spits mag
Stein zijn duels uitvechten en wordt hij geflankeerd door
Lars en Rik. Als puinruimer loopt Thijs op het middenveld rond. In de tweede helft kwamen Maciej (middenveld), Rob (achterhoede) en Remco (voorin) het team
complementeren.
Zo heb je een mooi stel bij elkaar. En zullen er nog
vele leuke voetbalpotjes volgen, met hopelijk vele grote
(korfbal)uitslagen. Dat maakt het voetballen wel net zo
leuk.

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: Paul Willems
12:45

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

Geen punten voor VR1

De Zwaluw VR1 - ST EGS VR1

Nipte winst voor JO15-1

ST EGS JO15-1 - WEC JO15-1

(Maartje Gerrits)

13:15

Juliana Mill JO15-1 ST EGS JO15-2
comp

(geen wedstrijdverslag)

vertrek: 12:15 naar Mill
vervoer: van Etteger, Floor, Hannessen,
res: Hollanders

Vandaag moesten we om 11 uur aantreden tegen De
Zwaluw VR1 in Oeffelt. Fleur was er niet bij door een
blessure. Onder zonnige omstandigheden startten we
op het hoofdveld. Binnen 20 minuten stonden we al met
3-0 achter. Daarna kregen we meer vat op de tegenstander. Voorin werden er veel kansen gecreëerd, maar
helaas wilden de ballen er niet in. En gingen we met 3-0
de rust in.

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

Na de rust kwamen we beter in de wedstrijd. De strijd
ging op en neer. Achterin werd niets meer weggeven
en voorin werd er niet meer gescoord. En zo gingen we
met een nederlaag naar huis.
Volgende week tegen V.V. Holthees-Smakt VR1 in het
begin wel bij de les gaan we misschien wel met de 3
punten naar huis.

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

Odiliapeel/Braks
Gro JO13-1

ST EGS JO13-2

comp
vertrek: 11:00 naar Odiliapeel
vervoer: wordt door leiding geregeld
13:15
Foto: Daan van Thiel lijkt hier de bal achter zijn
standbeen te spelen

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

JO15-2 knokt zich helemaal leeg
ST EGS JO15-2 - Berghem Sport JO15-2
(Joep van der Molen)
Afgelopen week moest u het verslag van EGS JO15-2
missen. Ook uw verslaggever kan wel eens geen moment vinden om achter de laptop te kruipen en voor je
het weet is het zo weer maandagavond en is de deadline verstreken. Niettemin nu wel een verslag van de
jongens die afgelopen zaterdag zich het snot voor de
ogen hebben gewerkt.

11:00

en strijden voor iedere meter is natuurlijk zeer belangrijk
in een voetbalwedstrijd, maar de jongens willen ook aan
voetballen toekomen. Vooralsnog knokt JO15-2 zich helemaal het leplazarus, en als ze elkaar positief blijven
coachen is er niet veel meer dat ze nog kunnen doen.

comp
scheidsrechter: René de Waal
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

Het schijnt dat je loon na werken krijgt, de jongens van
oogstte applaus van het in grote getale opgekomen
publiek. Helaas stond er na het eind van de wedstrijd
een 0-7 in het boekje van de scheidsrechter. Voor deze
groep bestaande uit voornamelijk eerstejaars voetballers is de tweede klasse te hoog gegrepen. EGS komt
vooral tegen tweedejaarsvoetballers te staan en die zijn
gewiekster, slimmer in het duel en vooral fysiek een stuk
verder.

scheidsrechter: Peter Pijnappels
08:45

Volharding JO11-3

ST EGS JO11-3

comp
vertrek: 07:45 naar Vierlingsbeek
vervoer: de Bock, Bottenberg, res: van
Kuppenveld
11:00

ST EGS JO10-1

Nooit Gedacht JO10-1

comp

Neem nu de spits van Berghem Sport (tussen haakjes
een zeer onsportieve tegenstander) die had twee maal
de lengte van de laatste man Pim. Een oneerlijke strijd,
die Pim veelal won op wilskracht. Er zat in deze wedstrijd
meer strijd dan in de vorige pot tegen Venhorst. Dat kon
de leiding zeer waarderen. Er werden duels aangegaan
en uitgevochten. En als dan de tegenstander net iets
sterker was, jammer dan, maar wel gaan voor die bal.
De komende tijd zal worden beslist of EGS JO15-2 in
deze klasse blijft voetballen, want alleen maar knokken

ST EGS JO13 2007-1 Margriet JO13 2007-1

scheidsrechter: leider is spelleider
10:00

JVC Cuijk JO10-2

ST EGS JO10-2

comp
vertrek: 09:00 naar Cuijk
vervoer: Keijzers, Scheepers, res: van Hal
10:00
Foto: Teun Verstraaten vecht een duel uit met zijn
tegenstander uit Berghem
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Berghem Sport JO10-5 ST EGS JO10-3
comp
vertrek: 09:00 naar Berghem

de derde helft egs
Ruime winst voor JO15-3
De Zwaluw JO15-2 - ST EGS JO15-3

De wedstrijd begon onwennig maar al snel bleek dat we
veel beter waren. Dat was vorige week ook maar toen
konden we niet tot scoren komen. Na ongeveer een minuut of 7 viel de eerste en al snel daarna de 2e. Er werd
door iedereen goed gevoetbald en elk duel werd gewonnen iedereen was de eerste helft heel scherp. Een paar
mooie steekballen van Daan en Raffe zorgde ervoor dat
onze spitsen Tim en Mees gevaarlijk konden worden.
Eindelijk scoorde Tim zijn eerste doelpunt en dat kwam
zijn spel ten goede. Ook de middenvelders Tariel, Stijn
en Cody kregen wat kansen maar ze hadden geen geluk. De achterhoede had het makkelijk een enkele keer
kwam De Zwaluw over de middenlijn maar dat werd
vakkundig opgelost. Daan kreeg het op zijn heupen en
speelde 5 verdedigers voorbij en kon zo doorlopen op
de keeper helaas vond hun grensrechter het nodig om te
vlaggen voor buitenspel en de scheidsrechter nam het
over. Met 0-6 de rust in.
De 2e helft was rommelig wat omzettingen gedaan en
wat spelers rust gegeven. We kregen nog wel veel kansen maar er werd in begin slordig mee omgegaan. De
beste kansen waren voor Sjoerd en Raffe maar ze hadden pech. Uiteindelijk wisten we nog wel een paar keer
te scoren. Helaas scoorde De Zwaluw ook, zwak verdedigen zorgde ervoor dat Jesper in zijn eigen doel schoot.
Dit is de grootste uitslag van de jongens sinds ze in de
EGS voetballen. We zijn trots op jullie.

09:00

Afgelopen zaterdag was onze eerste competitiewedstrijd
een feit. Op weg naar de eerste competitiewedstrijd tegen de Rakt, stonden we al snel vast in de wegwerkzaamheden. Maar niet getreurd, de meiden wisten wel
een leuk dansje op de muziek van YMCA, zodat de tijd
voorbij vloog. Gelukkig waren we op tijd vertrokken,
waardoor we nog de warming-up konden doen. Dat is
ook al eens anders geweest, konden we na het omkleden gelijk het veld op. Helaas zonder Charles, Rosan en
Ankie want die hadden alle drie andere verplichtingen,
gelukkig wilde Marcel vlaggen zodat ik niet alleen stond.
Een aantal van de meiden dachten dat FC de Rakt een
moeilijke tegenstander zou zijn, waardoor ze al met een
achterstand begonnen. Het begon Een rommelig waardoor wij onder druk kwamen te staan, maar door goed
voetballen kwamen we onder de druk uit en begon het
voetballen op de andere helft. Met goed overspelen
maakt Lieneke haar eerste goal in de wedstrijd waarna
we al snel op zoek gingen naar het volgende doelpunt,
het werd er niet één maar acht in de eerste helft.
De wind was gaan liggen en met een heerlijk zonnetje
begon de tweede helft, door de blessures van Sophie en
Mirthe werd er geschoven van positie. Hierdoor was het
spannend voor sommigen, omdat ze nog nooit, of maar
af en toe op deze positie hadden gespeeld. Maar iedereen pakte de nieuwe rol goed op en gaan we door waar
we gebleven waren (scoren). Jammer genoeg verliezen
we de concentratie en bij 0-13 legt de Rakt de bal in het
net bij ons, 1-13. Uiteindelijk winnen we de wedstrijd met
1-14.
Goed gevoetbald meiden!! De verdediging staat als een
huis, jullie willen voor elkaar werken en gunnen elkaar
de bal. Een echt team om trots op te zijn!!

ST EGS JO10-4M

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

Fc de Rakt MO17-1 - ST EGS MO17-1
( Richard Garot)

Nulandia JO10-4
comp

MO17-1 wint overtuigend

(Arnoud Pol)
Een kwartier te laat, onze keeper was naar NEC geweest en lag nog in zijn mandje, vertrokken we naar
Oeffelt. Vorig jaar hadden ze ook tegen De Zwaluw gevoetbald en verloren.

vervoer: van Hees, Vogelaars, res: van
der Meijs

08:30

Margriet JO9-1G

ST EGS JO9-1

comp
vertrek: 07:30 naar Oss
vervoer: Reffeltrath, Treffers, res: de Waal
10:00

ST Ravenstein/SDDL
ST EGS JO9-2
JO9-1
comp
vertrek: 09:00 naar Ravenstein
vervoer: Peppinck, van Raaij, res: Bello

11:00

ST EGS JO9-3

SJO Vianen Vooruit HBV JO9-2G

comp
scheidsrechter: FairPlay
09:00

ST EGS JO9-4

ST Excellent/SVS/
Westerbeekse
Boys JO9-2

comp
scheidsrechter: FairPlay
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

vrij

ST EGS JO7-3/JO7-4

09:00

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

Zondag 7 oktober

Gezocht vrijwilligers om
de kantinedienst te ondersteunen

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, Opsteeg

14:30

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

13:00

ST EGS JO15-1

Nulandia JO15-1

comp
scheidsrechter: Kevin Janssen
14:00

ST EGS JO15-2
comp
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ST Ravenstein/
SDDL JO15-1

de derde helft egs

scheidsrechter: Theo Wouters
12:15

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

Zwaarbevochten zege JO13-1

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

JO13-2 speelt goede 2e helft
ST EGS JO13-2 - Toxandria JO13-1G

( Anton Gerrits)
In de 2e competitieronde heeft EGS 13-1 zijn eerste
overwinning van het seizoen geboekt. Waar in de beker
nog met 0-3 werd verloren van Juliana was EGS 13-1
nu de sterkere. EGS trad aan zonder de geblesseerden
Gijs en Sem.
In de beginfase van de wedstrijd wist de lange spits,
die we nog kenden van de eerste wedstrijd, tot 2 keer
toe gevaarlijk te worden. Beide keren was keeper Noud
alert. In de 12e minuut scoorde spits Dylan met een
bekeken schot van afstand op aangeven van Tijn van
Soest. Niet veel later was het invaller Benjamin die met
een pegel de doelman kansloos liet 2-0. Vlak voor rust
deed Juliana iets terug. Ruststand 2-1.
In de 2e helft golfde het spel op en neer met kansen
voor beide partijen. Scheidsrechter Paul deelde nog
een gele kaart uit een de gasten wegens ruw spel. Stan
en Danny lieten zich niet meer verrassen en hielden met
hulp van Stijn en Sal netjes de nul in de 2e helft. Zo werd
een zwaarbevochten maar verdiende zege behaald.
Na de wedstrijd was het feest. Allereerst was er een traktatie van jarige Gijs en daarna een welverdiend frietje.

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

De eerste helft werd zwak gevoetbald. Duels werden
veelal verloren of ze werden zelfs niet aan gegaan of
ontlopen. Als we de bal dan eindelijk af hadden gepakt
dan verdween de opbouwende bal vaak in de voeten
van de tegenstander. De dame die bij Toxandria voetbalde was vandaag onze plaaggeest. Zij opende de
score al vroeg in de wedstrijd en wist er daarna nog veel
doelpunten te maken. Toen we met 0-3 achterstonden
lukt het ons om iets terug te doen. Daan kon alleen op
de keeper af en scoorde de 1-3. Daarna herpakte de
dame haar scoringsdrift en eindigde de eerste helft in
1-6.
De tweede helft werd veel beter gevoetbald. We gingen
nu wel duels aan en het lukte nu wel in de passing een
medespeler te vinden. We speelde nu ook meer op de
helft van de tegenstander en er werd nu leuk gevoetbald.
De eerste grote kans was ook voor ons maar helaas
werd deze gekeerd door de keeper. Op het einde van
de wedstrijd lukte Toxandria toch nog te scoren en in
blessure tijd lieten we ons nog twee maal verrassen en
zo eindigde de wedstrijd in 1-9.
De eerste helft moeten we vergeten en de instelling van
de tweede helft moeten we vasthouden, dan komen de
resultaten wel.

DAW Schaijk JO13-1G

comp

(John Verwegen )
Na twee uitwedstrijden mogen we eindelijk weer eens
thuis spelen. Toxandria JO13-1G met 10 jongens en
meisjes en een dame in het team was onze tegenstander.

ST EGS JO13-1

scheidsrechter: Joeri Nuijen
12:00

ST EGS JO13-2

FC Uden JO13-2

comp
scheidsrechter: Edwin van Kraaij
vrij

ST EGS JO13-3M

10:30

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

10:00

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

vrij

ST EGS JO11-1

09:30

ST EGS JO11-3

ST EGS JO11-2

comp
scheidsrechter: Peter Pijnappels
10:00

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
scheidsrechter: leider is spelleider
09:30

ST EGS JO10-4M

Avesteyn JO10-2

comp
scheidsrechter: leider is spelleider
09:30

ST EGS JO9-1

HVCH JO9-1

comp
scheidsrechter: FairPlay
09:30

ST EGS JO9-2

UDI'19/CSU JO9-3

comp
scheidsrechter: FairPlay
09:00
Foto: Stijn Hofstede (in het groen) moet in de achtervolging

Volharding JO9-2

ST EGS JO9-3

comp

Foto: Ciprian Burlacescu omspeelt zijn tegenstander uit Rijkevoort

vertrek: 08:00 naar Vierlingsbeek
vervoer: Keijzers, Sebel, res: van Thiel
08:45

Terechte winst voor JO13-3M
SES JO13-2M - ST EGS JO13-3M
(Bas Janssen )
Goedemorgen allemaal, hier zijn we weer. We mochten
afgelopen zaterdag weer aantreden en wel weer tegen
Langeboom (SES). Daar hadden met de beker tegen
gevoetbald, en vrij makkelijk van gewonnen (wel maar
1-0) maar ze waren niet voor onze goal geweest. Na een
goeie warming-up, rekken en strekken waren we er klaar
voor, dachten we………….
Na het fluitsignaal liepen we al meteen achter de feiten
aan, we lieten ons verrassen op al fronten, hoe de leiders/trainers ook daar voor gewaarschuwd hadden. Dus
na 10min. stonden we al met 1-0 achter, door een goeie
uitbraak van Langeboom. Dat geeft niks, heel misschien
helpt dit ons om wakker te worden en dat wij niet achter
hun aan moeten lopen, maar net andersom, hun achter
ons aan !!!!!!! De goal tegen hielp ons wel een stukje in
de goeie richting, we gingen meer ons eigen spel spelen.
Zo scoorde Mirthe de wel verdiende 1-1 en Savy net

SIOL JO9-3

ST EGS JO9-4

comp

daarna de 1-2, en dat is wel lekker dat je met voorsprongetje de rust in gaat.
In de rust de meiden toegesproken dat ze veel beter konden, rust aan de bal en de bal het werk laten doen, rond
tikken en een kiepers wissel (Anne 1ste helft, Nina 2de
helft, en allebei kei goed gedaan)
De tweede helft begon en wij alle konden al zien dat
het er heel anders aan toeging, er werd vroegtijdig gestoord en als wij de bal hadden werd er kei goed over
gespeeld, de bal deed het werk. Wat een verschil met de
1ste helft……
de 2e helft was zoveel beter…….Femke had 2x gescoord
en Mirthe nog een keer, tegenstander ook nog een keer,
eindstand 2-5.
Terechte uitslag, vooral de 2de helft had de tegenstander echt niks meer tezeggen. Volgende week mogen we
weer en dan thuis, dus komt dit aanschouwen, echt de
moeite waard. HOUWDOE, Tot volgende week

vertrek: 07:45 naar Cuijk
vervoer: Treffers, Michiels, res: Alhalq
09:30

ST Excellent/SVS/
Westerbeekse
Boys JO9-2

ST EGS JO9-5

comp
vertrek: 08:30 naar Oploo
vervoer: Eggenhuizen, Khamal, res:
Verstraaten
10:00

ST EGS JO8-1

Rhode/Van Stiphout Bouw JO8-2G

comp
scheidsrechter: FairPlay
09:00

UDI'19/CSU JO8-6 ST EGS JO8-2
comp
vertrek: 08:00 naar Uden
vervoer: Vogelaars, Vos, res: Vosveld

09:00

Achilles Reek JO7-1 ST EGS JO7-1/JO7-2
comp
vertrek: 08:00 naar Reek
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de derde helft egs

vrij

ST EGS JO7-3/JO7-4

vrij

ST EGS JO7-5

Zondag 14 oktober
11:00

JO11-1 recht de rug

SES 5

comp

ST EGS JO11-1 - SES JO11-1

scheidsrechter: André Derksen
11:00

(Paul Roeffen )

ST EGS VR1

Juliana Mill VR1

comp
scheidsrechter: Bernard van Eldijk

De voortekenen waren ongunstig. Een 17 nul nederlaag
tegen hetzelfde JO 11 1 van SES zat nog ergens in het
hoofd. Uit de twaalf gretige spelers moest een achttal
de basis vormen. Het leek een verkeerde keuze te zijn.

12:00

OSS'20 VR2

ST EGS VR2

comp
Zaterdag 20 oktober
Wedstrijdcoördinator: Rian van de Ven

Binnen 2 minuten (!) stonden we 3-0 achter. Na deze
valse start begonnen we elkaar te vinden. Het spel verplaatste zich naar de andere helft. Bij een periodestand
van 0-4 gingen de kopjes niet hangen. Roan stond
scherp en Markus drukte door. Een 2-4 stand gaf zicht
op meer. Ondanks het vele wisselen, werden de posities nauwelijks verlaten. De mandekking verliep steeds
beter en na de pantoffel van Jelle stond een verdienstelijke 3-6 als eindstand op het scorebord.
Met deze inzet kan het niet lang meer duren of de eerste
punten worden binnengehaald.

ST EGS 6

12:30

ST EGS MO17-1

SJO Vianen Vooruit HBV MO17-1

beker
14:00

ST EGS JO15-3

SIOL JO15-1

beker
13:15

ST EGS JO13-3M

HVCH JO13-3G

beker
Foto: Olivier Roeffen zet zijn tegenstander opzij

12:00

SJO Vianen VoorST EGS MO13-1
uit HBV MO13-1
vertrek: 11:00 naar Vianen
vervoer: Toenders, Adams, res: Hijmans

JO11-2 pakt winst tegen Hapse Boys
Hapse Boys JO11-2 - ST EGS JO11-2
(Danny Peters )
De 2e wedstrijd van de competitie was voor de jongens
van de JO11-2 een uitwedstrijd tegen het altijd lastige
Hapse Boys. Deze tegenstander hadden ze al in de bekerwedstrijd verslagen en daardoor dachten de jongens
dat ze dat vandaag ook wel even gingen doen. Na een
wat moeizaam begin was het dan ook de thuisclub die na
ongeveer 10 min. op voorsprong kwam. Hierna kwamen
onze jongens wat beter in de wedstrijd en Finn scoorde
op dat moment dan ook de verdiende 1-1. Ramon hield
met een aantal knappe reddingen, en met hulp van zijn
verdedigers Dave en Mosse, de tegenstanders van het
scoren af waarna Tijn door een mooie combinatie met
Jippe wél het net vond: 2-1.
Na diverse kansen aan beide zijden werd de eerste tussenpauze bereikt met een kleine voorsprong. Na deze
rustpauze kwamen de jongens goed tevoorschijn en
met een aantal mooie combinaties nemen ze het doel
van Hapse Boys onder vuur. Nadat een afstandsschot
van Finn uiteen spat op de paal is het Jayden die heel
attent reageert en de rebound keurig binnenschiet buiten het bereik van de doelman: 3-1.

11:00

Met deze stand wordt de rust bereikt en zetten Jordy en
Jeroen de jongens nog even op scherp voor de tweede
helft. Na een aantal minuten in de 2e helft staat Mosse
aan de basis van een mooie aanval die knap wordt afgerond door opnieuw Jayden. Kyan onderschept veel
passes en speelt daardoor een verdienstelijke wedstrijd
op het middenveld. Mycha gaat ondertussen Mosse assisteren in de verdediging. Daardoor kan Dave doorschuiven naar voren en op zoek gaan naar zijn doelpunt.
Haps is ook nog een aantal keren dichtbij een doelpunt
maar Ramon is ze keer op keer de baas met een aantal
fraaie reddingen.
De 5-1 valt uiteindelijk dan ook aan de andere kant. Na
mooi voorbereidend werk van Tijn kan Finn de bal binnenschieten in de korte hoek. Hierna golft het spel nog
op en neer en wordt er uiteindelijk nog 1 keer gescoord.
Dave was er al een aantal keer dichtbij, maar hij staat na
een schot van Jippe op de juiste plaats om de doelman
kansloos te laten: 6-1. De jongens hebben vandaag laten zien dat je met samenspel veel kunt bereiken.
Al met al een mooie verdiende overwinning met een
aantal fraaie combinaties waar een doelpunt uit volgde.
Proficiat jongens en succes volgende week.

ST Constantia/Menos JO11-3

ST EGS JO11-3

beker
vertrek: 10:00 naar Landhorst
vervoer: Bock, Bottenberg, res: van
Kuppenveld
Dinsdag 23 oktober
19:30

ST EGS 6

Odiliapeel/BG 3

comp
Zaterdag 27 oktober
wedstrijdcoördinator: tot 13:00 uur Paul van
Halen, vanaf 13:00 uur Anita van Zuijlen
14:30

Vorstenbossche
Boys JO19-1

ST EGS JO19-1

comp
vertrek: 13:30 Vorstenbosch
vervoer: van Soest, Spanjers, van Tienen, van der Vliet, res: Wijdeven
15:00

ST EGS JO17-1

Erp JO17-1

comp
14:00

ST EGS JO17-2

Toxandria JO17-1

comp
12:30

ST EGS MO17-1

JVC Cuijk MO17-1

comp
12:30

Erp JO15-1

ST EGS JO15-1

comp
vertrek: 11:30 naar Erp

Dubbele cijfers winst voor JO11-3

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

ST EGS JO11-3 - Toxandria JO11-2
13:00

(Dorothé Balk )

vertrek: 12:00 naar Langenboom
vervoer: Hollanders, Pieters, Spaan,
res: Rutten
14:00

ST EGS JO15-3

Herpinia JO15-2G

comp

Binnen 5 min. staan we al met 1-0 voor met een mooi
doelpunt van Levi. Ons team heeft er zin in en dat eerste doelpunt smaakt naar meer en al snel heeft Levi het
doel weer gevonden 2-0. Maar nu krijgt de tegen partij
toch ook een kans en wordt het 2-1. Jamy maakt een
mooie actief en weet Levi te vinden 3-1. En ook net voor
de rust weet Sven een mooie voorzet te geven aan Stan
en wordt het voor de rust 4-1.

Goed samen gespeeld en op naar de volgende wedstrijd.

ST EGS JO15-2

comp

Zaterdagochtend beetje fris maar met een opkomend
zonnetje prima voetbal weer. We voetballen vandaag
tegen Toxandria en spelen 7 tegen 7.

Na de rust zijn onze jongens nog niet klaar met scoren.
Al snel valt er weer een doelpunt en scoort Stan door
een mooie voorzet van Jamy. Daarna geeft Stan een
mooie voorzet aan Sven en weet Sven met de binnenkant paal te scoren. Uiteindelijk wordt er nog gescoord
door Stan en Joey en Deniz en winnen we deze mooie
zaterdag met 11-4.

SES JO15-1

12:45

Olympia'18 JO13-1 ST EGS JO13-1
comp
vertrek: 11:45 naar Boxmeer
vervoer: wordt door leiding geregeld

12:00

De Zwaluw JO13-1 ST EGS JO13-2
comp
vertrek: 11:00 naar Oefelt
vervoer: wordt door leiding geregeld

13:15

ST EGS JO13-3M

Boekel Sport JO13-3M

comp
11:45
Foto: Jaimey Meegens trekt ten aanval
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ST EGS MO13-1

Nulandia MO13-1

comp
11:00

ST EGS JO13
2007-1

FC Engelen JO13
2007-1

de derde helft egs

comp
10:30

( Sylvia Verheijen)
Het is zaterdag 29 september, het zonnetje schijnt en de
meiden (Mare, Janna, Jaimy, Julia, Tess, Lotte, Fajah )
hebben er zin in. Janna staat vandaag in het doel. Het
spel is begonnen en de meiden moeten meteen aan de
bak.Berghem is aan de bal en schiet en Janna kan de
bal net niet tegen houden ondanks de goede verdediging van Fajah en Julia, wel goed gedaan meiden.0-1
Tess gaat nog steeds vol in de verdediging en ook nu
weer is Berghem net een tikkeltje sneller waardoor het
al snel 0-2 word. Op het veld overleggen de meiden
goed met elkaar en de kans die ze krijgen proberen ze
ook steeds goed te benutten. Met wat aanwijzingen van
2 papa’s geven de meiden 100%. Jaimy raakt aan de
bal terwijl een speler van Berghem sport Jaimy probeert
weg te drukken laat Jaimy Berghem zien dat ze het niet
zomaar gewonnen krijgen. Goede schot op het doel

maar net er langs, jammer meid. Na een hoop over en
weer spel en goede verdediging van onze meiden gaan
we de rust in met 0-6
2de helft
De meiden laten de moed niet zakken en gaan er nog
steeds voor. Fajah en Lotte vol in de verdediging en voorkomen een doelpunt tegen. Ook mare weet een aanval
tegen te houden van de tegenstander en waarmee ze
laat zien dat Berghem sport het niet zomaar gewonnen
krijgt. Ook in deze 2de helft doen de meiden alles eraan
om te voorkomen dat ze een tegen aanval krijgen. Ondanks de goede en positieve inzet van de meiden is het
ze niet gelukt om te winnen.
( Eind stand 0-14)

Margriet JO9-2 - ST EGS JO9-2
(Tamara Disveld)
De eerste 7 minuten is EGS veel aan de bal. Vervolgens
komt Margriet J09-2 aan de bal. Rechtstreeks op de
goal af. Siem raakt de bal nog aan, maar de eerste goal
is gemaakt. In de volgende minuten gaat het gelijk op.
Er komen twee kansen voor Margriet J09-2 maar Siem
weet deze beide tegen te houden. EGS J09-2 speelt
goed over. De bal is vervolgens meer bij EGS J09-2 aan
de voeten. Yadi krijgt een mooie kans, maar de keeper
stopt de bal. Vervolgens komt er een kans voor Margriet
J09-2. Deze wordt goed benut want het zorgt voor de
2-0. Maar EGS J09-2 zet door, en met goed samenspel
komt Yadi aan de bal en hij scoort de 2-1. Net voor de
rust wordt de bal overgenomen door Margriet J09-2. Ze
gaan snel op de goal af. Maar Siem weet deze met een
mooie duik uit de goal te houden.
Vervolgens begint Margriet J09-2 sterker aan de tweede
helft. Maar EGS J09-2 weet de bal weer te pakken te
krijgen. Sam schiet, maar helaas wordt de bal gestopt
door de keeper. Direct erna neemt Yadi een mooi schot,
maar ook deze wordt tegengehouden. Jurre neemt vervolgens de bal. Schiet uit naar de goal maar deze wordt
gestopt door de keeper. Lieke laat zien dat ze niet bang
is voor de tegenstander. Ze komt bijna bij de goal, maar

vertrek: 09:30 naar Landhorst
vervoer: Haverkamp, Jansen, res: Kuipers
09:30

helaas neemt Margriet J09-2 de bal over. Merlijn had
een mooie kans. Knap gespeeld, maar helaas kwam er
geen goal uit voort. Zo ook voor Jurre: een mooi schot,
maar gestopt door de keeper. Margriet J09-2 neemt
de bal over, gaat op goal af. Maar Siem weet de bal te
stoppen. EGS J09-2 is weer aan de bal. Lieke krijgt een
kans. Schopt de bal, maar raakt de paal. Margriet J09-2
komt aan de bal, gaat rap naar de goal. En met een hard
schot gaat de bal over Siem heen. Het is 3-1. EGS J09-2
is direct weer aan de bal. De bal gaat naar voren. Luke
krijgt een kans maar helaas komt hier geen goal uit.
Jurre neemt zijn kans. Schiet goed op goal, maar de bal
wordt gestopt. Dan probeert Cas het. De bal wordt hard
geschoten, maar op de lat. Margriet J09--2 gaat richting
goal. Siem weet de bal tegen te houden, maar de bal
rolt verder. Jurre weet de bal weg te stoppen, waardoor
een goal werd vermeden. Vervolgens komt Margriet
J09-2 weer aan de bal. Ze komen bij de goal, schieten
maar Siem weet de bal tegen te houden. De wedstrijd
loopt tegen het einde. Sam weet met een goed schot
de stand tot 3-2 te krijgen. Dan komen er nog een paar
spannende minuten. Sam schiet nog eens, maar de bal
wordt gestopt door de keeper. Luke pakt de bal, schiet,
maar helaas leidde dit niet tot een goal. Dan maakt Jurre
vanuit een corner de 3-3. Yadi laat nog een mooie kans
zien, maar de eindstand is 3-3.
Al met al een mooie, spannende wedstrijd.

ST EGS JO11-2

Toxandria JO11-2

comp
09:30

Hapse Boys JO11-2 ST EGS JO11-3
comp
vertrek: 08:30 naar Haps
vervoer: Hermanussen, van Kuppeveld,
res: Rutten

11:00

ST EGS JO10-1

UDI'19/CSU JO10-2

comp
scheidsrechter: leider is spelleider
11:30

Ondanks het verlies hebben de meiden aten zien dat
Berghem sport de wedstrijd niet zomaar gewonnen
kreeg en bleven ze tot de laatste seconden 100% voor
gaan en heeft Janna ook veel ballen tegen kunnen houden. Goed gedaan meiden

Spannende wedstrijd JO9-2 eindigt in gelijkspel

ST EGS JO11-1

comp

Meiden JO10-4M geven zich niet zomaar gewonnen
ST EGS JO10-4M Berghem Sport JO10-5

ST Constantia/Menos JO11-1G

ST Fiducia/ Elsendorp JO10-1G

ST EGS JO10-2

comp
vertrek: 10:30 naar de Rips
vervoer: van Hal, Jansen(Thije), res:
Jansen(Teun)
08:45

Avesteyn JO10-2

ST EGS JO10-3

comp
vertrek: 07:45 naar Heeswijk Dinther
vervoer: van der Meijs, Peters, res:
Radstake
09:30

ST EGS JO10-4M

HVCH JO10-4

comp
scheidsrechter: leider is spelleider
08:45

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

09:00

TOP JO9-1

ST EGS JO9-2

comp
vertrek: 08:00 naar Oss
vervoer: Bello, ten Broeke, res: van Dijk
11:00

ST EGS JO9-3

ST HRC'27/Stormvogels'28 JO9-1

comp
scheidsrechter: FairPlay
09:00

ST EGS JO9-4

Toxandria JO9-2

comp
scheidsrechter: FairPlay
09:00

ST EGS JO9-5

DSV JO9-2

comp
scheidsrechter: FairPlay

4 maal winst voor JO7-5
De Zwaluw JO7-1 - ST EGS JO7-5
(Bart van der Linden)
Op de eerst koude morgen van het seizoen staan de
mannen van JO7-5 om half negen klaar om te vertrekken naar CV de Zwaluw. Een beetje klappertandend
maar met veel enthousiaste verdelen de mannen zich
over de beschikbare auto’s en met behulp van de BartBart gaan we met toeristische route naar Oeffelt.

In de tweede helft worden er door de leiding van de
Zwaluw tactische wissels uitgevoerd om de schade nog
enigszins te beperken. De mannen van EGS hebben
alles in de eerste helft gegeven zakken terug op eigen
helft.
De tactische wissels lijken te werken, maar niet voldoende waardoor de standen van de tweede helft uitkomen op 1-7 en 4-5. 4 x winst voor JO7-05.

ST EGS JO8-1

DAW Schaijk JO8-1

comp
scheidsrechter: FairPlay
08:45

Juliana Mill JO8-2G ST EGS JO8-2
comp
vertrek: 07:45 naar Mill
vervoer: Toenders, Vosveld, res: Wouters

09:30

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

09:00

Vandaag maakt Tygo zijn eerste wedstrijd debuut, na
een aantal trainingen te hebben bijgewoond. Tygo is
dan ook erg zenuwachtig, maar daar is in de wedstrijd
niets meer van te merken.

Volkel JO7-1

ST EGS JO7-3/JO7-4

comp
vertrek: 08:00 naar Volkel
11:00

Hapse Boys JO7-1 ST EGS JO7-5
comp

Naar een stevige warming-up wordt er besloten 3x3 en
4x4 te spelen. Coaching van het 3x3 team door Bart en
4x4 door Kenneth. Geen wissels meer over dus de volledige speelminuten voor alle mannen dus. De Jippen
zijn verdeeld over de beide teams dus hier kan vandaag
geen verwarring over bestaan.
Vol gas wordt er door de teams gestart aan de eerste
helft. Je kunt zien dat beide delen van de teams er zin in
hebben. De eerste goals vallen dan ook snel aan beide
kanten. Na de eerste helft staat EGS JO7-05 dan ook
voor in beide matches. Team Bart: 0-9, Team Kenneth
1-7.

09:00

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
comp

Foto (Bart van der Linden): Jip Erkelens in actie
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HVCH VR2

de derde helft egs
(Frans van Lin)
Vandaag stond de eerste competitiewedstrijd van het
seizoen op het programma. Een heerlijk zonnetje en
prachtige nieuwe tenues waren in ieder geval al een
zeer goed begin! Door wat navigatieproblemen bij de
tegenstander begon de wedstrijd 10 minuten later dan
gepland.
Vanaf de aftrap waren onze jongens gretig en werd
Blauw Geel gelijk achteruit gedwongen. In de eerste minuut al bediende Boaz Milan die niet aarzelde en de 1-0
direct binnen schoot. Één minuut later was het Jidde die
de bal vanaf links met een droge knal in het net kreeg,
2-0.
Bij de aftrap die volgde verloor de tegenstander de
bal en Jidde stoomde op aan de zijkant, waarnaar zijn
strakke voorzet door Senn netjes werd binnen getikt,
3-0. De kids van Blauw Geel waren door deze snelle
acties helemaal de kluts kwijt en EGS kon vervolgens
ongestoord doorgaan met aanvallen. Milan legde de bal
breed op Senn en met een prachtig schot schoot hij de
4-0 binnen.
Even leek het of we in de Alianz Arena waren! A la Arjan
Robben sneed Jidde vanaf rechts naar binnen en krulde
de bal met zijn linker in de rechter bovenhoek, hoppa
5-0. De 6-0 was ook prachtig, Boaz ontving de bal in zijn
voeten met zijn rug naar de goal, in een flits draaide hij
om de man in zijn rug heen en schoot de bal in de hoek.
Vlak voor het einde van het eerste kwart stuurde Boaz
Senn de diepte in en die maakte een verdiende hattrick
binnen 10 minuten speeltijd!

Liam maakte in de volgende aanval de elfde goal voor
EGS.
Na de rust nam Don de plek onder de lat over van Davey. In korte tijd had Luuk na de rust drie keer pech,
eerst viel hij pijnlijk op zijn gezicht, daarna stond er een
tegenstander op zijn tenen en tot overmaat van ramp
kreeg hij daarna ook nog een tik op zijn enkel. Maar als
rasechte voetballer verbeet hij zijn pijn en verraste hij het
publiek met een paar sluwe schijnbewegingen die hij van
Ronaldo heeft afgekeken. Liam dribbelde er lustig op los
en scoorde tot twee keer toe na een lange dribbel vanaf
eigen helft, 13-1.
De concentratie verzwakte wel wat in de tweede helft,
waardoor bij sommige kids op enig moment meer Fortnite-moves dan voetbal-moves waren waar te nemen.
Maar door coaching vanaf de lijn werd dit (enigszins)
aan banden gelegd. De paar keer dat Blauw Geel in de
buurt van onze goal kwam was Don scherp en hield zijn
goal schoon in de tweede helft.
De allerlaatste aanval was er weer één uit het boekje.
Vanaf de middellijn speelde Davey de bal op rechts naar
Milan, Milan passte de bal langs de lijn de diepte in op
Senn. Senn zag op zijn beurt de mee op gekomen Davey vrij voor de goal, zijn strakke voorzet werd door Davey soepel binnen gegleden, 14-1! En daar klinkt ook het
eindsignaal.
Het was een prachtige voetbal voorstelling, met genoeg
goals op de teller! Op naar de volgende tegenstander.

(Jody Jansen)
Na een leerzame, maar vooral gezellige training te hebben gehad afgelopen woensdag, was het vandaag dan
zo ver. EGS j07 ½ tegen EGS j07 ¾. De DERBY van dit
seizoen, paars tegen paars. De dauw over het gras, het
zonnetje dat scheen en een goede opkomst van supporters, maakten dat samen de ideale omstandigheden
om een leuke pot te kunnen spelen.
Nadat onze trainers twee teams hadden samengesteld,
kon de strijd beginnen. Onze jongens en meiden gingen
meteen vol in de aanval. Deze pot moest en zou gewonnen worden. Door de goede verdediging van amine
wisten Rens, sylvie en Levi te kunnen scoren. Helaas
bleek dat net niet genoeg waardoor de eerste pot van dit
groepje werd verloren met 3-4.

Redactie:
		

Rian van de Ven
Edwin van Kraaij

Paulien Paters, Nicole de Klein

t

Theo Cuppen

m

Ellen van Kraaij, Anja Loeffen

Zaterdag 13 oktober
o

Paulien Paters, Marjan van Krevel

t

Bert van Benthem

m

Charlotte Aarns, Dora Elmans

Zaterdag 20 oktober
o

Anja Seinstra, Fannie Cuyten

t

Saskia Bongaards

m

Willy van Schipstal, Ria van Schipstal

Zaterdag 27 oktober
o

Paulien Paters, Carla van Haren

t

Henk Wijdeven

m

Tiny ten Haaf, Dora Elmans

Zaterdag 3 november
o

Paulien Paters, Nicole de Klein

t

Theo Cuppen

m

Ellen van Kraaij, Anja Loeffen

Zaterdag 10 november
o

Paulien Paters, Marjan van Krevel

t

Bert van Bentum

m

Charlotte Aarns, Dora Elmans

Zaterdag 17 november
o

Anja Seinstra, Fannie Cuyten

t

Saskia Bongaards

m

Willy van Schipstal, Ria van Schipstal

o

Paulien Paters, Carla van Haren

t

Henk Wijdeven

m

Tiny ten Haaf, Dora Elmans

Zaterdag 1 december
o

Paulien Paters, Nicole de Klein

t

Theo Cuppen

m

Ellen van Kraaij, Anja Loeffen

Zaterdag 8 december
o

Anja Seinstra, Fannie Cuyten

t

Bert van Bentum

m

Willy van Schipstal, Ria van Schipstal

Zaterdag 15 december
Foto (Frans van Lin): Davey van Lin aan de bal,
terwijl Liam Scheepers (liggend) en Luuk Ockers
toekijken.

Onderlinge strijd tussen EGS JO7
ST EGS JO7-1/JO7-2 ST EGS JO7-3/JO7-4

o

Zaterdag 24 november

Na overleg met spelbegeleider Greg hebben we er voor
gekozen om de tegenstander met een extra speler te
laten voetballen, om zo toch een beetje tegenstand te
kunnen ervaren. Jidde liet zich hier echter niet door
stoppen en stoomde op over de rechter kant en schoot
vanaf grote afstand de 8-0 hard binnen. Ondertussen
was Liam het veld in gekomen en begon aan een dribbel vanaf eigen helft, na een perfecte slalom ronde hij
beheerst af, 9-0.
Bij Liam zijn volgende dribbel omspeelt hij de hele verdediging inclusief de keeper, een tikkie breed en Senn
kon de bal over de lijn heen lopen, zo de dubbele cijfers
in, 10-0. Uit het niks werd keeper Davey verrast door
een prachtige uithaal in de kruising, de eer voor Blauw
Geel was gered bij deze 10-1. Gelukkig lieten onze jongens zich niet van de wijs brengen,

(Piet Michiels)

Zaterdag 6 oktober

JO8-1 wint overtuigend
ST EGS JO8-1 - Blauw Geel’38 JO8-2

Commissie kantine

Het andere groepje eindigde hun eerste pot met dezelfde
eindstand, waarbij Ruby maar liefst 3 keer wist te scoren
——> de eerste hattrick van dit seizoen!!!!!
Maar de strijd was nog niet helemaal gestreden. Er werd
van team gewisseld en dit keer konden we opnieuw onze
voetbal skills laten zien. Opnieuw weer vol in de aanval,
want de wil om te winnen was groot vandaag. Onze tegenstanders hadden tijdens de eerste pot de benodigde
energie ingeleverd, waardoor wij hier van wisten te profiteren. De tweede wedstrijd wisten we af te sluiten met
een terechte overwinning.
Het andere groepje had iets minder geluk en eindigde
met 1-3, waarbij maxx er voor zorgde dat we het niet bij
de nul hielden.

o

Paulien Paters, Marjan van Krevel

t

Saskia Bongaards

m

Charlotte Aarns, Dora Elmans

Zaterdag 22 december
o

Paulien Paters, Carla van Haren

t

Henk Wijdeven

m

Tiny ten Haaf, Dora Elmans

Zaterdag 29 december
o

Paulien Paters, Nicole de Klein

t

Theo Cuppen

m

Ellen van Kraaij, Anja Loeffen

Wat hebben we geknokt en op inzet hebben wij vandaag
zeker gewonnen!! Op naar volgende week, dan mogen
we opnieuw thuis tegen Juliana Mill.
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Foto’s:		

Matt Gerrits

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

