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Uitslagen
(Rian van de Ven)
Zaterdag 6 oktober

Foto: de JO11-2

Pieken en dalen voor EGS 6

Festilent 6 - ST EGS 6

Verlies voor VR1

vv Holthees-Smakt VR1 - ST EGS VR1

(Joep van der Molen)

(Jiske Hendriks)

Afgelopen weekend werd wederom een diep dal uitgezocht na een hoge piek van vorige week. Na een 10-2
overwinning werd nu een 8-0 nederlaag geïncasseerd.
Korfballen blijft toch een leuke sport, of niet soms, met
deze uitslagen.

Het was een vroege zondag voor de dames van Estria.
Kwart voor 9 stonden we klaar om te vertrekken naar
Holthees/Smakt, waar we om 10.00 u begonnen aan
de wedstrijd. Het zonnetje scheen dat was fijn in ieder
geval.

Tegen Festilent was EGS 6 niet opgewassen. Festilent
had beduidend betere spelers binnen boord en legde
EGS al snel over de knie. Met de rust stond het al 4-0.
EGS kon er maar weinig tegenover zetten, de enige
kans was van Jeroen in de eerste minuut. EGS was eigenlijk alleen maar bezig om de boel tegen te houden.

In het begin ging het redelijk gelijk op, de scheids floot
redelijk goed en het spel golfde op en neer maar er viel
bij beide teams geen goal. Halverwege de 1ste helft
ging een speelster van Holthees/Smakt in de buurt van
de 16 neer, het moment wat daarop volgde was erg
rommelig en vervolgens schoot een speelster van Holthees/Smakt de bal in het goal. We gingen de rust in met
1-0 achter.

Ondanks verwoede pogingen om in de tweede helft
de poort op slot te houden, lukte dat uiteindelijk niet.
EGS ging in de tweede helft zeer compact spelen, maar
toch vond Festilent de opening naar het doel. Nog meer
smet op de wedstrijd was het uitvallen van Jasper. Een
verkeerde sliding van de tegenstander, raakte vol de
kwetsbare enkel van Jasper. Wederom kan Jasper met
zijn pootje omhoog zitten en een koudverband om de
enkel wikkelen, net zoals een half jaar geleden. Jasper
is voor een tijdje uitgeschakeld. Net zoals EGS deze
wedstrijd vakkundig werd uitgeschakeld en knock-out
werd geslagen door Festilent.
Het werd uiteindelijk 8-0.

De aftrap was maar net genomen na de rust, de bal
werd via de zijkant naar voren gebracht en een speelster van Holthees/Smakt liep tegen een voorzet aan die
helaas voor ons in het doel viel. De beslissingen van
de scheidsrechter vielen vervolgens in ons nadeel. Ondanks een aantal goede combinaties en schoten op
doel, wisten wij helaas niet te scoren. We eindigden de
wedstrijd met 2-0.
Aankomende zondag zijn we vrij en spelen we de week
erop donderdagavond tegen Vianen, hopelijk dan weer
3 punten!

4

Van de leeftijdsgroepen JO7 t/m JO10 worden
geen uitslagen en standen door de KNVB bijgehouden.
Volharding JO11-3

ST EGS JO11-3

2-12

ST EGS JO11-2

Achates JO11-3

3-3

ST Excellent/SVS/
Westerb. Boys
JO11-1G

ST EGS JO11-1

4-1

ST EGS JO13
2007-1

Margriet JO13
2007-1

3-2

ST EGS MO13-1

vrij

ST EGS JO13-3M

VOW JO13-2M

uitg.

Odiliapeel/BG
JO13-1

ST EGS JO13-2

13-0

Vios’38 JO13-1

ST EGS JO13-1

7-2

ST EGS JO15-3

vrij
ST EGS JO15-2

1-3

Fc De Rakt JO15-1 ST EGS JO15-1

0-3

ST EGS MO17-1

Constantia MO17-1

1-1

ST EGS JO17-2

De Zwaluw JO17-1

0-7

ST EGS JO17-1

Montagnards JO17-1

1-0

ST Herpinia/OKSV
JO19-1

ST EGS JO19-1

4-0

TOP JO15-3

Zondag 7 oktober
ST EGS VR2

vrij

vv Holthees-Smakt
VR1

ST EGS VR1

2-0

Festilent 6

ST EGS 6

8-0
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Programma
Woensdag 10 oktober
18:30

(Ankie Spanjers )
Zaterdag 6 oktober verzamelde de meiden die op tijd
waren zich om 11.15 uur bij Estria voor de volgende
competitiewedstrijd, thuis tegen Constantia MO17-1, uit
Wanroij. Het weer was super, het zonnetje scheen en de
gevoelstemperatuur was rond de 25 graden.
In de eerste helft werd er redelijk goed overgespeeld en
Gwen leverde weer goed keepwerk. Silke had in de 9de
en 27ste minuut twee hele mooie doelpogingen, die er
helaas niet in gingen. In de 21ste minuut van de wedstrijd wist Lieneke de 0 – 0 stand om te zetten naar een
1 – 0 voorsprong.
In de tweede helft werd er goed overgespeeld en leverde
Gwen uitstekend keepwerk, met een mooie redding in
de 76ste minuut. In de 48ste minuut had Renée een hele
mooie kans op een doelpunt, maar die ging er helaas
niet in. Constantia wist in de 52ste minuut de stand gelijk te trekken naar 1 – 1. Halverwege de tweede helft
raakte Lieneke in duel was met een van de meiden van
Constantia en belande Lieneke op de grond. Ze had flink
veel last van haar rechter onderarm. Door Rick Stoffelen
is gecontroleerd of er iets mis mee was of niet, die zei
dat het waarschijnlijk gebroken was en dat Lieneke naar

VOW JO13-2M

comp

MO17-1 wint net niet

ST EGS MO17-1 - Constantia MO17-1

ST EGS JO13-3M

scheidsrechter: Jan Paters

het ziekenhuis moest voor foto’s. Ondanks dat Lieneke
last had van haar arm heeft ze de wedstrijd wel uitgespeeld en zelfs nog in de 64ste en 65ste minuut van de
wedstrijd twee mooie kansen op doelpunten, die er helaas niet in gingen. Constantia ging nog een keer in de
aanval om te proberen om nog een doelpunt te maken,
dit lukte ze, maar het doelpunt werd door de scheids afgekeurd. Dit zorgde voor wat ophef bij Constantia. En de
eindstand van de wedstrijd is 1 – 1.
Goed gespeeld meiden! Terecht 1 punt thuis weten te
houden. Tot de volgende wedstrijd.

Donderdag 11 oktober
18:45

Volharding JO9-2

ST EGS JO9-3

comp
vertrek: 17:45 naar Vierlingsbeek
vervoer: Keijzers, Sebel, res: van Thiel
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

Foto: Amber van Haren gaat er met de bal van door

13:00

ST EGS JO15-1

Nulandia JO15-1

comp
scheidsrechter: Kevin Janssen

JO15-1 behoudt koppositie

Fc De Rakt JO15-1 - ST EGS JO15-1
(George van der Zon Brouwer)

De aanloop naar deze wedstrijd had veel weg van een
seniorenwedstrijd op de zondagmorgen in de Kelderklasse. Spelers niet op tijd aanwezig, niet genoeg vervoer om naar de uitwedstrijd te rijden, bij aankomst in
Uden blijkt de kleedkamer bezet, een verplaatsbaar
doel moest nog op de plek worden gezet door onze eigen spelers, hondendrollen op het veld (het veld schijnt
ook gebruikt te worden voor honden trainingen…), de
dug-out moest nog gebouwd worden en bestond uiteindelijk uit 4 plastic stoeltjes en vlak voor de wedstrijd
krijgt Daan van Thiel een bloedneus die niet meer wilde
stoppen. Tel daarbij op een gemummificeerde scheidsrechter die zo dik ingepakt was, dat hij amper nog kon
bewegen en je hebt het juiste recept voor een onvervalste kelderklasse wedstrijd.
In Uden bij De Rakt bewaren we niet echt de allerbeste herinneringen en deze voorbereiding sprak ook niet
echt in ons voordeel. Het begin van de wedstrijd leek
wel op pupillenvoetbal; met zn allen op een kluitje.

14:00

De technische staf greep al snel in en dat had meteen
resultaat, want onze jongens kregen diverse kansen om
de 0-1 te maken, oa Sven met zn raketaandrijving die
2x net over het Udense doel schoot. Met een 0-0 werd
de rust bereikt, waarbij geheel kelderklassewaardig,
onze jongens geen drinken werd aangeboden door onze
Udense gastheren.
In de tweede helft moest er veel meer strijd worden geleverd en dat resulteerde in een snel doelpunt van Abe,
0-1. Er werd veel beter dan de eerste helft gevoetbald
en Abe wist zijn tweede doelpunt te maken oog in oog
met de Udense keeper, 0-2. Na een individuele actie van
Jorg, die 3 tegenstanders voorbij speelde en daarna in
het strafschopgebied van achteren werd gevloerd, werd
er een penalty toegekend aan EGS. Deze penalty werd
feilloos ingeschoten door Max met zijn magische linkerbeen, 0-3. Dat De Rakt niet wist te scoren was mede te
danken aan Boy, die weer een paar uitstekende reddingen wist te maken.
Ondanks dat er een hoop dingen tegenzaten, hebben
jullie de 3 punten toch weer bij kunnen schrijven, waardoor jullie steviger op de 1ste plek staan, top gedaan!

ST EGS JO15-2

DAW JO15-3G

comp
scheidsrechter: Theo Wouters
12:15

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

11:00

ST EGS JO13-1

DAW Schaijk JO13-1G

comp
scheidsrechter: Joeri Nuijen
12:00

ST EGS JO13-2

FC Uden JO13-2

comp
scheidsrechter: Edwin van Kraaij
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

Vios te sterk voor JO13-1

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

Wedstrijd JO13-2 snel vergeten

Vios’38 JO13-1 - ST EGS JO13-1

Odiliapeel/BG JO13-1 - ST EGS JO13-2

(Anton Gerrits )

(John Verwegen )

09:30

Vios38 was een sterke tegenstander die ons met name
in het eerste kwartier onder druk zette. Dit resulteerde
in een 2-0 achterstand. Na deze fase kregen wij voldoende kansen om de wedstrijd te keren. Helaas waren
we niet scherp genoeg voor het doel. Alleen spits Dylan
scoorde 2-1. Rust 2-1.
Doelman Noud had zijn dag niet. Helaas liet hij de bal te
gemakkelijk door zijn handen glippen. In de eerste minuten na rust ging het allemaal even te snel voor onze
jongens. Binnen no time stond er 5-1 op het scorebord.
Ook wij kregen nog kansen op een beter resultaat maar
de uitstekende doelman stond succes in de weg. Benjamin zorgde oog in oog met de doelman voor de eindstand 7-2.

De wedstrijd RKSV Odiliapeel JO13-1 - EGS JO13-2
was er een om snel te vergeten. De krachtsverhoudingen lagen behoorlijk scheef in deze wedstrijden en op
posities kwamen we te kort. We kwamen niet aan voetballen toe en het enige wat we konden doen was tegenhouden. Dylano die vanaf vandaag onze vaste keeper
is, deed zijn uiterste best, maar kon er ook niet veel aan
doen dat we in de rust met 6-0 achter stonden.
In de tweede helft probeerde wat meer te voetballen,
door de ballen wat meer over gaan te spelen. Dit lukte
een beetje. We kregen nog een kans op een ere treffer,
maar helaas lukte dit niet. Uiteindelijk verloren we de
wedstrijd met 13-0. Het meest positieve vandaag was
toch wel het weer, dat was geweldig.

scheidsrechter: Peter Pijnappels
Berghem Sport JO10-2 ST EGS JO10-1
comp
vertrek: 09:00 naar Berghem
vervoer: Brioschi, Cuppen, res: Daamen
10:00

ST EGS JO10-3

HVCH JO10-5

comp
09:30

ST EGS JO9-1

HVCH JO9-1

comp
09:30

ST EGS JO9-2

UDI'19/CSU JO9-3

comp
08:45

SIOL JO9-3

ST EGS JO9-4

comp
vertrek: 07:45 naar Cuijk
vervoer: Treffers, Michiels, res: Alhalq
10:00
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ST EGS JO11-2

comp
10:00

Na de zege van vorige week tegen Juliana moesten we
vandaag naar Beugen. Tegenstander was Vios 38. Lekker weertje, goed veld en vol vertrouwen begonnen we
aan de wedstrijd.

ST EGS JO11-3

Berghem Sport
JO9-6
comp

ST EGS JO9-6M
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Scheidsrechtercoördinator Theo Wouters had alle Estria/GVV’57/SCV’58 (EGS) scheidsrechters afgelopen
zaterdag op De Kranenhof uitgenodigd voor een kort
samenzijn.

vervoer: Cornelissen, Ghijssen, res:
Keijzers
10:00

Week van de scheidsrechter
(Jan Nuijen)
Deze week, van 6 oktober tot en met 14 oktober 2018, is
het “de week van de scheidsrechter”, waarin de scheidsrechter in het verdiende zonnetje wordt gezet, want…
zonder de scheids is voetbal onmogelijk!!!

vertrek: 09:00 naar Berghem

Een groot gedeelte van het scheidsrechterskorps (zie
foto van Matt Gerrits) kon aanwezig zijn en werd door
Estria voorzitter Jan de Kruijf bedankt voor de inzet elke
week maar weer bij de uitvoering van deze onmisbare,
maar ook moeilijke functie in de sport.
Alle aanwezige scheidsrechters ontvingen een attentie
als blijk van waardering en haastten zich toen weer snel
naar het veld…. om weer een wedstrijd te leiden.

ST EGS JO8-1

Rhode/Van Stiphout Bouw JO8-2G

comp
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

Zondag 14 oktober
11:00

ST EGS 6

SES 5

comp
scheidsrechter: André Derksen
12:00

OSS'20 VR2

ST EGS VR2

comp
Donderdag 18 oktober
20:00

ST EGS VR1

Juliana Mill VR1

comp
scheidsrechter: Theo Wouters
Zaterdag 20 oktober
Wedstrijdcoördinator: Rian van de Ven
14:00

ST EGS JO15-3

SIOL JO15-1

beker
scheidsrechter: Edwin van Kraaij
13:15

ST EGS JO13-3M

HVCH JO13-3G

beker
scheidsrechter: Joeri Nuijen
09:30

ST EGS JO11-2

De Zwaluw JO111G

beker
scheidsrechter: Arthur Brussaard
11:00

ST Constantia/Menos JO11-3

ST EGS JO11-3

beker

Foto: De aanwezige scheidsrechters gingen op de foto

vertrek: 10:00 naar Landhorst
vervoer: Bock, Bottenberg, res: van
Kuppenveld
10:00

Gezocht vrijwilligers om
de kantinedienst te ondersteunen

ST EGS JO10-2

VIOS'38 JO10-1

comp
Maandag 22 oktober
19:00

ST EGS MO17-1

SJO Vianen Vooruit HBV MO17-1

beker
scheidsrechter: John Derks
Dinsdag 23 oktober
19:30

ST EGS 6

Odiliapeel/BG 3

comp
scheidsrechter: André Derksen
Woensdag 24 oktober
18:30

SJO Vianen Vooruit HBV MO13-1

ST EGS MO13-1

vertrek: 17:30 naar Vianen
vervoer: Toenders, Adams, res: Hijmans
19:00

OSS'20 JO13 2007-1 ST EGS JO13 2007-1
comp
vertrek: 18:00 naar Oss
vervoer: Rots, ten Broeke, van Dijk, res:
Peppinck

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

6

ST EGS JO17-2
comp

Toxandria JO17-1
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12:30

(Joep van der Molen)

EGS JO15-2 is een klasse lager gaan spelen en pats
boem daar zijn de 3 punten. Een hele opluchting voor
het hele team en kader. Als speler krijg je net iets meer
tijd en iets meer ruimte en daar weten de EGS-spelers
wel mee om te gaan. Doe er de ervaring bij die de jongens hebben meegenomen uit de vorige wedstrijden
vanuit de 2de klasse. Die ervaringen op het gebied van
fysiek een duel aangaan, knokken voor de bal en ruimte
maken voor je zelf zijn punten die in de wedstrijd tegen
Top terugkwamen. Daarnaast werd het balletje sommige
momenten uitstekend samen gevoetbald.
Veel kansen waren er niet, maar het optisch overwicht
was voor EGS. De kleine kansen van EGS werden of te
zacht ingeschoten (Finn) of net gemist (Stein). In de eerste helft kwam EGS nog op achterstand. Juul kreeg een
slag in zijn gezicht en stortte ter aarde. De boosdoener
kon zo ongehinderd verder spelen, terwijl EGS even de
kluts kwijt was, net zoals de scheidsrechter. De leidsman had gewoon moeten fluiten, maar deed het niet.
En zo kon de Top-speler door voetballen, de bal voorgeven en een andere aanvaller ongehinderd inkoppen.
Een flinke dreun voor EGS. Al snel werd de kleedkamer
opgezocht.

JVC Cuijk MO17-1

comp
12:30

Erp JO15-1

ST EGS JO15-1

comp

JO15-2 pakt eindelijk 3 punten

TOP JO15-3 - ST EGS JO15-2

ST EGS MO17-1

Sven voor Stein, Joep voor Teun, Kevin voor Koen, Rick
voor Daan en Milan voor Juul. Vanaf het eerste moment
in de tweede helft was de boel los gebarsten. Jochem
die op rechtsachter al zeer sterk speelde, schoot de bal
naar voren. Jip, ook al zeer goed bezig, bleef doorjagen
op de bal. De verdediger van Top kreeg het Spaans benauwd met Jip in zijn nek en ging dan ook in de fout. Jip
veroverde de bal en legde deze breed op de inkomende
Joep. Heel beheerst drukte hij af. 1-1. Niet veel later kon
Sven op een diepe bal van Sem zijn lange benen in beweging zetten. Veel sneller dan de verdediger was hij en
Sven spurtte richting doel (was nog best een flinke afstand). Heel uitgekookt plaatste Sven het balletje tussen
de benen van de keeper door. 1-2. Wat een blijdschap.
En de koek was nog niet op. Vanuit een ingooi van EGS
kwam de bal ineens voor de voeten van Finn, die zich
niet bedacht. Finn volleerde de bal snoeihard over de
keeper en onder de lat het doel in. 1-3. De voorsprong
werd zeer goed verdedigd. De achterhoede onder leiding van de prima spelende Pim (laatste man), hield de
deur dicht. En had Top een gaatje gevonden, dan stond
Rick op zijn plek. En zo werden de 3 punten uit Oss naar
EGS gebracht.
Een prima prestatie van een groep jongens, die met elkaar met horten en stoten, een hecht team proberen te
vormen. Op die weg moeten nog diverse hindernissen
genomen worden. En in dat proces is het wel lekker dat
de eerste 3 punten binnen zijn gehaald.

Maar dan de tweede helft. EGS JO15-2 heeft 16 spelers,
5 wissels die er dus in de tweede helft er in kwamen.

vertrek: 11:30 naar Erp
vervoer: van Kempen, Maas, Mulders,
res: Nanning
14:00

ST EGS JO15-2

Berghem Sport
JO15-3

comp
14:00

ST EGS JO15-3

Herpinia JO15-2G

comp
12:45

Olympia'18 JO13-1 ST EGS JO13-1
comp
vertrek: 11:45 naar Boxmeer
vervoer: van Beuningen, van der Bijl,
Broekman, res: van Dinther

12:00

De Zwaluw JO13-1 ST EGS JO13-2
comp
vertrek: 11:00 naar Oefelt
vervoer: Burlacescu, Coppens, Cruysen,
res: Kersten

13:15

ST EGS JO13-3M

Boekel Sport JO13-3M

comp
11:45

ST EGS MO13-1

Nulandia MO13-1

comp
11:00

ST EGS JO13
2007-1

FC Engelen JO13
2007-1

comp
10:30

ST Constantia/
Menos JO11-1G

ST EGS JO11-1

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

Mooie, 1e overwinning JO13-1 2007 in de Hoofdklasse

09:30

ST EGS JO13 2007-1 Margriet JO13 2007-1

09:30

Immers: in deze zware hoofdklasse hadden we een
prachtige en verdiende overwinning uit het vuur gesleept. Vanwege de herfstvakantie is er de komende
2 weken geen programma. De 27e oktober spelen we
weer thuis de eerstvolgende wedstrijd om 11.00 uur tegen het voor ons onbekende FC Engelen.

Hapse Boys JO11-2 ST EGS JO11-3
comp
vertrek: 08:30 naar Haps

Onder heerlijke weersomstandigheden stond vandaag,
na een zaterdag rust, de 3e competitiewedstrijd op het
progamma tegen Margriet uit Oss. Dit team had nog
geen wedstrijd gespeeld, vermoedelijk mede door het
spoordrama van enkele weken terug. Nadat wij de vorige wedstrijden goed in staat bleken het spel van de
tegenstander te ontregelen, was de opdracht van trainer Dave vandaag om van achteruit op te bouwen en
vandaar uit meer zelf aan voetballen toe te komen.

In het 2e bedrijf werd het spelbeeld iets rommeliger en
waren beide teams redelijk gelijkwaardig. Veel gevaarlijke momenten ontstonden niet, echter zo’n 10 minuten voor het eind wist Margriet uit een corner de niet
geheel verdiende gelijkmaker in te koppen. Het mooie
aan ons EGS team is dat de jongens de kopjes door
zo’n tegenvaller niet laten hangen maar “volle bak” voor
iedere meter bleven strijden. Net toen het erop leek dat
we genoegen moesten nemen met een puntendeling,
kregen wij een vrije trap toegekend van de prima debuterende scheidsrechter Rene de Waal. Met een enorme
streep vanaf 25 meter vloog de bal er bij de verste paal
in waardoor wij na het eindsignaal een mooi feestje konden bouwen.

Toxandria JO11-2

comp

(Roeland Hoffmann )

In de 1e helft pakten de jongens het heel goed op en
waren we voetballend wat beter dan onze opponenten.
Via een 1-0 voorsprong en een Osse gelijkmaker wisten
wij via een mooie snelle aanval de 2-1 ruststand op het
bord te zetten. Buiten het tegendoelpunt stond de verdedigende organisatie als het spreekwoordelijke huis
en wisten we via snelle aanvallen nog meer meer gevaar te stichten echter meer dan 2 goals zaten er voor
rust niet in.

ST EGS JO11-2

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

ST EGS JO10-1

UDI'19/CSU JO10-2

comp
11:30

ST Fiducia/ Elsendorp JO10-1G

ST EGS JO10-2

comp
vertrek: 10:30 naar de Rips

Foto: Delano Portier schermt de bal af

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

vertrek: 07:45 naar Heeswijk Dinther

Volharding JO11-3 - ST EGS JO11-3

Wat in eerste instantie een vrije zaterdag zou zijn, maar
waar de KNV OMB anders toe deed besluiten, moest
er gevoetbald worden omdat alle speeldata bezet zijn.
bij menig ouder en trainer kwam hartslag bij deze bekendmaking even boven de 200, dit zou in vierlingsbeek
plaats moet vinden OM 08:45.
Het is en blijft hobby en een leuk spelletje om te spelen,
dus netje op tijd vertrokken we met bepakte auto’s naar
de grens met Limburg. Weinig uitbundigheid op de parkeeplaats, was het nog te vroeg of was dit een voorbode
voor geconcentreerde en doelbewuste jongens. Over
de wedstrijd ga ik kort zijn, DEZE WAS PERFECT.
wat ik bij deze wel wil vermelden is de ongelovelijke
inzet,passie, groepsgevoel, verbondenheid, concentratie en de wil om te verbeteren en te winnen. In de kleedkamer met muziek, met heerlijke kleedkamer humor en
eenheid. De slogan SAMEN EGS word door jullie perfect uitgedragen.
Ten laatste jongens, goed trainen van de week en vrijdag vroeg naar bed WANT DAN GAAN WE DIE VAN
JO11-2 EENS EVEN LATEN ZIEN WAT WE KUNNEN!
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ST EGS JO10-3

comp

Dubbele cijfers winst voor JO11-3

(Frank Peters )

Avesteyn JO10-2

vervoer: van der Meijs, Peters, res: Radstake
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
09:00

ST EGS JO9-4

Toxandria JO9-2

comp
09:00

ST EGS JO9-5

DSV JO9-2

comp
09:30

ST EGS JO9-6M

Achilles Reek JO9-1G

comp
09:00

ST EGS JO8-1

DAW Schaijk JO8-1

comp
08:45

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

de derde helft egs
(Merel Gosselink )
De voorbereiding begon al op vrijdag avond 5 oktober.
Trainer Jeroen wordt gespot bij een bekende supermarkt met een kar vol fruit. Trots horen ze hem zeggen:
dit is fruit voor mijn jongens; die hebben morgen een
belangrijke wedstrijd en kunnen wel wat extra energie
wel gebruiken.
Zaterdag ochtend 8:30 de zon schijnt en de jongens
starten na een serieuze warming up en een stuk fruit,
scherp aan hun wedstrijd. Het is direct duidelijk beide
teams zijn aan elkaar gewaagd en er zit vuur in de pot.
In de 5de minuut van de wedstrijd verovert Mosse de
bal, die kaatst door op Finn, die hem door tikt naar Jippe.
Jippe verzorgt een mooie voorzet op Jayden, en Jayden
bewaart de rust en ziet Finn inkomen. Jayden legt hem
voor en Finn zorgt dat de bal in het net verdwijnt (1-0).
Achates voert de druk op, Micha en Dave blijven kalm
en laten zich niet gek maken, Ramon stuurt zijn verdediging goed aan waardoor de 1-1 uit blijft.
De spanning blijft, Tijn en Kyan werken hard en veroveren met grote regelmaat de bal terug van Achates. Het
gehele team blijft jagen en druk leggen. Na 15 minuten
komt Achates gevaarlijk door en stopt Ramon het schot
met een geweldige redding, maar in de rebound lukt het
Achates toch om de baltussen de palen bij EGS te laten
verdwijnen (1-1).

De JO11-2 blijft knokken, en helaas moet Dave de wedstrijd staken (hij was al ziek aan de wedstrijd begonnen).
Na een doelpoging van Jayden, voorkomt Mosse een
snelle tegenaanval van Achates. Ramon houdt zijn verdediging scherp, maar kan uiteindelijk de 1-2 niet voorkomen. Opnieuw een aanval van de JO11-2, Tijn geeft
een geweldige steekpass op Jayden, en hij blijft rustig
voor de goal en scoort de 2-2. Kort daarna volgt een
scrimmage voor de goal van Achates, waarin Jippe behendig de 3-2 maakt. Echter na een sterke tegenaanval
van Achates, zorgen de aanvallers van Achates voor de
eindstand van 3-3.
De JO11-2 heeft vandaag laten zien dat samenspel
loont, complimenten voor het gehele team

(Ruben Jansen)
Voor de tweede keer in een week moesten onze jongens
afreizen naar Cuijk, dit maal voor een wedstrijd tegen
de JO10-2 van JVC. Geen kunstgras deze keer, maar
een echt veld, tot grote blijdschap van ons team. Waar
er vorige week nog kansloos met 5-0 werd verloren van
JVC JO10-3, waren de messen geslepen deze week,
werd er gevochten voor elke meter en boden onze jongens flink partij aan de fysiek veel grotere spelers van
de tegenstander.
Vanaf de aftrap werd er meteen druk gezet en we kregen
twee grote mogelijkheden op rij, deze schoten echter
misten net doel. De intenties waren duidelijk, deze keer
moesten de punten mee naar Grave. De 0-1 viel al vlug,
Fedde kijkt, mooie pass op Teun en die rond beheerst af.
Geen tijd om na te genieten, binnen een minuut valt de
1-1, zondagsschot van ver. De mannen laten vervolgens
goed voetbal zien, de bal gaat rond en de voorsprong
hangt in de lucht. De 1-2 en 1-3 zijn dan ook meer dan
verdiend, twee maal Taro, beide keren op aangeven
van Teun. Dit koppeltje heeft geoefend en vindt elkaar
blindelings. “Ja op de vrijdagmiddag bij Han hebben we
dit samenspel geperfectioneerd” verzekert men de verslaggever na de wedstrijd, “dat werpt nu zijn vruchten
af”. JVC wordt wakker, Thije en Len houden ons op de
been en verdedigen goed op de man, Nicky verricht een
prachtige redding. Dan valt toch de 2-3, de 3-3 en de 4-3
voor JVC.
Time out, de trainer moet ingrijpen. Jasper stuurt ze met
nieuwe instructies weer het veld in. De boel staat weer
op scherp. Noud knalt meteen op de bovenkant van de
lat. Prachtig maar geen goal. Taro laat vervolgens zien in
topvorm te zijn en scoort 3 maal op rij. De 4-4 geheel zijn
eigen verdienste door goed doorlopen op de afvallende
bal, de 4-5 en 4-6 door twee mooie dieptepasjes van
achteruit, koelbloedig afgerond door onze goaltjesdief
van de Essinklaan. Dit kan niet meer mis zou je denken,
echter JVC geeft nog een keer gas: 5-6, 6-6, 7-6, 8-6,
9-6, 10-6 voor JVC. Wat gebeurt hier? Onze jongens
worden ineens overlopen, zij zijn groot en wij zijn klein,
ja dat was zeker het geval maar levert niet in alle gevallen een Calimero complex op. Het bewijs hiervan, onze
jongens.
Waar de ouders langs het veld misschien dachten, dit
is over en uit, zetten de mannen uit Grave nog eenmaal
aan voor een ongekend slotoffensief. Bram op goal lijkt

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

09:00

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
vertrek: 10:00 naar Haps

Zondag 28 oktober
11:00

ST EGS 6

Achilles Reek 3

comp
11:00

DSV VR1

ST EGS VR1

comp
10:15

ST EGS VR2

HVCH VR2

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

ST EGS JO19-1

Margriet JO19-2

comp
15:00

ZSV JO17-1

ST EGS JO17-1

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

niet meer te passeren. Boem 10-7 goal van Levi, de 10-8
en 10-9 van Teun vallen meteen daarna, JVC wankelt,
de 10-10 hangt in de lucht, echter het einde van de wedstrijd nadert. De trainer van JVC sommeert de scheids
om af te fluiten, duidelijk in paniek in de laatste fase van
deze knotsgekke wedstrijd. Deze arbiter bezwijkt dan
ook onder de druk en blaast af, nadat onze mannen nog
twee grote kansen op de 10-10 hebben gemist.

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

vervoer: van den Boom, Gerrits, van der
Hoeven, Jansen, res: van Kempen
13:00

13:00
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DAW Schaijk
JO15-2G

ST EGS JO15-2

vertrek: 12 uur naar Schaijk
vervoer: Hollanders, Pieters, Rutten,
res: Spaan
SIOL JO15-2

ST EGS JO15-3

comp
vertrek: 12:00 naar Cuijk

(Bart Wijnen)

De JO7-5 leert dan ook een heel belangrijke les vandaag: je kunt niet altijd winnen....De uiteindelijke uitslagen: 1e wedstrijdjes 7-4 / 7-0 en de tweede ronde 3-0
/ 7-5. Voor de derde helft worden we uitgenodigd in de
zeer nette kantine van VIOS’38. Waar de jongens getrakteerd worden op een bakkie ranja en een stukje fruit.

DAW Schaijk JO15-1

comp

VIOS’38 JO7-1/JO7-2 - ST EGS JO7-5

Verdeling gemaakt, velden klaar. Beginnen dus. De jongens gaan er in beide wedstrijden vol tegenaan, maar
al snel vliegen de ballen om de oren. De mannen (en 1
vrouw) van Beugen spelen al voor het tweede jaar samen en dat is te merken, de passen gaan net wat gerichter en een trap wat harder, waardoor ieder bal voorin
terecht komt. Dan is scoren zonder keep niet zo heel
lastig.

ST EGS JO15-1
comp

JO7-5 kan niet altijd winnen

Wederom werdt er besloten om de teams te splitsen en
2x 4x4 te spelen, omdat EGS-JO7-5 maar uit 7 spelers
bestaat wordt er 1 speler van Beugen toegevoegd aan
de mannen van EGS.

ST EGS MO17-1

vertrek: 10:15 naar Beugen

13:00

Op naar Beugen, dit keer met navigatie (alleen ingesteld
op fiets route). De route was zo toeristisch dat we even
het vermoeden hadden dat we zelf de koeien nog uit de
wei moesten jagen. Na de boerderij zagen we de velden
van VIOS’38. Een zeer net complex, waar we ontvangen werden door de coördinator, met de mededeling:
EGS JO7-5 spelen op het hoofdveld.

VIOS'38 MO17-1
comp

Een prachtige wedstrijd voor het publiek, waarbij onze
jongens minimaal 1 punt te weinig hebben gekregen.
Gevochten als leeuwen maar de punten blijven in Cuijk.
JVC JO10-2 – EGS JO10-2 eindigt in 10-9.

Beugen uit, altijd lastig. Was het eerste wat we hoorde
toen we om 8 uur bij de velden van Estria aan kwamen.

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

Foto: Tijn Peters omspeelt zijn tegenstandster van
Achates

Doelpuntenfestijn JO10-2 in Cuijk

JVC Cuijk JO10-2 - ST EGS JO10-2

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

comp

Goed samenspel JO11-2 beloond
ST EGS JO11-2 - Achates JO11-3

vertrek: 07:45 naar Mill

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

09:30

ST EGS JO11-1

Handel JO11-1G

comp
10:30

VCA JO11-1G

ST EGS JO11-2

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

de derde helft egs
09:30

ST EGS JO11-3

Venhorst JO11-2

12:30

comp
09:00

Schijndel/DE WIT
JO10-1

ST EGS JO10-1

13:15

vertrek: 08:00 naar Schijndel
ST EGS JO10-2

Gassel JO10-1

comp
09:30

ST EGS JO9-1

11:30

ST EGS JO9-2
SIOL JO9-2G

Berghem Sport JO9-4

vervoer: Spaan, Stekelenburg, Strankinga, res: Willems

ST EGS JO9-3

11:30

vertrek: 07:45 naar Cuijk
vervoer: vanThiel, Berkhout, res: Harends
DSV JO9-2

ST EGS JO9-4

comp

13:15

ST EGS JO9-5

comp

HVCH JO9-6
comp

vertrek: 08:00 naar Heesch
vervoer: Keijzers, Kersten, res: Verhaaren
09:00

Festilent JO8-1

ST EGS JO8-1

11:45
11:00

ST EGS JO8-2
comp

09:00

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

09:30

SIOL JO7-1/JO7-2

comp
O.K.S.V. 2

10:30

ST EGS VR1

ST EGS 6

scheidsrechter: André Derksen

09:00

09:30

wedstrijdcoördinator: Rian van de Ve
Achilles Reek MO17-1

10:15

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

09:30

ST EGS JO19-1

vertrek: 13:30 naar Oss
vervoer: Wijdeven, van Woezik, van
Zuijlen, Aarns, res: Beelen
ST EGS JO17-1
ST EGS JO17-2
comp

10:00

ST EGS JO10-1

ST Constantia/
Menos JO17-2

19:15

Olympia'18 VR2

DVG VR1

ST EGS VR2

SV DWSH'18 MO17-1 ST EGS MO17-1
comp
vertrek: 18:15 naar St Hubert
vervoer: van Haren, Hijmans, van der
Schie, Smits, res: van den Boom

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

ST EGS JO19-1

EVVC JO19-1

comp
15:00

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

14:30

ST Excellent/SVS/WesST EGS JO17-2
terb Boys JO17-2G
comp
vervoer: Lomans, Berends, Rikken,
Rodriquez Briceno

ST EGS JO10-2
14:30

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

Blauw Geel'38/
JUMBO JO9-1

14:00

ST Herpinia/OKSV
JO9-1

ST EGS JO9-2

ST EGS JO9-3

JVC Cuijk JO9-3

vertrek: 08:00 naar Cuijk
vervoer: Harends, Kilian, res: Sebel
SJO Vianen Vooruit HBV JO9-3G

ST EGS JO9-4
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ST EGS MO17-1

vertrek: 12:45 naar St Anthonis

vervoer: Radstake, van Thiel, res: Verhaaren
ST EGS JO9-1

DSV MO17-1
comp

Prinses Irene JO10-1 ST EGS JO10-3

comp

ST EGS VR1

vertrek: 13:30 naar Oploo

Montagnards
JO10-2G

comp

09:00

ST EGS 6

Maandag 12 november

DAW Schaijk JO10-1

scheidsrechter: FairPlay
09:00

GVV'57 3

comp

ST EGS JO11-3

VCA JO11-1G

comp

Volkel JO17-1

comp
14:00

Volharding JO11-3

Astrantia JO7-1

scheidsrechter: Edwin van Kraaij

ST EGS JO15-1

UDI'19/CSU JO15-2

comp
ST EGS JO15-2

SJO/VITA JO15-1

comp
14:00

vervoer: Hartmann, Kilian, res: Keuvelaar

comp

15:00

ST EGS JO11-2

vertrek: 09:15 naar Veghel

Zaterdag 10 november

Ruwaard JO19-1

ST EGS JO11-1

Margriet JO11-2

comp

scheidsrsechter: Kevin Janssen

ST EGS JO7-5

comp

vertrek: 08:30 naar Nistelrode

comp

14:30

11:00

comp

Dinsdag 6 november

ST EGS JO7-3/
JO7-4

comp

JVC Cuijk JO13
2007-1

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

ST SBV/Ulysses VR1 ST EGS VR2

ST EGS MO17-1

ST EGS JO13 2007-1

vertrek: 08:00 naar Bergen

comp

18:45

Venhorst MO13-1

vervoer: Rutten, Sommerdijk, res: Balk

SV DWSH'18 VR1

comp
11:00

ST EGS MO13-1

11:00

ST EGS JO13-2

vertrek: 09:30 naar St Agatha
11:00

Constantia JO7-1/
JO7-2

comp

comp

comp
11:00

09:00

comp

Zondag 4 november
11:00

comp

comp

ST EGS JO7-3/JO7-4 Festilent JO7-1G
ST EGS JO7-5

Vitesse'08 JO13-2

vervoer: Kuipers, Bardoel, res: van den
Berk
09:30

SV DWSH'18 JO8-1

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

Zondag 11 november

vertrek: 09:00 naar Oss

comp
09:30

09:30

Juliana Mill JO13-1G ST EGS JO13-1

comp

Odiliapeel/Braks
Gro JO8-1

ST EGS JO8-2

09:30

comp
10:00

vervoer: Scheepers, de Hart, res: Hooglander
10:00

09:00

comp

comp
vertrek: 08:00 naar Zeeland

vervoer: Latta, Ockers, res: Janssen

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

vervoer: Kersten, Lemmers, Mobers,
res: Nijsten

ST EGS JO9-6M

vertrek: 08:15 naar Lieshout

vertrek: 08:00 naar Wanroij

vertrek: 12:30 naar Gennep

vervoer: Strankinga, Verstraaten, res: Vloet
09:00

comp

vertrek: 10:30 naar St Hubert

comp

vertrek: 09:30 naar Rijkevoort

ST EGS JO8-1

comp

vervoer: van Dinther, van Haaften, Hofstede, res: Liefrink
13:30

ELI JO8-1

comp

vertrek: 12:15 naar Mill

vervoer: Alhalq, Janssen, res: van Kuppenveld
Toxandria JO9-1

SV DWSH'18 JO15-2 ST EGS JO15-3

comp

vertrek: 08:00 naar St Anthonis

10:30

09:15

comp

vertrek: 10:30 naar Ravenstein

comp

09:00

ST EGS JO15-2

comp

comp
08:45

ST Ravenstein/
SDDL JO15-2

Festilent JO9-1

comp
09:30

vervoer: Verhaaren, Verheijen, res:
Cornelissen

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

vervoer: Daamen, Imiri, res: Rots

Nooit Gedacht JO9-2 ST EGS JO9-6M
vertrek: 08:15 naar Geffen

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

V.V. Achates JO9-2

comp

SV Venray MO17-1

comp

ST EGS JO9-5
comp

09:15

comp

comp

10:00

ST EGS MO17-1

09:00

ST EGS JO15-3

ST Constantia/
Menos JO15-2

comp
11:00

ST EGS JO13-1

VIOS'38 JO13-1

comp
12:00

ST EGS JO13-2

UDI'19/CSU JO13-3

comp
10:00

OSS'20 JO13-5M

ST EGS JO13-3M

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

de derde helft egs

11:00

Nooit Gedacht MO13-1 ST EGS MO13-1
comp
vertrek: 10:00 naar Geffen
vervoer: Toenders, Adams, res: Hermanussen

JO8-1 stroopt de mouwen op en wint
Udi’19 JO8-2 - ST EGS JO8-1
(Martijn Kempen)
Zaterdagochtend 8:05 uur op de parkeerplaats bij Estria. Voor zowel ouders als sommige kinderen niet het
favoriete tijdstip om te verzamelen, maar goed Udi jo8-2
wil graag om 9:00 starten dus hebben we geen keus.
Met de slaap in de ogen rijden we naar Uden toe. Udi,
al eerder tegenstander geweest in de beker, is gebrand
om revanche te nemen op onze jongens. Een 13-4 nederlaag is natuurlijk niet niks. Aan onze jongens dus ook
de taak om fel te beginnen en daarmee de toon dus ook
te zetten.
Dat bleek echter niet eenvoudig. Udi was simpelweg
sterker uit de startblokken gekomen. Achterin was alleen Jidde diegene die zijn slaap uit had en daarmee
dus ook een achterstand kon voorkomen. De verdedigers Luuk en Milan waren meer veredelde links- en
rechtsbuiten geworden. Toch was het Milan die een afgeketste bal op de pantoffel nam en EGS geheel tegen
de verhouding in op voorsprong zette. 0-1. Nou zou je
denken dat er nu meer power kwam, maar helaas bleek
dat niet het geval. Achterin stond het nog steeds niet
goed en daardoor kwamen er steeds meer kansen voor
Udi. De bal kregen we me maar niet bij de spits waardoor de druk enorm toenam. Door goed doordrukken
van de tegenstander keek EGS ineens tegen een 2-1
achterstand aan. Dit moest anders. Aangezien Don op
het middenveld net te licht was en er meer power op het
middenveld nodig was, kreeg Don hulp van Maddox en
Boaz. Maddox stroopte zijn mouwen op en ging voorop
in de strijd om de 3 punten. Waar Don met sierlijke bewegingen soms langs zijn tegenstander kon dribbelen
was het Maddox die met het mes tussen zijn tanden
de bal bij de tegenstander kon afpakken. In zo’n actie
raakte zelfs een tegenstander zo gefrustreerd dat hij dat
op Maddox afreageerde. De spelleider kende, geheel
terecht, een vrije trap toe op 25 meter van de goal. Maddox kende geen twijfel. Eist de bal zelf op, loopt aan en
schiet de bal in de goal. 2-2. Lang kon EGS niet genieten van het doelpunt. Kort daarna, waarschijnlijk nog in
de euforie van de gelijkmaker, was het alweer 3-2. Met
een puike redding voorkomt Davy nog erger voor EGS.
Maddox bleek daar nogal aangeslagen zijn en zijn shirt
was inmiddels al een hemd geworden zo erg had hij zijn
mouwen opgestroopt. Doorduwend aan de rechterkant
van het veld pakt hij zelf de bal af. Duwt nog 2 tegenstander van zich af en loopt alleen op de keeper af en
scoort de 3-3. Inmiddels is ook Senn weer in de ploeg
gekomen en moest Don helaas geblesseerd afhaken.
Boaz lost Davy af in de goal. Maddox blijft werken als

Klein verlies voor JO9-2
ST Ravenstein/SDDL JO9-1 ST EGS JO9-2
(Esther Boeijen)
ST Ravenstein/SDDL begint sterk aan de wedstrijd
maar door goed te blijven doorzetten komt de eerste
kans voor Merlijn. Deze kan de keeper nog keren maar
de bal komt terug bij Yadi en die maakt koelbloedig af.
1-0 voor EGS. Na meerdere kansen van EGS die helaas niet benut worden komt ST Ravenstein/SDDL er
goed uit met een counter en ze spelen de verdediging
goed uit 1-1. Nogmaals een counter en 2-1 voor ST Ravenstein/SDDL.
ST Ravenstein/SDDL blijft stevig druk zetten en EGS
staan flink onder druk. Toch blijven ze goed combineren
maar ST Ravenstein/SDDL verdedigt erg sterk en krijgt
zo ook weer een kans die er ook invliegt 3-1. Cas speelt
goed in op Jurre en Jurre tekent voor de 3-2.
Dan is het rust en gaat EGS weer met goede moed ervoor de achterstand om te buigen. EGS zet meer druk
en verovert de bal nu ook sneller. 3-3 maakt Yadi na
veel schietkansen voor EGS. Weer een counter van ST
Ravenstein/SDDL en ze maken direct de 4-3 . Uit een
corner van EGS verovert ST Ravenstein/SDDL de bal
en maakt uit de counter de 5-3. Net voor het einde van
de wedstrijd schiet Cas de 5-4 binnen.

10:00

een paard en wederom door zijn duelkracht komt hij
weer in de buurt van de goal van de tegenstander. Maddox haalt uit, maar helaas voor hem belandt de bal op
de paal. Echter hebben we nog iemand in het team met
een neusje voor de goal. Senn staat op de juiste plek en
kan de rebound binnentikken zodat eindelijk weer een
voorsprong op het scorebord staat. Er komt meer druk
naar voren, maar daardoor ontstaan er wel meer counters. Jidde, die overigens een sublieme pot speelde, kon
hetgeen waar we afgelopen donderdag op trainde gelijk
in de praktijk toepassen. Het constant voor de man komen zorgde voor meer gevaar naar voren, maar daardoor miste we soms iemand achterin. Uit een counter
scoorde Udi de 4-4. Vervolgens is het Liam de dribbelaar die veel aan het rondzwerven is op het veld voor de
nodige speldenprikken, maar tot doelpunten leidde dit
echter niet. Een van zijn acties ketste af en Senn aarzelde geen moment en haalt in de draai uit naar de goal en
schiet hoog binnen. Prachtgoal en nog belangrijker de
voorsprong. Boaz hield verder zijn goal schoon al had
een prachtschot van Udi haar kant wel een beter lot verdiend dan binnenkant paal eruit. Boaz kon vervolgens
met een ferme uittrap de moegestreden Maddox in de
spits aanspelen en die kon simpel afronden. Jidde liet
nog 1x zijn hoe je moet verdedigen en komt weer goed
voor de man. Vervolgens komt de bal weer bij Maddox
die zijn 4e van de dag mocht maken.
Al met al een mooi resultaat, maar de werklust was met
name in de 1e helft ver te zoeken. De 3 punten zijn binnen en dit keer ging dit niet vanzelf. Kortom de volgende
keer geen shirts meer aan, maar hemdjes, want zo ver
moeten de mouwen inmiddels opgestroopt worden.

Berghem Sport
JO13 2007-1

ST EGS JO13
2007-1

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

ST EGS JO11-1

Gemert JO11-3

comp
09:00

Venhorst JO11-2

ST EGS JO11-2

comp
vertrek: 08:00 naar Venhorst
vervoer: Albers, van de Fliert, res: Gorselink
09:30

ST EGS JO11-3

Olympia'18 JO11-3G

comp
11:00

ST EGS JO10-2

Heijen JO10-1

comp
11:00

ST EGS JO10-3

Nulandia JO10-3

comp
09:30

ST EGS JO9-1

Gemert JO9-1

comp
09:30

Boekel Sport JO9-2 ST EGS JO9-2
comp
vertrek: 08:30 naar Boekel
vervoer: van Dijk, van der Neut, res: Peppinck

11:00

ST EGS JO9-3

Olympia'18 JO9-3G

comp
09:00

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

08:45

SIOL JO9-3

ST EGS JO9-5

comp
vertrek: 07:45 naar Cuijk
vervoer: Vloet, Eggenhuizen, res: Khamal
09:30

ST EGS JO9-6M

SJO/VITA JO9-2G

comp
09:00

ST EGS JO8-1

Berghem Sport JO8-2

comp
08:45

Olympia'18 JO8-3

ST EGS JO8-2

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

Foto (Martijn Kempen): De JO8-1
09:30

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

Wederom overwinning JO9-3
ST EGS JO9-3 SJO Vianen Vooruit/HBV JO9-2G
(Manon Hol)
We speelden thuis tegen Vianen vooruit. Dit was een
volledig meisjes team met enkele dispensatie speelsters. Deze meisjes waren zichtbaar ouder ( en veelal
ook groter) . Aanvankelijk waren enkele spelers van ons
hiervan, voor de wedstrijd, onder de indruk. Maar al in
de eerste minuten scoorde Lois de 1-0 waardoor het
team zich sterker voelde.
In de eerste helft verdedigde Niek het doel. Het tweede
goal werd gescoord door Bowen. Hierna werd het 2-1.
Er moest hard gewerkt worden om de voorsprong te behouden.
De tweede helft stond Max in de goal. Koen maakte het
3-1. Daarna volgde de 3-2 door Vianen. Wouter kon het
4-2 maken. Hierna werd lang niet gescoord maar Tijmen
maakte het af met 5-2.

vertrek: 08:30 naar St Hubert
09:30

comp
09:30

Toxandria JO7-1

ST EGS JO7-5

comp
vervoer: 08:30 naar Rijkevoort
Zondag 18 november
11:00

ST EGS 6

Prinses Irene 6

comp
scheidsrechter: Menno ter Horst
11:00

Vianen Vooruit VR1 ST EGS VR1
comp

10:15

ST EGS VR2

Festilent VR2

comp
Zaterdag 24 november
wedstrijdcoördinator: tot 13:00 uur, Paul van
Halen vanaf 13:00 uur Anita van Zuijlen
14:45

Festilent JO19-1

ST EGS JO19-1

comp
vertrek: 13:45 naar Zeeland

Wederom een overwinning voor ons team. Het was een
spannende wedstrijd.

vervoer: Beelen, Childress, Duits, van
der Elst, res: Jansen
15:00

10

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

ST EGS JO17-1
comp

Gemert JO17-2

de derde helft egs
14:00

ST EGS JO17-2

ST Fiducia/Elsendorp JO17-1

vervoer: Scheepers, Verhaaren, res:
Ockers

ST EGS MO17-1

Volkel MO17-1

09:00

comp
13:00

Volkel JO15-1

ST EGS JO15-1

09:30

comp

vertrek: 12:00 naar Volkel

09:30

vervoer: van der Water, Arts, Bardoel,
res: Bekkink
OSS'20 JO15-3

ST EGS JO15-2

comp
vertrek: 12:15 naar Oss
vervoer: Verstraaten, Willems, van Zuijlen, res: Brands(Finn)
13:00

JVC Cuijk JO15-3

ST EGS JO15-3

comp
vervoer: Oomen, Opsteeg, Ouwens,
res: Rikken
DAW Schaijk JO13-1G ST EGS JO13-1
comp
vertrek: 10:30 naar Schaijk
vervoer: Liefrink, Luza, Pennings, res:
Rikken
11:30

JVC Cuijk JO13-2

09:30

comp
12:00
11:00

ST EGS MO13-1

11:00

ST EGS JO13
2007-1

12:00

15:15

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

11:00

ST EGS JO10-2

De Zwaluw JO10-1

comp
09:15

Nooit Gedacht JO10-2 ST EGS JO10-3
comp
vertrek: 08:15 naar Geffen

13:15
11:45

Avanti'31 JO9-1
comp

vertrek: 09:30 naar Schijndel
vervoer: Keuvelaar, Reffeltrath, res:
Treffers
09:30

ST EGS JO9-2

EVVC JO9-1

09:30

comp
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
10:00

Erp JO8-1
comp

ST EGS JO8-1

comp

vertrek: 09:00 naar Gennep
Herpinia 6

scheidsrechter: Ben van Eldijk

vervoer: Bekkink, Brussaard, van Dijk,
res: Drijsen
ST EGS JO15-2

10:15

V.V. Achates VR1

ST EGS VR1

comp
ST EGS VR2

TOP VR1

comp

Juliana Mill JO15-2

Zaterdag 8 december

Olympia'18 JO13-1

wedstrijdcoördinator: tot 13:00 uur, Paul van
Halen vanaf 13:00 uur Rian van de Ven
14:45

Boekel Sport JO17-1 ST EGS JO17-1
comp

ST EGS JO13-2

SIOL JO13-1

ST EGS 6
comp

10:00

ST EGS JO13-1

ST EGS JO7-5

comp

comp

vertrek: 13:45 naar Boekel

vertrek: 12:00 naar Cuijk

vervoer: van der Vliet, Zwaans, Arts,
res: Bardoel

ST EGS JO13-3M

15:30

ST EGS MO13-1

Margriet JO13-6M

ST EGS JO17-2

vertrek: 14:30 naar Gemert
vervoer: Roos, Spanjers, v Zuijlen, Ariëns

Cito MO13-1
13:00
ST EGS JO11-1

DSV JO11-1

Gemert JO17-6
comp

ST EGS JO15-1

Avesteyn JO15-1

comp
13:00

NLC'03 JO15-1G

ST EGS JO15-2

vertrek: 09:00 naar St Anthonis

comp

vervoer: Dolstra, Giesbers, res: Gommans

vertrek: 12:00 naar Lith

ST EGS JO11-2

vervoer: Brands(Finn), Brands(Sem),
Dinnissen, res: van Etteger

ST Constantia/Menos JO11-3
12:00

Gassel JO15-1

ST EGS JO15-3

comp

ST EGS JO11-3

SIOL JO11-2G
comp

vertrek: 11:00 naar Gassel

vertrek: 09:45 naar Cuijk

vervoer: Rikken, Rovers, Schoute, res:
Smits

ST EGS JO10-1

Avesteyn JO10-1

12:00

comp
10:45

Vitesse'08 JO7-1/
JO7-2

11:00

ST EGS JO15-3

ST EGS JO7-1/JO7-2

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

Nooit Gedacht JO15-1 ST EGS JO15-1

SJO/VITA JO15-2

OSS'20 JO8-1

vertrek: 08:30 naar Zeeland

vervoer: Bottenberg, Brands, res: vd Burgt
11:00

Festilent JO7-1G

Zondag 2 december

comp
10:45

ST EGS JO8-1

comp

comp

ST EGS JO9-1

TOP JO9-2

comp

SJO Vianen Vooruit HBV MO17-1

comp
10:00

ST EGS JO9-6M

comp
09:30

comp

vervoer: Verhaaren, Vogelaars, res: v. Hees
10:30

ST EGS MO17-1

vervoer: van Raay, Alhalq, Barten, res:
Burlacescu

OSS'20 JO10-1

comp

09:00

10:00

Bavos JO17-1G

comp

vervoer: Balk, Bock, res: Bottenberg
ST EGS JO10-1

09:30

ST EGS JO17-1

comp

13:00

ST EGS JO9-5

vervoer: Khamal, Mawazini, res: Khamal

09:30

comp

11:00

SJO Vianen Vooruit HBV JO9-3G

vertrek: 09:00 naar Vianen

vertrek: 11:45 naar Geffen

14:00

Toxandria JO9-1

comp

comp

14:00

ST EGS JO9-4
comp

vervoer: Jansen, Langenberg, Polman,
van Soest, res: Spanjers
comp

vertrek: 10:00 naar Ottersum
11:00

ST EGS JO19-1

HVCH JO19-2

vertrek: 14:15 naar Heesch

12:45

Juliana Mill JO9-2

comp

comp

15:00

ST EGS JO9-3

comp

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

Boekel Sport JO11-2 ST EGS JO11-1
comp

Berghem Sport VR1 ST EGS VR2

Zaterdag 1 december

comp
10:30

11:00

SSS'18 VR2

comp

HVCH MO13-1
UDI'19/CSU JO13
2007-1

vervoer: Peppinck, van Raaij, res: Bello

10:00

ST EGS VR1

ST EGS JO9-2

vertrek: 08:00 naar Uden

ST EGS 6

DAW Schaijk 8

FC Uden JO9-2
comp

scheidsrechter: Menno ter Horst

12:30

comp

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

comp

UDI'19/CSU JO13-6M

comp
11:45

vertrek: 07:45 naar Berghem

09:00

comp

vertrek: 10:30 naar Cuijk

ST EGS JO13-3M

JVC Cuijk JO7-1/JO7-2

Zondag 25 november

ST EGS JO13-2

vervoer: Nijsten, Pennings, Petersen,
res: van Raay

ST EGS JO7-5

Berghem Sport JO9-2 ST EGS JO9-1
comp

ST EGS JO7-3/JO7-4

VCO JO7-1

vertrek: 08:30 naar Zeeland

comp

13:15

08:45

comp

vertrek: 12:00 naar Cuijk

11:30

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

Constantia JO8-1

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

ST EGS JO10-3

vertrek: 09:00 naar Heesch

comp

comp

13:15

ST EGS JO8-2

HVCH JO10-4
comp

vertrek: 09:00 naar Erp

comp
12:30

10:00

Juliana Mill JO10-3 ST EGS JO10-2
comp
vertrek: 09:45 naar Mill
vervoer: Jansen(Teun), Keijzers, res:
Rijcken

11

ST EGS JO13-2

ST Constantia/Menos JO13-1

comp
11:30

Zwaluw VFC JO13 ST EGS JO13
2007-1
2007-1
comp

de derde helft egs
vertrek: 10:00 naar Vught

JO7-1/JO7-2 wint in Mill
ST EGS JO7-1/JO7-2 - Juliana Mill JO7-1
(Jody Jansen)

vervoer: van Beuningen, ten Broeke,
van Dijk, res: Janssen
10:15

vertrek: 08:30 naar Oploo
vervoer: Eggenhuizen, Khamal, res:
Verstraaten
Zondag 16 december
10:15

Nadat de groep werd opgesplitst kon de wedstrijd worden afgetrapt. Ruby, milou, sylvie, Luuk en Floris vormden een groepje en Jahnoah, Amine, Maxx en Levi
vormden het andere groepje.
Tijdens de eerste wedstrijd van beide groepjes was te
merken dat we even weer moesten wennen aan elkaar.
Sommige spelers waren niet helemaal op elkaar ingespeeld (door een andere samenstelling) waardoor er
wat voorzichtig werd gevoetbald. Het tweede groepje
kreeg hierdoor al meteen een tegen doelpunt. Dit had
onze kids wakker geschud en de aanval werd weer ingezet. Beide teams wisten te winnen. Het eerste groepje eindige met 3-2 en het tweede groepje met 6-3. Het ijs
was gebroken en we konden gaan wisselen van tegenstander. Nieuwe ronde, nieuwe kansen.
Met een goede inzet en werklust wist het eerste groepje
de tweede pot net niet te winnen. Het werd uiteindelijk
1-2. Het tweede groepje daarentegen leek wel vleugels
te krijgen. De doelpunten vlogen ze om de oren en zij
eindigden de tweede pot met maar liefst 11-0.

comp

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
11:00

ST EGS JO10-3

Nulandia JO10-4

comp
09:30

ST EGS JO9-1

Schijndel/DE WIT
JO9-1

comp
09:30
10:30

ST EGS JO9-2

Berghem Sport JO9-3

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 10 november
o

Paulien Paters, Marjan van Krevel

vervoer: Sebel, van Thiel, res: Berkhout

t

Bert van Bentum

ST EGS JO9-5

m

Charlotte Aarns, Dora Elmans

ST EGS JO9-4

Zaterdag 17 november

DAW Schaijk
JO9-3

ST EGS JO9-6M

Avanti'31 JO8-1

ST EGS JO8-1

ST EGS JO8-2

DSV JO8-2
ST EGS JO7-3/JO7-4

SES JO7-1

vertrek: 08:30 naar Langenboom
Zondag 9 december
ST EGS 6

SCV'58 3
comp
ST EGS VR1

Sambeek VR1

comp
scheidsrechter: Theo Wouters
Maaskantse Boys VR1 ST EGS VR2
comp
ST EGS JO13-3M

VOW JO13-2M

comp
scheidsrechter: Bernard van Eldijk
ST EGS MO13-1

o

Anja Seinstra, Fannie Cuyten

t

Saskia Bongaards

m

Willy van Schipstal, Ria van Schipstal

Zaterdag 24 november
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
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

Zaterdag 15 december

11:45

o

vertrek: 09:30 naar Milsbeek

comp

13:15

Zaterdag 20 oktober

Ellen van Kraaij, Anja Loeffen

comp

11:00

Charlotte Aarns, Dora Elmans

m

vertrek: 09:30 naar Schijndel

11:00

m

SV Milsbeek JO9-2 ST EGS JO9-3

comp

12:00

Bert van Benthem

Theo Cuppen

vervoer: Cornelissen, Ghijssen, res:
Keijzers

09:30

t

t

vertrek: 08:00 naar Schaijk

09:00

Paulien Paters, Marjan van Krevel

comp

comp

10:30

o

Paulien Paters, Nicole de Klein

comp
09:00

Zaterdag 13 oktober

o

comp

09:00

(Piet Michiels)

Zaterdag 3 november

vervoer: Hooglander, Janssen, res:
Latta

Foto: Op de foto zien we Blaine Asbey die bij de
JO7-3/JO7-4 speelt. Deze minipupillen oefenden
afgelopen zaterdag in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Excellent.

Commissie kantine

vervoer: Gorselink, Hoekstra, res: van
Kempen

De trainingen werpen hun vruchten af. Wat hebben
onze jongens en meiden het vandaag goed gedaan. De
trainers en papa’s en mama’s zijn trots op jullie!!!
Volgende week is onze eerste uit wedstrijd tegen Reek.
Spannend! Maar met deze groep, die veel plezier met
elkaar hebben, gaat dat vast goed komen!

Prinses Irene VR3

comp

Olympia'18 JO11-3G ST EGS JO11-2
vertrek: 09:15 naar Boxmeer

Eenmaal bijgekomen van de derby van vorige week, was
het vandaag Juliana Mill waar we het tegen op moesten
nemen. Na een aantal ziekmeldingen de avond voor de
wedstrijd (Rens en nouredinne) wisten we dat het wel
eens een lastige pot zou kunnen worden. Gelukkig liet
het weer niets te wensen over en was er genoeg publiek om onze jongens en meiden een hart onder de
riem te kunnen steken.

ST EGS VR2

o

Paulien Paters, Nicole de Klein

t

Theo Cuppen

m

Ellen van Kraaij, Anja Loeffen

Margriet MO13-1

beker
scheidsrechter: Jan Paters
09:30

ST Excellent/SVS/
Westerbeekse
Boys JO9-2

ST EGS JO9-5

AGENDA
24-10 Overleg besturen/stuurgroep

comp

12
Redactie:
		

Rian van de Ven
Edwin van Kraaij

Foto’s:		

Matt Gerrits

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

