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Uitslagen

Foto: Daan Nijsten (JO13-2) in actie

Walking Footballers op toernooi in Melderslo
Walking Football
Toernooi in Melderslo
(Jaap Schouten)

De Walking Footballers van WF Estria hadden het hard
te halen in Melderslo, waar de gelijknamige club voor
het eerst een groot toernooi organiseerde. Melderslo,
ten noorden van Venlo bij Horst, kan inmiddels ook van
de bucketlist van WF Estria worden geschrapt. Alles zat
mee, het zonnetje straalde en velden waren als biljartlakens, maar de eerste en de laatste wedstrijd haalden
een flinke streep door de rekening.
WF Estria toog met een sterke selectie van acht man
naar Noord-Limburg en was vanaf het begin vol goede moed. Na de onvermijdelijke koffie met vlaai werd
de eerste wedstrijd gespeeld tegen de Old Stars van
VVV Venlo. Helaas kreeg WF Estria al snel twee onnodige doelpunten om de oren, waar laatste man Herman
Awater bepaald niet vrijuit ging. Herman was kennelijk
nog diep in gedachten verzonken bij het fokprogramma
van zijn hobbyduiven. Jaap Schouten scoorde tegen en
maar toch ging de eerste wedstrijd uiteindelijk met 3-1
verloren. En dat deed pijn. WF Estria was direct wakker
en speelde de volgende wedstrijden als herboren. Flitsende combinaties, natuurlijk wel in slow-motion want
walking football, resulteerden in veel doelrijpe kansen.
Er werd driftig op los gescoord door met name André
Kivits en Noud Gosens. Zelfs rechtsbuiten Kees van
Gent, die zich normaal gesproken alleen onderscheidt
met schuine moppen tijdens de rust, wist het net makkelijk te vinden. Nieuwe laatste man Theo Cools gooide
zich met ware doodsverachting voor elke doorgebroken
tegenstander en ook Tiny Verberk en Bert Kroes deden
wat ze konden.

De opbrengst na een dag hard zwoegen in Melderslo:
vier maal gewonnen, een keer gelijk. WF Estria mocht
spelen om de vijfde plek van het toernooi met 18 deelnemende teams. En die ging jammerlijk verloren. Of
het nu kwam door alle broodjes knakworst en frikandel,
ouderdom, onkunde of alle drie: WF Estria piepte en
kraakte en was niet meer vooruit te branden. En ging
hard onderuit. Zo eindigden de wandelvoetballers uit de
gemeente Grave op zesde plaats en natuurlijk kwamen
na het eerste biertje na afloop de sterke verhalen over
hoe het had moeten en kunnen gaan. Besloten is om
nu diepgravend onderzoek te doen naar de plotselinge
fysieke en mentale ineenstorting van het team. Donderdag worden de mannen verwacht voor een conditietest
bij Fitland in Mill, met aansluitend een bokstraining van
oud-lid en bokstrainer Henk van Kuijk. WF Estria gaat
voortaan uit een ander vaatje tappen.

(Rian van de Ven)
Woensdag 10 oktober
ST EGS MO13-1

Udi’19/CSU MO13-1

3-1

Zaterdag 13 oktober
Van de leeftijdsgroepen JO7 t/m JO10 worden
geen uitslagen en standen door de KNVB bijgehouden.
ST EGS JO11-3

ST EGS JO11-2

2-6

Rhode/v Stiphout
bouw MO13-1

ST EGS MO13-1

0-1

ST EGS JO13-2

Fc Uden JO13-2

1-3

ST EGS JO13-1

DAW Schaijk JO131G

7-0

DAW Schaijk
JO15-4

ST EGS JO15-3

0-4

ST EGS JO15-2

DAW Schaijk JO153G

4-1

ST EGS JO15-1

Nulandia JO15-1

4-0

SV DWSH’18
JO17-1

ST EGS JO17-2

5-1

Juliana Mill JO17-1

ST EGS JO17-1

3-3

Oss’20 VR2

ST EGS VR2

1-0

ST EGS 6

SES 5

uitg.

Zondag 14 oktober

Foto (Jaap Schouten): WF Estria aan de lunch,
v.l.n.r. André Kivits, Tiny Verberk, Bert Kroes, Theo
Cools, Herman Awater en Kees van Gent.
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AGENDA
24-10 Overleg besturen/stuurgroep

Programma
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Donderdag 18 oktober
20:00

(George van der Zon Brouwer)

Wat een mooie dag was het vandaag, behalve dat het
een zomerse dag was, was het ook de internationale
dag voor het beheersen van natuurrampen en de jaarlijkse Geen BH-dag! Wat heeft dit nou met deze wedstrijd van onze JO15-1 te maken? Nou eigenlijk alles!
Voorafgaand aan de wedstrijd van EGS JO15-1 tegen
Nulandia JO15-1 werd er een teamfoto gemaakt en geheel in de gedachte van Geen BH-dag, had niemand
van onze JO15-1 een BH aangetrokken, zelfs de technische staf niet!
Onze jongens begonnen ongeslagen aan de wedstrijd
tegen Nulandia en vanaf het begin hadden ze de gasten
aardig onder controle. Na 10 minuten spelen wist Daan
van Thiel de bal in het doel te prikken, het leek op een
punter, maar volgens Daan was het de binnenkant van
zijn grote teen, 1-0. Vlak hierna liet Yves zijn specialiteit
weer eens zien; een buitenkantje rechts. De keeper van
Nulandia stond vastgenageld aan de grond, 2-0. Een
zeker zo mooi doelpunt, was het doelpunt van Leroy,
van buiten de 16 schoot hij de bal verwoestend hard
achter de keeper van Nulandia, 3-0. En zo was er geen
vuiltje aan de lucht. In de rust meldde de technische staf
dat ze liever met 4-0 wilden winnen dan met 8-1, want
de 0 moest heilig zijn, het liefst geen tegendoelpunten.
En toen begon de tweede helft… We hebben dit helaas
al eerder gezien dit seizoen, het nivo ging omlaag en
de bal ging niet meer lekker rond. Onze jongens kwamen regelmatig, geheel onnodig, onder druk te staan.
Positief is, dat er wel hard werd gewerkt. Zo hard zelfs,

scheidsrechter: Theo Wouters

dat onze tegenstander dacht dat ze met een eerder genoemde natuurramp te maken hadden, er waren nog
geen aardverschuivingen waar te nemen, maar de diverse fysieke duels waren er niet minder om. Zo heel af
en toe was er toch een mooie aanval te zien, na diverse
schijven legde Sven de bal terug op Max, die de bal rakelings over de kruising schoot. Na een voorzet van Max
aan de linkerkant voor het doel langs, zou de bal over
Sven heen gegaan zijn, maar zijn directe tegenstander
vond het toch nodig om hem in de rug te duwen; penalty.
Yves wist hier wel raad mee en schoot de bal beheerst
tegen de touwen aan, 4-0. Vlak hierna schoot Yves na
een persoonlijke actie van buiten de 16 hard op het doel,
maar de bal spatte op de bovenlat uiteen.

Zaterdag 20 oktober
Wedstrijdcoördinator: Rian van de Ven
14:00

De twee wedstrijden in de derde klasse leverde JO15-2
gelijk twee overwinningen op. Beide wedstrijden hadden
hetzelfde spelverloop. Eerst op achterstand komen om
daarna de wedstrijd weer om te buigen in EGS-voordeel.
ZESTIEN jongens die allen heel graag willen voetballen. Ieder met zijn eigen kwaliteiten. Kwaliteiten die langzaam een team gaan vormen. Voor veel jongens is het
duidelijk waar hun kwaliteiten liggen. Voor sommige jongens is het voor de leiding nog puzzelen en ontdekken
waar de jongens het best tot zijn recht komen.
Puzzelen is het sowieso iedere wedstrijd, zoals gezegd
met zestien jongens die allen zeer graag willen pingelen.
Ook tegen DAW Schaijk wilde iedereen voetballen. En
dat straalde af op het hele team. Veel lol en plezier zat
in de wedstrijd, maar ook met vlagen goed voetbal. Er
werd naar elkaar gezocht, er werd vrijgelopen, er werd
opengedraaid, het spel werd verlegd en ga zo maar door.
Alles wat voetbal leuk maakt. En er werd natuurlijk volop
gescoord. Eerst maal door DAW, 0-1. Laat in de eerste
helft begon een zeer mooie aanval bij Rick op linksachter. Rick verlegde de bal naar de doorgeschoven (vanuit de laatste man positie) Pim. Pim bediende met een
magistrale pass Sem. Sem kon nu alleen op de keeper
afstormen. Koelbloedig rondde Sem af, hij schoof de bal
onder de uitkomende keeper door. Rust 1-1.
Na de thee waren er diverse omzettingen. Finn ging
laatste man spelen en Stein kwam op een verrassende
plek, namelijk linksachter te staan. Het leverde bij Stein
allereerst wat chagrijn op, maar al snel kwam er een
brede glimlach op het gezicht. Toch wel lekker, mannetje uitschakelen, opkomen langs die linkerkant en nog
gevaarlijk worden voor het doel.
Het team begon nu echt te draaien, wel nadat Rick de
keeper EGS voor een achterstand had behoed. Joep,
Kevin en Koen konden vrijuit combineren op het middenveld. En zo werden de voorwaartsen aan het werk

SIOL JO15-1

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 JO11-1G

beker
scheidsrechter: Arthur Brussaard
11:00

Een zeer terechte en verdiende overwinning, maar die
tweede helft moet toch echt beter, vooral als we tegen
een van de betere teams uit onze poule moeten spelen.
Gelukkig staan we nog steeds op een eerste plek, zonder puntverlies!

ST Constantia/Menos JO11-3

ST EGS JO11-3

beker
vertrek: 10:00 naar Landhorst
vervoer: Bock, Bottenberg, res: van
Kuppenveld
09:45

VIOS'38 JO9-2

ST EGS JO9-5

vertrek: 08:45 naar Beugen
vervoer: Eggenhuizen, Khamal, res:
Verstraaten
Zondag 21 oktober
11:00

ST EGS 6

SES 5

comp
scheidsrechter: André Derksen
Maandag 22 oktober
19:00

ST EGS MO17-1

SJO Vianen Vooruit HBV MO17-1

beker
Foto: Ramon Bekkink stuurt zijn tegenstander van
Nulandia het bos in

scheidsrechter: John Derks
Dinsdag 23 oktober
ST EGS 6

Odiliapeel/BG 3

beker

JO15-2 boekt 2e overwinning op rij
(Joep van der Molen)

ST EGS JO15-3
beker

19:30
ST EGS JO15-2 - DAW JO15-3G

Juliana Mill VR1

comp

JO15-1 blijft koploper zonder puntverlies

ST EGS JO15-1 - Nulandia JO15-1

ST EGS VR1

gezet. Sven, Daan, Jip of Teun konden aan de bak. Het
was Milan die vanuit de corner de bal keurig doodlegde
en onberispelijk de bal in de winkelhaak schoot. Niet
veel later had Daan vrije doortocht en rondde netjes af,
3-1 inmiddels. Het toetje kwam van Stein. Hij krulde de
bal van de cornervlag rechtstreeks in het doel. 4-1.
Voor DAW was het gedaan en met iets meer nauwkeurigheid had de uitslag zelfs veel groter kunnen zijn, maar
dat is muggenziften. Een mooie overwinning kan bijgeschreven worden.

JO15-3 te sterk voor DAW
DAW JO15-4 - ST EGS JO15-3
(Arnoud Pol)

scheidsrechter: André Derksen
Woensdag 24 oktober
18:30

SJO Vianen VoorST EGS MO13-1
uit HBV 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

Vorstenb.Boys JO19-1 ST EGS JO19-1
comp

Vandaag stond de uitwedstrijd tegen DAW op het programma, vorig jaar ruim verloren dus iedereen was zeer
gemotiveerd om nu een goed resultaat neer te zetten.
We speelden op het kunstgrasveld en dat werd niet bepaald met gejuich ontvangen. De eerste paar minuten
waren zeer onwennig kunstgras is toch heel anders
voetballen, de bal stuiterde alle kanten op en balcontrole was bij verschillende een probleem. Ongeveer na 20
minuten kwamen we verdiend op 0-1 Daan kwam alleen
voor de keeper en ronde het fraai af. Eigenlijk vanaf dat
moment zakte de wedstrijd helemaal in. DAW wilde niet
of konden niet en ons niveau ging daar gezellig in mee.
Wandelend werd de eerste helft afgesloten.
In de rust nog wel geprobeerd om het tempo terug te
krijgen maar helaas de 2e helft ging op een laag tempo door. Het verschil met de eerste helft was dat Mees
nog 3 keer tot scoren kwam.Dit was in ieder geval geen
wedstrijd voor onze keeper hij kreeg 1 schotje op doel
en 2 terugspeelballen.
Volgende week wordt het zwaarder dan staat de bekerwedstrijd tegen SIOL JO15-1 op het programma.
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vertrek: 13:30 naar Vorstenbosch
vervoer: van Soest, Spanjers, van Tienen, van der Vliet, res: Wijdeven
15:00

ST EGS JO17-1

Erp JO17-1

comp
scheidsrechter: Theo Kersten
14:00

ST EGS JO17-2

Toxandria JO17-1

comp
scheidsrechter: Joeri Nuijen
12:30

ST EGS MO17-1

JVC Cuijk MO17-1

comp
scheidsrechter: René vd Venne
12:30

Erp JO15-1

ST EGS JO15-1

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

ST EGS JO15-2

Berghem Sport
JO15-3

comp
scheidsrechter: Edwin van Kraaij

de derde helft egs
14:00

ST EGS JO15-3

vertrek: 07:45 naar Mill

Herpinia JO15-2G

scheidsrechter: Rick Verstegen

09:00

vertrek: 11:45 naar Boxmeer

comp

vervoer: van Beuningen, van der Bijl,
Broekman, res: van Dinther

vertrek: 08:00 naar Volkel

De Zwaluw JO13-1 ST EGS JO13-2

11:00

vertrek: 11:00 naar Oefelt
vervoer: Burlacescu, Coppens, Cruysen,
res: Kersten
ST EGS JO13-3M

Boekel Sport JO13-3M

comp
scheidsrechter: Jan Paters
11:45

ST EGS MO13-1

Nulandia MO13-1

comp
scheidsrechter: Peter Pijnappels
11:00

ST EGS JO13
2007-1

FC Engelen JO13
2007-1

comp

vertrek: 10:00 naar Haps
Zondag 28 oktober
11:00

ST Constantia/
Menos JO11-1G

ST EGS JO11-1

11:00

14:30

Toxandria JO11-2

comp
vertrek: 08:30 naar Haps

15:00

vervoer: Daamen, Imiri, res: Rots

15:00

vertrek: 14:00 naar Ottersum

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

13:00

11:00

ST EGS JO9-2

comp
vervoer: Bello, ten Broeke, res: van Dijk
ST EGS JO9-3

ST HRC'27/Stormvogels'28 JO9-1

10:00

ST EGS JO9-4
comp

09:00

ST EGS JO9-5

DSV JO9-2

09:30

ST EGS JO9-6M
comp

09:00

ST EGS JO8-1

DAW Schaijk JO8-1

comp
08:45

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

ST EGS JO13-2

Juliana Mill JO13-2

BerghemSportJO13-5M ST EGS JO13-3M

ST EGS MO13-1

Volkel MO13-1
comp

vertrek: 09:15 naar Volkel

Achilles Reek JO9-1G
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ST EGS JO9-3

vervoer: vanThiel, Berkhout, res: Harends
09:00

DSV JO9-2

ST EGS JO9-4

comp
vertrek: 08:00 naar St Anthonis
vervoer: Alhalq, Janssen, res: van Kuppenveld
10:30

Toxandria JO9-1

ST EGS JO9-5

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

HVCH JO9-6

ST EGS JO9-6M

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

Festilent JO8-1

ST EGS JO8-1

comp
vertrek: 08:00 naar Zeeland
vervoer: Scheepers, de Hart, res: Hooglander
10:00

ST EGS JO8-2

Odiliapeel/BG JO8-1

comp
09:00

Constantia JO7-1/JO7-2 ST EGS JO7-1/JO7-2
comp
vertrek: 08:00 naar Wanroij
ST EGS JO7-3/JO7-4 Festilent JO7-1G
comp
ST EGS JO7-5

SIOL JO7-1/JO7-2

comp
O.K.S.V. 2

ST EGS 6

comp
11:00

ST EGS VR1

SV DWSH'18 VR1

comp
scheidsrechter: André Derksen
11:00

ST SBV/Ulysses VR1 ST EGS VR2
comp

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

ST EGS MO17-1

Achilles Reek MO17-1

comp
scheidsrsechter: Kevin Janssen
Zaterdag 10 november
wedstrijdcoördinator: tot 13:00 uur Anita van
Zuijlen, vanaf 13:00 uur Rian van de Ven
14:30

Ruwaard JO19-1

ST EGS JO19-1

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

comp
vervoer: Janssen, Peppinck, Treffers,
res: Wittenaar

Berghem Sport JO9-4

vertrek: 07:45 naar Cuijk

Gemert JO13 2007-1 ST EGS JO13 2007-1
vertrek: 09:00 naar Gemert

Festilent JO9-1

comp

vervoer: Bandell, Hijmans, res: Toenders
10:00

SIOL JO9-2G

11:00

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

comp

ST EGS JO9-2

Zondag 4 november

Vitesse'08 JO13-1

Berghem Sport JO10-4

comp

vertrek: 09:00 naar Berghem

10:15

ST EGS JO9-1

vertrek: 12:00 naar Cuijk

comp

Toxandria JO9-2

ST EGS JO10-3

comp

scheidsrechter: Paul Willems

comp
09:00

09:30

ST EGS JO15-3

ST EGS JO13-1

Gassel JO10-1

comp

09:30

comp

vertrek: 08:00 naar Oss
11:00

09:30

vervoer: Hollanders, Pieters, Rutten,
res: Spaan

scheidsrechter: Kevin Janssen
12:00

ST EGS JO10-2

comp

comp

vervoer: de Waal, Geurts, res: Hartmann
TOP JO9-1

11:00

vertrek: 12:00 naar Schaijk

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

Nulandia JO10-1

comp

09:30

SIOL JO15-2

ST EGS JO10-1
comp

10:00

DAW Schaijk JO15-2G ST EGS JO15-2
comp

Berghem Sport JO9-1 ST EGS JO9-1
vertrek: 07:45 naar Berghem

DAW Schaijk JO15-1

scheidsrechter: Theo Kersten

vervoer: van der Meijs, Peters, res: Radstake
comp

ST EGS JO15-1
comp

vertrek: 07:45 naar Heeswijk Dinther

09:00

11:00

vertrek: 10:15 naar Beugen

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

ST EGS MO17-1

comp

13:00

ST EGS JO10-3

VIOS'38 MO17-1

Venhorst JO11-2

scheidsrechter: Dylan Childress

vervoer: Hesselberth, Jilesen, Liefrink,
Mawejje
12:00

ST EGS JO11-3
comp

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

vertrek: 10:30 naar de Rips

08:45

09:30

ST EGS JO17-1

ZSV JO17-1

vervoer: Gorselink, IJzerman, Kouwenberg, res: Nicolasen

ST EGS JO10-2

comp

Avesteyn JO10-2

Margriet JO19-2

vertrek: 14:00 naar Deurne

ST EGS JO10-1

vertrek: 07:30 naar Oss

08:45

vervoer: Smits, van Zuijlen, res: Albers

scheidsrechter: Joeri Nuijen

vervoer: Hermanussen, van Kuppeveld,
res: Rutten

11:30

ST EGS JO19-1

ST EGS JO11-2

vertrek: 09:30 naar St Agatha

08:45

comp

Hapse Boys JO11-2 ST EGS JO11-3

ST Fiducia/ Elsendorp JO10-1G

HVCH VR2

VCA JO11-1G
comp

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

scheidsrechter: Arthur Brussaard

Margriet JO10-2

ST EGS VR2

Zaterdag 3 november

comp

08:30

10:30

comp

vervoer: Haverkamp, Jansen, res: Kuipers

09:30

ST EGS VR1

DSV VR1

comp

vertrek: 09:30 naar Landhorst

ST EGS JO11-2

Achilles Reek 3

comp
10:15

comp

09:30

ST EGS 6
comp

scheidsrechter: Theo Wouters
10:30

Hapse Boys JO7-1 ST EGS JO7-5
comp

comp

13:15

ST EGS JO7-3/JO7-4

Volkel JO7-1

Handel JO11-1G

scheidsrechter: Peter Pijnappels

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

Olympia'18 JO13-1 ST EGS JO13-1
comp

12:00

09:30

ST EGS JO11-1
comp

vervoer: Toenders, Vosveld, res: Wouters

comp
12:45

09:30

15:00

ST EGS JO17-1

Volkel JO17-1

comp
scheidsrechter: Theo Wouters
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14:00

scheidsrechter: Theo Kersten

13:15

vertrek: 12:15 naar Nistelrode
vervoer: Nanning, van Thiel, de Waal,
res: van der Water
11:30

Na de 1-0 ging het snel. Binnen no time werd het apatisch spelende DAW weggetikt. Rust 4-0 door goals van
Stan Benjamin (voorzet??) en linkerspits Tijn Liefrink.
Na de rust werd het veldspel door de nodige wisselingen binnen het team wat minder. Toch werd er nog 3
keer gescoord. O.a. spits Dylan was 2 keer doeltreffend. Het slotakkoord was voor de ijverige kilometervreter Finn 7-0. Rens en amber, bedankt, prima gespeeld!!

vervoer: Spaan, Stekelenburg, Strankinga, res: Willems
11:30

(Bernice Cloosterman )
De jongens hebben er zin in vandaag; twee teams waarvan de meeste spelers vorig jaar samen in een team
speelden komen elkaar nu weer tegen.
Dat beide teams graag willen laten zien wat ze kunnen
is vanaf het begin duidelijk, er wordt fanatiek gespeeld.
Al vrij snel komt er een kans voor de JO11-3, maar
dankzij prima verdedigend werk van Mosse blijft het
echte gevaar uit. De bal wordt de andere kant van het
veld op gewerkt waar Finn klaar staat voor een schot
op doel. Keeper Joey van JO11-3 weet de bal op tijd
te stoppen waardoor het 0-0 blijft. Maar dan krijgt Tijn
de bal te pakken, hij passt hem keurig naar Jayden die
in een tweede poging dan het eerste doelpunt maakt.
Even later krijgen we een vrije trap die Finn met een
flink schot rechtstreeks in het net knalt: 2-0. De tegenpartij rukt daarna op maar Mycha weet te voorkomen
dat de bal bij het doel komt. Er volgt een mooie strijd om
de bal; de spanning is voelbaar… dan volgt een hoekschop genomen door Tijn waarna Silvan de 3-0 kan maken. En het vierde doelpunt volgt na nog een pass van
Tijn op Silvan.
De tegenstanders geven echter niet op en krijgen een
prachtige kans, maar gelukkig heeft keeper Ramon de
bal op tijd te pakken. De bal blijft nu even aan de voor
ons “verkeerde” kant en na een handsbal krijgen we een
penalty tegen, maar Ramon blijft koel en hij vangt de bal
netjes op.

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

achterstand. Het plan was om op het einde van de wedstrijd wat meer risico te gaan nemen om de gelijkmaker
te forceren. Maar zo ver kwam het niet omdat FC Uden
toen de 1-3 scoorde. Op het einde kregen we nog wel
enkele scoringskansen. Rens ging een keer van achteruit alleen op het doel af. Maar wist nu niet te scoren.
Daan werd de diepte ingestuurd en legde de bal terug
op de inlopende Wessel. Helaas werd de bal naast geschoten.

vertrek: 10:30 naar St Hubert
vervoer: van der Hoeven, van Kuppeveld, van de Laar, res: Oomen
13:15

Juliana Mill JO13-1G ST EGS JO13-1
comp
vertrek: 12:15 naar Mill
vervoer: van Dinther, van Haaften, Hofstede, res: Liefrink

13:30

Vitesse'08 JO13-2

ST EGS JO13-2

comp
vertrek: 12:30 naar Gennep
vervoer: Kersten, Lemmers, Mobers,
res: Nijsten
11:45

ST EGS MO13-1

Venhorst MO13-1

comp
scheidsrechter: Jan Paters
11:00

ST EGS JO13 2007-1

JVC Cuijk JO13
2007-1

comp
scheidsrechter: Kevin Janssen
10:00

Margriet JO11-2

ST EGS JO11-1

comp
vertrek: 09:00 naar Oss
vervoer: Kuipers, Bardoel, res: v.d. Berk
Foto:
loopt zich vast tussen twee tegenstanders van Fc Uden

09:30

ST EGS JO11-2

Volharding JO11-3

comp
scheidsrechter: Dylan Childress

Winst voor JO11-2 in onderling duel met JO11-3
ST EGS JO11-2 - ST EGS JO11-3

ST EGS JO15-2

vertrek: 10:30 naar Ravenstein

JO13-2 geeft goed verweer aan sterker Fc Uden

De tweede helft kwam Rens erin en met een solo van
achteruit wist hij de gelijkmaker te scoren. Jammer genoeg konden we niet lang genieten van de gelijkmaker,
want binnen enkele minuten stonden we toch weer op

ST Ravenstein/
SDDL JO15-2
comp

Foto: Mitch ten Haaften in duel met een speler van
DAW

Na de grote afstraffing van vorige week, werden wat
omzettingen in de opstelling gedaan. Om op het middenveld niet te worden overlopen gingen we vandaag
met vier middenvelders voetballen. Verdedigend hielden we het nog aardig tegen. Maar opbouwend was het
zwak. Als we de bal hadden werd deze meteen naar
voren geschoten en daar stond onze voorhoede tegenover teveel spelers en leden dan ook veel balverlies.
Van achteruit werd ook niet aangesloten om wat druk op
de tegenstander te zetten. Zo speelde we in het begin
voornamelijk op onze helft. We stonden onder druk en
in deze periode wist FC Uden eenmaal te scoren. Na
het kwartier kwam Wessel en Daan erin. Wessel begon
met overspelen en het team pakte het meteen op en zo
ontstond direct onze eerste aanval. FC Uden wist even
niet wat hun overkwam toen het een wedstrijd werd.

Prinses Irene JO15-1 ST EGS JO15-1
comp

Na een stroef begin van EGS zijde kwamen we na 15
minten beter in de wedstrijd. Aanvoerder Finn werd de
diepte ingestuurd door amber en liet de afwachtende
keeper kansloos 1-0.

(John Verwegen )

SV Venray MO17-1

scheidsrechter: Edwin van Kraaij

(Anton Gerrits )

ST EGS JO13-2 - Fc Uden JO13-1

ST EGS MO17-1
comp

ST EGS JO13-1 - DAW Schaijk JO13-1G

Nu even genieten van de vakantie.

ST Constantia/Menos JO17-2

comp
12:30

Eenvoudige winst JO13-1

ST EGS JO17-2

Ook na de rust zijn er aan beide kanten kansen, Dave
werkt hard en schiet de bal terug via het middenveld naar
Jayden die weet te scoren. Beide teams blijven jagen en
de bal gaat over en weer. Er volgt een een-tweetje van
Dave met Tijn…maar de tegenpartij zorgt ervoor dat de
bal het doel niet haalt. We spelen verder en Jippe kopt
een bal naar Mosse, die ‘m handig doortikt naar Jayden en zo het zesde doelpunt maakt. Daarna zijn het de
spelers van JO11-3 die de bal weer in bezit krijgen en
vlug richting doel gaan om hun eerste punt te pakken. Ze
hebben de smaak te pakken en er volgt direct nog een
poging maar dankzij goed loopwerk van Kyan en Mycha
blijft het bij een poging. Toch volgt er nog een tegendoelpunt na een vrije trap en sluiten we deze spannende pot
af met 6-2.

10:30

VCA JO11-1G

ST EGS JO11-3

comp
vertrek: 09:30 naar St Agatha
vervoer: Rutten, Sommerdijk, res: Balk
11:00

ST EGS JO10-1

FC de Rakt JO10-1G

comp
09:00

Montagnards
JO10-2G

ST EGS JO10-2

vertrek: 08:00 naar Bergen
vervoer: Rijcken, Scheepers, res: Janssen(Thije)
09:30

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

10:15

Blauw Geel'38/
JUMBO JO9-1

ST EGS JO9-1

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

ST EGS JO9-2

ST Herpinia/OKSV
JO9-1

comp
09:00

JVC Cuijk JO9-3

ST EGS JO9-3

comp
vertrek: 08:00 naar Cuijk
vervoer: Harends, Kilian, res: Sebel
Foto: EGS-clubgenoten Finn van Kempen (links) en
Jaimy Megens (rechts) in duel
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09:00

ST EGS JO9-4
comp

SJO Vianen Vooruit HBV JO9-3G

de derde helft egs

09:00

(Nicole de Kleijn )
Gelukkig kunnen wij als team een beroep doen op de
andere MO13 dus we gingen op weg met Nienke, Savy,
Floor, Nina, Marly, Tessel, Vianne, Sanne, Lotte, Fabienne. Rick een van de coaches was afwezig maar met
vervangen door drie man sterk. Bas, Walter en René.
Johan was er als vaste coach ook bij.
Er werd rustig aan begonnen tis tenslotte herfstvakantie.
Vrijwel gelijk was er een mooie pass naar Tessel, terug
naar Savy helaas de bal ging uit. Daarna een mooie
aanval Floor ontvangt de bal maar het lukt niet om deze
af te maken. De dames zijn aan elkaar gewaagd. Nina
maakt bijna een doelpunt in de 12e minuut. Tessel schot
op doel naar pass van Nina in de handen van de keeper.
Eerste kwartier voorbij nog steeds 0-0.
Lotte, Nienke, Fabienne en Vianne houden de boel goed
dicht achter. Schot op doel van Tessel helaas andere
kant net. Nog steeds 0-0 na 20 minuten gespeeld te
hebben. Mede dankzij Nienke en ook Lotte die wat geweldige verdedigingsacties laat zien. Rhode denkt dat

V.V. Achates JO9-2

comp
09:15

Knappe winst MO13-1 op nr. 2

Rhode/v. Stiphout Bouw MO13-1 ST EGS MO13-1

ST EGS JO9-5
Nooit Gedacht
JO9-2

ST EGS JO9-6M

comp

ze er door komen maar ze worden strak tegen gehouden
door onze verdediging. Rhode is best een goede ploeg
maar onze ploeg laat Zich niet van de wijs brengen. Paar
knappe aanvallen maar nog niet met het gewenste resultaat. Tessel geeft mooie pass naar Savy en eindelijk de
oh zo verdiende 0-1 door Savy.
We gaan de rust in met 0-1.
De tweede helft bestaat uit veel aanvallen vanuit Rhode
die duidelijk voor ogen hebben om het zeker gelijk te maken.Rhode wordt wat sterker. Marly zit goed in het spel
en komt diverse malen perfect uit om net op het nippertje
de bal weg te halen. Haar uittrappen zijn vandaag ook
top. Sanne is meester in lekker irritant voor de voeten
van de beste speelster lopen, en voorkomt ook zo de
doeltrappen van deze speelster. Savy probeert schot op
doel. Corner voor ons. 9 minuten voor tijd nog steeds
0-1.

vertrek: 08:15 naar Geffen
vervoer: Verhaaren, Verheijen, res: Cornelissen
09:15

ELI JO8-1

ST EGS JO8-1

comp
vertrek: 08:15 naar Lieshout
vervoer: Latta, Ockers, res: Janssen
09:00

ST EGS JO8-2

SV DWSH'18 JO8-1

comp
09:30

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

09:00

Constantia JO7-1/
JO7-2

ST EGS JO7-3/
JO7-4

comp
vertrek: 08:00 naar Wanroij
09:30

ST EGS JO7-5

Astrantia JO7-1

comp

Spannend nog vier minuten. Zou het ze lukken winnen
van de nr2? En jawel het eindsignaal onze meiden hebben gewonnen.

Zondag 11 november

Keihard geknokt trots op de meiden. En ze komen allen
met rode hoofden van het veld af.

11:00

11:00

GVV'57 3

ST EGS 6

comp
ST EGS VR1

Olympia'18 VR2

comp
scheidsrechter: Edwin van Kraaij
10:00

MO13-1 wint inhaalduel tegen Udi’19
Verslag woensdag 10-10
ST EGS MO13-1 - Udi’19/CSU MO13-1
(Anita Bandell )
Afgelopen woensdagavond mochten onze meiden van
EGS MO 13-1 onder het genot van een heerlijke zonnetje aan de bal voor een inhaalwedestrijd tegen Udi’19
uit Uden.
Na een warming up en een harde yel gaan ze fanatiek
van start. Helaas missen we onze 2 sterke verdedigers
Lieke en Lotte, die zich op het moment van deze voetbalwedstrijd gestort hebben op een kookwedstrijd. Met
de belofte dat ze voor het hele team gaan koken mochten zij de kookwedstijd winnen hoopt het team natuurlijk
beide wedstrijden naar zich toe te kunnen trekken.
Het MO 13-1 team weet zich gesterkt door een paar
fanatieke trainingsmaatjes vanuit de MO-13 namelijk
Savy, Emma, Mirthe en Isa. Vanuit het eigen team gaan
vanavond aan de slag: Sanne, Fabiënne, Marly, Elke,
Vianne en Tessel.
De wedstrijd gaat van start, Udi verzorgt de aftrap.Vrij
snel komt er al een kans voor EGS, maar die kans kan
net niet benut worden. Direct daarna echter weet Savy
een prachtig eerste doelpunt te maken. De toon is gezet!
Udi drukt en jaagt en creëert een kans voor zichzelf,
maar keepster Marly weet deze kans prima tegen te
houden. Ook de daaropvolgende corner van Udi leidt tot
niets dankzij een prima verdediging van onder andere
Sanne. Balbezit voor Grave leidt tot een kans en een
doelpunt door Tessel en daarmee komt de voorsprong
op een mooie 2-0. Het publiek geniet zichtbaar, wat wil
je nog meer op zo’n mooie woensdagavond.
Een blessure bij EGS waarbij zorgzame teammaatjes
direct polshoogte komen nemen en hun betrokkenheid
tonen, maakt het publiek nog trotser en oprecht onder
de indruk van de zorgzaamheid voor elkaar. Uw verslaggeefster is daarna even uit de running om de status van
het geblesseerde kind op te nemen, maar ik kan u verzekeren dat er gedurende die tijd voluit gewerkt is door
de meiden, maar we geen doelpunt van welke kant dan
ook gemist hebben.
En dus gaan we door in deze mooie fanatieke 1e helft.
Het spel speelt zich met name af aan de goede kant gezien, volop acties vanuit team EGS. We zien een knappe, naar buiten draaiende, verdedigende beweging van
Fabiënne welke dan ook direct wordt toegejuicht door
de trainer. Udi dwingt een corner af, maar weet die kans
niet te benutten. Savy probeert vanuit een lastige hoek

de bal in de goal schieten en weet daarmee een corner
af te dwingen, maar na deze corner blijft de stand toch
ongewijzigd.
Isa zien we in verdedigende acties linksom en rechtsom
langs de lijn menig dame passeren en maakt daarbij
flinke meters. Een volgend schot op doel van Tessel leidt
tot een 3-0 voorsprong. Het loopt gesmeerd. Emma pakt
direct daarna de bal knap van de tegenstander af en
werkt zich richting doel. Er worden meerdere kansen gecreëerd voor EGS, echter de stand blijft vooralsnog 3-0.
We zien een goede verdedigende actie van Vianne, Udi
probeert nog verder te komen, maar loopt zich stuk. We
gaan de rust in met een comfortabele 3-0 voorsprong.
Uw verslaggeefster haalt tijdens de rust even een jas uit
de auto en voordat verslaggeefster terug is ziet zij vanuit
de verte keeper Marly een corner van Udi tegenhouden.
Echte rust kennen de meiden blijkbaar niet, ze gaan direct vol van start in de tweede helft. Elke komt na een
wissel het veld weer in een geeft meteen de bal en de
tegenstander van katoen.
Onze tegenstander is echter zeer gedreven de tweede
helft in gegaan, ze weten kansen af te dwingen en blijven
vechten om alsnog een doelpunt te behalen, ze laten
zich niet kennen door de achterstand en gaan vol door.
Een één-tweetje tussen Mirthe en Emma zorgt voor een
voorzet richting Savy die daarbij onder de voet wordt gelopen door verdedigers van Udi. Uiteindelijk leidt dit wel
tot een kans voor Elke, maar Elke komt in haar actie helaas een verdediger van Udi tegen en bezeerd zich flink,
waardoor ze het veld moet verlaten.

ST EGS VR2

comp
Maandag 12 november
19:15

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
scheidsrechter: Edwin van Kraaij
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
vertrek: 13:30 naar Oploo
vervoer: Lomans, Berends, Rikken,
Rodriquez Briceno

14:30

DSV MO17-1

ST EGS MO17-1

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

Vianne weet verdedigend de bal voor zich te winnen en
geeft hem door richting spits. En prachtig spel van Mirthe waarbij ze 3 keer om de keeper van Udi heen draait
en haar geen kans geeft om de bal op te pakken. Ze
weet hiermee een corner te realiseren, maar stand blijft
ondanks alle effort 3-0. Prima voorsprong, maar gezien
de mooie acties heeft het publiek wel honger naar meer
doelpunten. Diverse acties vanuit beide kanten leiden tot
flinke kansen en uiteindelijk weet Udi alsnog een kans te
verzilveren, het wordt 3-1. Vianne en Fabienne blijven
verdedigen en dat doen ze met verve, ook vanuit het
middenveld blijft Sanne werken voor wat ze waard is en
dit met succes.

13:00

Bij het eindsignaal is de stand 3-1, Udi had een mooie
tweede helft, maar uiteraard een verdiende overwinning
van onze meiden. Invallers vanuit MO13, hartelijk dank
voor jullie inzet!

10:00
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DVG VR1

ST EGS JO15-1

UDI'19/CSU JO15-2

comp
14:00

ST EGS JO15-2

SJO/VITA JO15-1

comp
14:00

ST EGS JO15-3

ST Constantia/Menos JO15-2

comp
11:00

ST EGS JO13-1

VIOS'38 JO13-1

comp
12:00

ST EGS JO13-2

UDI'19/CSU JO13-3

comp
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

10:00

Berghem Sport
JO13 2007-1

Zaterdag 24 november

14:45

comp
vertrek: 13:45 naar Zeeland
vervoer: Beelen, Childress, Duits, van
der Elst, res: Jansen

comp

09:30

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

15:00

ST EGS JO11-1

14:00

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
Gemert JO10-3

comp
12:30
13:00

ST EGS JO9-1

Nulandia JO10-3

13:00

comp

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

vertrek: 10:30 naar Schaijk

ST EGS JO9-3

vervoer: Liefrink, Luza, Pennings, res:
Rikken

Olympia'18 JO9-3G

V.V. Achates JO9-2 ST EGS JO9-4

ST EGS JO9-5

vertrek: 07:45 naar Cuijk

11:30

ST EGS JO9-6M

SJO/VITA JO9-2G

comp
ST EGS JO8-1

Berghem Sport JO8-2

comp
Olympia'18 JO8-3

vervoer: Nijsten, Pennings, Petersen,
res: van Raay
13:15

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

11:45
11:00

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

10:30

vervoer: 08:30 naar Rijkevoort
ST EGS 6

Prinses Irene 6

comp

09:30

10:15

ST EGS VR2
comp

Festilent VR2

UDI'19/CSU JO13
2007-1

Boekel Sport JO11-2 ST EGS JO11-1

ST EGS JO11-2

SES JO11-2G

comp
11:00

09:30

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

vertrek: 08:30 naar Zeeland

ST EGS JO10-1

12:00
11:00

DAW Schaijk 8

ST EGS 6

De Zwaluw JO10-1

SSS'18 VR2

Berghem Sport VR1 ST EGS VR2
comp

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

HVCH JO19-2

ST EGS JO19-1

comp
vertrek: 14:15 naar Heesch
vervoer: Jansen, Langenberg, Polman,
van Soest, res: Spanjers
15:00

ST EGS JO17-1

Bavos JO17-1G

comp
12:30

ST EGS MO17-1

SJO Vianen Vooruit HBV MO17-1

comp
12:45

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

14:00

ST EGS JO15-2

SJO/VITA JO15-2

comp
14:00

ST EGS JO15-3

Juliana Mill JO15-2

comp
11:00

ST EGS JO13-1

Olympia'18 JO13-1

comp
13:00

SIOL JO13-1

ST EGS JO13-2

comp
vertrek: 12:00 naar Cuijk
vervoer: van Raay, Alhalq, Barten, res:
Burlacescu
13:15

ST EGS JO13-3M

Margriet JO13-6M

comp
11:45

ST EGS JO10-2

ST EGS VR1

scheidsrechter: Menno ter Horst
12:00

scheidsrechter: leider is spelleider

ST EGS MO13-1

Cito MO13-1

comp
10:00

DSV JO11-1

ST EGS JO11-1

comp

comp

scheidsrechter: leider is spelleider

vertrek: 09:00 naar St Anthonis

Nooit Gedacht JO10-2 ST EGS JO10-3

vervoer: Dolstra, Giesbers, res: Gommans

comp
vertrek: 08:15 naar Geffen
vervoer: Verhaaren, Vogelaars, res: v. Hees
10:30

JVC Cuijk JO7-1/JO7-2

comp

Margriet JO10-3

comp

09:15

ST EGS JO7-5
comp

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

vervoer: Balk, Bock, res: Bottenberg

11:00

ST EGS JO7-3/JO7-4

comp

vertrek: 10:00 naar Ottersum
11:00

Constantia JO8-1

comp
09:30

comp

Vianen Vooruit VR1 ST EGS VR1
comp

ST EGS JO13
2007-1

vervoer: van den Berk, Brans, res: Dolstra

scheidsrechter: Menno ter Horst
11:00

ST EGS JO8-2
comp

HVCH MO13-1

vertrek: 09:30 naar Boekel

Zondag 18 november
11:00

ST EGS MO13-1

comp

ST EGS JO7-5

comp

UDI'19/CSU JO13-6M

comp

vertrek: 08:30 naar St Hubert

09:30

09:00

comp

comp
09:30

ST EGS JO13-3M
comp

comp
vervoer: Wouters, Arias Vasquez, res:
van Hattem

ST EGS JO13-2

vertrek: 10:30 naar Cuijk

ST EGS JO8-2

vertrek: 07:45 naar Boxmeer

JVC Cuijk JO13-2
comp

vervoer: Vloet, Eggenhuizen, res: Khamal

09:30

DAW Schaijk JO13-1G ST EGS JO13-1

vertrek: 08:30 naar Boekel

comp

08:45

ST EGS JO15-3

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

vervoer: van Kuppenveld, van Leuveren, res: Mulders

09:00

JVC Cuijk JO15-3

vertrek: 12:00 naar Cuijk

Boekel Sport JO9-2 ST EGS JO9-2

SIOL JO9-3

vervoer: Scheepers, Verhaaren, res: Ockers

comp

comp

Gemert JO9-1

ST EGS JO8-1

vertrek: 09:00 naar Erp

vervoer: Verstraaten, Willems, van Zuijlen, res: Brands(Finn)

vertrek: 08:00 naar Ottersum

09:30

ST EGS JO15-2

OSS'20 JO15-3

vertrek: 12:15 naar Oss

comp

08:45

Erp JO8-1
comp

comp

Heijen JO10-1

comp
09:00

10:00

Zondag 25 november

13:15

Juliana Mill JO9-3G

comp

ST EGS JO15-1

Volkel JO15-1

ST EGS JO9-4

vervoer: van der Water, Arts, Bardoel,
res: Bekkink

comp

11:00

09:00

ST EGS JO10-1

comp
09:30

vervoer: Berkhout, Sebel, res: van Thiel

09:30

comp
09:30

Volkel MO17-1

ST EGS JO9-3

vertrek: 09:00 naar Oefelt

vertrek: 12:00 naar Volkel

comp
ST EGS JO10-3

ST EGS MO17-1
comp

vervoer: Rots, de Hart, res: Brioschi

11:00

ST Fiducia/Elsendorp JO17-1

EVVC JO9-1

comp

Gemert JO17-2

ST EGS JO17-2

De Zwaluw JO9-1

comp

vertrek: 07:30 naar Gemert
ST EGS JO10-2

10:00

Olympia'18 JO11-3G

comp

11:00

ST EGS JO17-1
comp

comp
08:30

ST EGS JO19-1

Festilent JO19-1

ST EGS JO9-2
comp

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

ST EGS JO13
2007-1

vertrek: 09:00 naar Berghem

09:30

ST EGS JO9-1

Avanti'31 JO9-1
comp

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

ST EGS JO11-2

ST Constantia/Menos JO11-3

comp
10:45

SIOL JO11-2G

ST EGS JO11-3

comp
vertrek: 09:45 naar Cuijk
vervoer: Bottenberg, Brands, res: van
der Burgt

de derde helft egs
JO10-3 vecht zich terug na grote
achterstand

08:30

Op deze supermooie zaterdagochtend, waarbij de zon
al om 10.00 uur hoog aan de hemel staat, maken we
ons op voor de wedstrijd tegen Heesch.
Een thuiswedstrijd met veel publiek langs de lijn; ouders, opa’s en oma’s die onze jongens van EGS kwamen aanmoedigen.
Na vorige wedstrijden gewonnen te hebben, waren we
ook nu van plan om te winnen! De ene beloofde zichzelf
bij winst een bezoekje aan de primera, waarbij de ander
van plan was voor een hattrick te gaan. Nou, de instelling is goed!
Na het fluitsignaal konden we meteen aan de bak. De
tegenstander ziet er fysiek sterker uit, en zijn dit ook.
Vrij snel krijgt Heesch een corner en schiet deze prima
in! 0-1.
Na nog een paar goede kansen van Heesch komen we
goed weg. De bal gaat op de paal ipv achter het net
en Yannick krijgt het wat drukker op doel. Na de eerste
time-out waarbij Arno de jongens toespreekt, beginnen
we weer vol goede moed. De kansen voor EGS blijven
wat achter. Niek werkt een bal voor het doel weg, maar
helaas komt deze voor de benen van de tegenstander
en Heesch kan de 0-2 intrappen. Dan gaat Niek later in
de tegenaanval, komt goed op de helft van de tegenstander, maar krijgt weinig hulp van de anderen.
Jammer, samen moeten we ervoor blijven gaan! Dan
komt Heesch op stoom en wordt het 0-3, 0-4 via een
corner, 0-5 en 0-6. Nog voor rust weet Niek na een goede aanval 1-6 te maken.
De tweede helft gaat EGS meteen goed van start. Een
goed schot van Fabian, maar de keeper van Heesch
doet een goede redding. Een tegenaanval van Heesch
brengt de stand op 1-7. Maar ondanks dat EGS ver achter staat, geven ze niet op! Ze blijven ervoor gaan en na
een lange uittrap van keeper Baer, komt de bal terecht
bij Lars v T. Yes! 2-7. En ook Niek komt vanaf de eigen
helft en blijft met Lars v T naar voren bewegen. Niek kan
de 3-7 maken!
Dit geeft weer even vertrouwen. Waar ’n indribbel van
Lars v T, Niek goed bereikt, gaat de bal helaas niet achter het net. De kansen komen wel, maar we moeten er
hard voor blijven werken. Met een stand van 3-7 komt
de time-out en gaan we de laatste gedeelte van de wedstrijd tegenmoet. Lars v T maakt de 4-7 en Baer doet
nog een goede redding op doel. De tegenstander blijft
de aanval inzetten, maar EGS probeert het ook. Heesch
maakt 4-8. Helaas is de tijd te kort om nog verder aansluiting te kunnen maken. Heesch maakt op het laatste
moment nog een goal en de eindstand wordt 4-9.
Moe, van het terugvechten vallen de EGS spelers op
het veld en maken ze zich klaar voor de penalty’s. Jammer jongens, dit keer geen drie punten, maar de tweede
helft was de winst voor EGS. Volgende keer gaan we er
weer voor!

vervoer: Brioschi, Cuppen, res: Daamen
10:45

Juliana Mill JO10-3 ST EGS JO10-2

12:00

vervoer: van Hees, van der Meijs, res:
Peters
08:45

vervoer: Rikken, Rovers, Schoute, res:
Smits
12:00

11:30

ST EGS JO9-2

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

vertrek: 09:15 naar Boxmeer

vertrek: 08:00 naar Uden

vervoer: Gorselink, Hoekstra, res: van
Kempen

vervoer: Peppinck, van Raaij, res: Bello
ST EGS JO9-3

Juliana Mill JO9-2

09:30

Toxandria JO9-1

11:00

comp
09:00

SJO Vianen Vooruit HBV JO9-3G

ST EGS JO9-5

vertrek: 09:00 naar Vianen
vervoer: Khamal, Mawazini, res: Khamal
ST EGS JO9-6M

TOP JO9-2

11:00
11:00
09:30

ST EGS JO8-1

OSS'20 JO8-1

ST EGS JO8-2

Festilent JO7-1G

ST EGS JO7-1/JO7-2

comp

09:30
10:30

09:00

Vitesse'08 JO7-1/
JO7-2

09:00

ST EGS JO9-2

Berghem Sport JO9-3

comp
ST EGS VR1

comp
TOP VR1

comp
wedstrijdcoördinator: tot 13:00 uur, Paul van
Halen vanaf 13:00 uur Rian van de Ven
Boekel Sport JO17-1 ST EGS JO17-1
comp
vertrek: 13:45 naar Boekel
vervoer: van der Vliet, Zwaans, Arts,
res: Bardoel

ST EGS JO8-1

vervoer: Hooglander, Janssen, res: Latta
09:00

comp

09:30

vervoer: Roos, Spanjers, v Zuijlen,
Ariëns

DSV JO8-2

SES JO7-1

ST EGS JO7-3/JO7-4

comp
vertrek: 08:30 naar Langenboom
Zondag 9 december
12:00

SCV'58 3

ST EGS 6

comp
ST EGS VR1

Sambeek VR1

comp
scheidsrechter: Theo Wouters
11:00

Maaskantse Boys VR1 ST EGS VR2
comp

Zaterdag 15 december
14:30

ST EGS JO19-1

TOP JO19-2

comp
scheidsrechter: Theo Kersten
13:15

vertrek: 12:45 naar Gemert

ST EGS JO8-2
comp

ST EGS JO17-2

10

Avanti'31 JO8-1
comp

11:00

Zaterdag 8 december

Gemert JO17-6

DAW Schaijk JO9-3 ST EGS JO9-6M

vervoer: Cornelissen, Ghijssen, res: Keijzers

scheidsrechter: Ben van Eldijk

ST EGS VR2

ST EGS JO9-4

vertrek: 09:30 naar Schijndel

Herpinia 6

V.V. Achates VR1

ST EGS JO9-5

vertrek: 08:00 naar Schaijk
10:30

Zondag 2 december
ST EGS 6

SV Milsbeek JO9-2 ST EGS JO9-3

comp

ST EGS JO7-5

vertrek: 09:00 naar Gennep

13:45

Schijndel/DE WIT
JO9-1

comp

comp

14:45

ST EGS JO9-1

vervoer: Sebel, van Thiel, res: Berkhout

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

10:15

Nulandia JO10-4

comp

vertrek: 08:30 naar Zeeland

11:00

ST EGS JO10-3

vertrek: 09:30 naar Milsbeek

vervoer: van Hattem, Mesters, res Verhallen

10:00

JVC Cuijk JO10-4

comp

ST Excellent/SVS/
Westerbeekse
Boys JO8-1G

vertrek: 08:30 naar Oploo

09:30

ST EGS JO10-2

comp

comp

09:30

MOSA'14 JO10-1

comp

comp
09:30

ST EGS JO10-1

comp

comp
09:00

SES JO11-2G

comp

comp

09:30

ST EGS JO11-3
comp

ST EGS JO9-4
comp

10:00

Olympia'18 JO11-3G ST EGS JO11-2
comp

comp

11:00

Zwaluw VFC JO13 ST EGS JO13
2007-1
2007-1
vertrek: 10:00 naar Vught

vertrek: 07:45 naar Berghem
FC Uden JO9-2

ST Constantia/Menos JO13-1

comp

Berghem Sport JO9-2 ST EGS JO9-1

vervoer: Treffers, de Waal, res: Geurts

ST EGS JO13-2
comp

comp

09:00

ST EGS JO15-3

vertrek: 11:00 naar Gassel

comp
vertrek: 09:00 naar Heesch

Gassel JO15-1
comp

vervoer: Jansen(Teun), Keijzers, res:
Rijcken
ST EGS JO10-3

ST EGS JO15-2

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

vertrek: 09:45 naar Mill

HVCH JO10-4

NLC'03 JO15-1G

vertrek: 12:00 naar Lith

comp

10:00

Avesteyn JO15-1

comp

vertrek: 07:30 naar Oss

10:00

Foto (Esther van Thiel): De JO10-3 is moe van het
harde werken

13:00

ST EGS JO10-1

TOP JO10-2

ST EGS JO15-1
comp

comp

ST EGS JO10-3 - HVCH JO10-5
(Esther van Thiel)

13:00

ST EGS JO13-3M

VOW JO13-2M

comp
scheidsrechter: Bernard van Eldijk

de derde helft egs
JO9-1 blijft maar winnen

Ruime winst voor JO9-2

ST EGS JO9-1 - HVCH JO9-1

ST EGS JO9-2

(geen wedstrijdverslag)

(geen wedstrijdverslag)

11:45

ST EGS MO13-1

Margriet MO13-1

beker
scheidsrechter: Jan Paters
Zondag 16 december
10:15

ST EGS VR2

Prinses Irene VR3

comp

Commissie kantine

(Piet Michiels)

Zaterdag 20 oktober
o

Anja Seinstra, Fannie Cuyten

t

Saskia Bongaards

m

Willy van Schipstal, Ria van Schipstal

Zaterdag 27 oktober

Foto: Kees Treffers zet zijn voet voor deze aanvallende actie van een speler van HVCH

Foto: Luke van der Neut omspeelt de keeper en
scoort voor de JO9-2

Benauwde zege JO8-1
ST EGS JO8-1 Rhode/v Stiphout Bouw JO8-2G
(Frans van Lin)
In een heerlijk herfstzonnetje begonnen onze jongens,
nog altijd ongeslagen, aan de zesde wedstrijd van het
seizoen. Trainer Martijn en makkelijk scorende spits
Senn hebben deze week een trainingskamp belegd op
het strand van Tenerife. Helaas is ausputzer Jidde niet
fit genoeg om te spelen, maar staat hij desondanks wel
langs de lijn om het team moreel te steunen.
In de beginfase gaat het spel gelijk op en speelt het
spel zich af op het middenveld. De eerste kans van de
wedstrijd is voor EGS en die is gelijk raak. Het is Don
die de treffer maakt. Boaz, die vandaag de plek achterin
van Jidde overneemt, schuift in de negende minuut in
en probeert het met een afstandsschot. Zijn schot mist
kracht maar daardoor komt de bal wel bij Liam in de
voeten. Liam bedenkt zich niet en schiet de 2-0 binnen.
Onze jongens nemen hierna gas terug en dat pakt niet
goed uit tegen de kids uit Rhode, binnen twee minuten
krijgen we twee goals om de oren en de stand is weer
gelijk. Het is Liam die het daar niet bij laat zitten, hij dribbelt in vanaf de zijlijn en na een slalom door de verdediging rondt hij beheerst af, 3-2. Niet veel later zijn het

Maddox en Don die de verdediging van de tegenstander
samen onder druk zetten waardoor de bal bij Liam voor
de voeten komt en hij zijn hattrick maakt, 4-2. Rhode zet
weer aan en er komt druk op onze goal, Davey kan na
een zacht schot de bal oppakken en werpt deze gelijk
naar Milan. Milan kan over de linkerkant opstomen en
met een mooie trap bereikt hij Luuk die alleen op de
keeper af kan. Luuk twijfelt niet en met een vlammend
schot zet hij de ruststand op 5-2.
De tweede helft is wat rommelig en slordig. Spelbegeleider Mark heeft het druk met brandjes blussen. Van beide
kanten wordt er meerdere malen de enkels geraakt in
plaats van de bal. Een volgend doelpunt van Davey, dat
gemaakt wordt midden in het fluitsignaal tegen EGS,
wordt afgekeurd vanwege een overtreding aan onze
kant. Wij laten ons op deze manier uit de wedstrijd halen
en zijn drukker met de tegenstander dan met voetballen. Rhode weet hiervan te profiteren en maakt er 5-3
van. Gelukkig was het geluk niet geheel aan de kant van
Rhode, waardoor er tot twee keer toe een schot op de
paal in plaats van in de netten terecht kwam en EGS de
voorsprong kon vasthouden. Aan de andere zijde zorgt
de keepster met een paar mooie reddingen dat we in de
tweede helft niet tot scoren komen.
Het was zeker niet onze beste wedstrijd, maar gelukkig
blijven de drie punten ook deze week in Grave.

Makkelijke winst voor JO7-1 / JO7-2
Achilles Reek JO7-1 ST EGS JO7-1/JO7-2
(Jody Jansen)
Op deze mooie zaterdag morgen reizen we af naar Achilles Reek, middels een mooie toeristische route over de
dijk (de weg richting Reek is dit weekend afgesloten).
De kinderen hebben er allemaal zin in, ze hebben natuurlijk herfstvakantie, en komen aan energie en goede
zin niets te kort. Nouredinne en Rens zijn gelukkig ook
weer van de partij en het team is dus weer compleet.
Dan zou het toch goed moeten komen?
Eenmaal aangekomen maken de jongens en meiden
zich klaar en is het wachten op de tegenstander die nog
moet komen. Toen zij er ook waren werden de kinderen
verdeeld en kon er lekker gevoetbald worden.
Groepje 1 bestond uit Maxx, Rens, Levi, Floris en Amine. Groepje twee bestond uit Luuk, Ruby, Milou, Sylvie en Nouredinne. De eerste pot werd er een beetje
braaf gevoetbald, zonder aanvallend te zijn. Aftastend
wat de tegenstander zou gaan doen. De tegenstander
was echter nog braver, waardoor het eerste doelpunt

Redactie:
		

Rian van de Ven
Edwin van Kraaij

voor groepje 1 al viel. Aanvallend werd het iets beter
en er werd meer overgespeeld. Wat resulteerde in een
eindstand van 1-6 voor groepje 1. Groepje 2 deed het
ook prima en voetbalde gewoon een lekkere pot wat eindigde in 1-4.
Er werd van veld gewisseld en opnieuw konden ze weer
lekker voetballen. De blaadjes vielen van de boom, en
de bomen lieten prachtige herfstkleuren zien. Je zou
haast geloven dat het zomer zou zijn. Het tweede potje
verliep ook rustig en door groepje 1 werd er opnieuw
gewonnen met 2-7. Groepje 1 had het iets zwaarder en
speelde gelijk 1-1.

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

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
o

Paulien Paters, Nicole de Klein

t

Theo Cuppen

m

Ellen van Kraaij, Anja Loeffen

Al met al hebben ze lekker kunnen voetballen, maar
voetballend had er meer in gezeten als de tegenstander wat feller was geweest. Misschien dat de meiden en
jongens van Achilles zich hadden verslapen waardoor
ze later waren. Wie zal het zeggen. Nu eerst lekker een
weekje vakantie en genieten van het zomerse weer, zodat we zaterdag 27 oktober weer fit zijn voor de thuiswedstrijd tegen VCO.

11
Foto’s:		

Matt Gerrits

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

