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Seizoen 2018-2019

Uitslagen
(Rian van de Ven)
Woensdag 24 oktober
SJO Vianen Vooruit
ST EGS MO13-1
/HBV MO13-1

5-2

Oss’20 JO13 2007-1 ST EGS JO13 2007-1

2-0

Donderdag 25 oktober
ST EGS 6
Foto: Jonna Rijcken (JO13-3M) neemt de bal aan

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

De EGS is dit jaar ook weer actief met de Grote Clubactie, een landelijk loterij waarmee mooie prijzen te winnen
zijn. Van ieder lot dat voor € 3,- verkocht wordt, gaat
€ 2.40 in de clubkas van de EGS !!
De jeugdleden van de JO15-1, JO15-2, JO15-3, JO13-1,
JO13-2, JO13 2007-1, MO13, JO13-3M zijn gevraagd
om loten te verkopen met een verkoopboekje.
Een lot kost dus € 3,- en kan gekocht worden via een
eenmalige machtiging. Bij een eenmalige machtiging
staat het lotnummer op het bankafschrift en de prijs
wordt automatisch toegestuurd.

Voor de lotenverkopers is er ook een extraatje voor elke
3 verkochte loten ontvangen zij een consumptiemunt die
ze kunnen gebruiken in het clubhuis van EGS.
Jeugdleden die klaar zijn met verkopen kunnen het verkoopboekje inleveren bij het wedstrijdsecretariaat op zaterdagen.

0-2

Zaterdag 27 oktober

Grote Clubactie is aan de gang.

Door het kopen van een lot maakt U kans op een de
vele mooie prijzen (€100.000, VW Up, fietsen, vakanties,
etc.) en U steunt de EGS-jeugdafdeling. De trekking van
de loterij is op 12 december.

Odiliapeel/BG 3

STEUN
DE EGS !!
1

Hapse Boys JO11-2 ST EGS JO11-3

2-2

ST EGS JO11-2

Toxandria JO11-2

10-2

ST Constantia/
Menos JO11-1G

ST EGS JO11-1

5-1

ST EGS JO13 2007-1 Fc Engelen JO13 2007-1

2-3

ST EGS MO13-1

Nulandia MO13-1

2-1

ST EGS JO13-3M

Boekel Sport JO13-3M

3-0

De Zwaluw JO13-1

ST EGS JO13-2

3-1

Olympia’18 JO13-1 ST EGS JO13-1

3-1

ST EGS JO15-3

Herpinia JO15-2G

0-2

ST EGS JO15-2

Berghem Sport JO15-3

1-0

Erp JO15-1

ST EGS JO15-1

0-10

ST EGS MO17-1

JVC Cuijk MO17-1

5-0

ST EGS JO17-2

Toxandria JO17-1

1-1

ST EGS JO17-1

Erp JO17-1

0-1

Vorstenbossche
Boys JO19-1

ST EGS JO19-1

3-3

ST EGS VR2

HVCH VR2

4-7

DSV VR1

ST EGS VR1

1-0

ST EGS 6

Achilles Reek 3

4-2

Zondag 28 oktober

de derde helft egs
VR1 blijven in kou staan

DSV VR1 - ST EGS VR1

EGS 6 kent pieken en dalen

Programma
Zaterdag 3 november
wedstrijdcoördinator: tot 13:00 uur Anita van
Zuijlen vanaf 13:00 uur Rian van de Ven
14:30

(Joep van der Molen)

Margriet JO19-2

comp

ST EGS 6 - Achilles Reek 3

(Yeshi de Bruin)

ST EGS JO19-1

scheidsrechter: Joeri Nuijen
15:00

ZSV JO17-1

ST EGS JO17-1

comp
De EGS dames speelde op de tot nu toe koudste zondagochtend van het jaar uit tegen DSV. Vanaf de eerste
minuut gingen beide teams gelijk op. Er waren kansen
aan beide zijde, maar er werd de rust ingegaan zonder
doelpunten.
De tweede helft begon rommelig aan de kant van EGS,
hierdoor creeerden DSV enkele goede kansen. Gelukkig stond daar keeper Linda die op katachtige wijze (bijna) alle ballen uit de goal hield. Dit op 2 momenten na.
Eerst was daar het fanatiek uitkomen van Linda, waarop
de tegenstander naar de zijkant werd gedreven maar
nog steeds langs Linda op goal kon schieten. Daarop
kwam laatste vrouw Elise in actie die haar keeper assisteerde en redde op de doellijn.
De druk van DSV was echter nog niet achter de rug.
Een scherpe corner van DSV resulteerde uiteindelijk in
een 1-0 achterstand voor Estria. Hierop werden de EGS
dames wakker geschud. Er werd hard gewerkt en bij
vlagen goed gecombineerd, maar de gelijkmaker bleef
uit. De EGS dames moesten met een verlies van 1-0
genoegen nemen.

Eerste punt voor JO19-1
Vorstenbossche Boys JO19-1 ST EGS JO19-1
(Remco Kersten )
Na de eerste twee competitiewedstrijden verloren te
hebben ging de JO19-1 op bezoek bij de koploper Vorstenbosche Boys JO19-1. Dat het een lastige wedstrijd
ging worden was wel duidelijk maar toch hadden we
vooraf het gevoel dat er een resultaat viel te halen.
In de eerste helft hadden we het erg moeilijk tegen Vorstenbosch. We waren niet fel, gaven veel ruimte weg,
speelde erg slordig en stonden niet goed. Het was dan
ook wachten op de 1-0 van de thuisploeg en die viel
dan ook halverwege de eerste helft. Max doorzag de
steekpass maar toch viel de bal voor de voeten van de
spits die koelbloedig raak schoot. Zelf konden we er
niks tegenover stellen en het was dan ook wachten op
het 2e doelpunt van Vorstenbosch. Gelukkig werden we
twee keer geholpen door de paal waardoor het maar 1-0
bleef. Uit het niets kwamen we op 1-1. Body zag de vrijlopende Siem die twee man omspeelde en prachtig raak
schoot. De 1-1 was tevens de ruststand.
Na wat omzettingen in de rust kregen we meer grip op
de tegenstander en speelde we beter. Opnieuw was de
eerste kans voor de thuisploeg die de bal voor de derde
keer op de paal zag belanden. Het geloof in een resultaat groeide bij de jongens en dat zagen we terug in de
wedstrijd. De eerste beste kans na rust was opnieuw
raak, door goed doorzetten van Siem en Body en wat
geklungel van de tegenstander schoot body knap raak!
1-2! Helaas konden we niet lang van de voorsprong genieten en werd het al snel 2-2 door weer een bal die met
geluk voor de voeten van de spits viel..

Pieken en dalen kenmerkt het voetbal van EGS 6 op
dit moment. EGS speelde een goede wedstrijd tegen
de huidige koploper, vorige week, en verliest nipt met
3-2 (waar het gebrek aan een goede keeper, EGS de
overwinning kost!). De wedstrijd daarvoor was een sof.
Laten we het daar maar niet meer over hebben.
Afgelopen zondag werd wederom door het gebrek aan
keeperstalent een veldspeler in het doel gezet. Dit keer
was Jasper de “sjaak”. Het was ook het gebrek aan keeperstalent dat EGS twee doelpunten in de eerste helft
om de oren kreeg. Maar 3 minuten voor de thee was
daar in eens de oprisping van Steyn. Hij die nog geen
pepernoot goed had geraakt, legde de bal goed neer
voor zijn sterke been en haalde uit. De bal zeilde precies in de hoek. De aansluitingstreffer.
Na de thee stond er een iets anders EGS op het veld.
Lars had de keepershandenschoenen overgenomen
en nam de plaats onder de lat over. Dat in Lars veel
meer keepersgogme aanwezig was werd meteen duidelijk. Ook in de loop van de tweede helft was Lars zeer
belangrijk met een paar cruciale reddingen. Met veel
meer voetbal in de ploeg van EGS werd de wedstrijd
langzamerhand naar zich toe getrokken. De bal belandde bij Jasper (inmiddels zijn vertrouwde positie op het
middenveld weer ingenomen), die met een zeer subtiele steekpass Nick alleen voor de keeper zette. Nick
rondde af met een bekeken schuiver. Nick speelde trouwens wederom een zeer goede pot. Nick is een zeer
behendige en technisch fijne voetballer, een genot om
naar te kijken. Achterin nu met Jan en Thijs werd weinig
meer weggegeven.
Zo kon EGS op jacht naar de 3-2. En die viel ook. Goudhaantje Rick was degene die de 3-2 binnen tikte. Toch
wel knap voor een jongen die nog nooit gevoetbald heeft.
Je ziet het totaal niet af in het veld, wat een loopvermogen, timing en inzet. Kijk in de eerste helft waarin Rick
de bal maar net over het doel kopte, wat bleef hij mooi
in de lucht hangen om de bal te knikken. De Rekenaren
waren iets ouder dan de jongens van EGS. Op het eind
ging bij de Rekenaren langzamerhand het lichtje uit en
konden ze zich nog staande houden met veel overtredingen. Gelukkig maakte Steyn, na een pracht van een
voorzet van Luuk, die ook een hele goede tweede helft
speelde, aan alle spanning een eind. 4-2.

vervoer: Gorselink, IJzerman, Kouwenberg, res: Nicolasen
15:00

Onverdiende nederlaag JO17-1

V.V. Achates JO17-2 ST EGS JO17-2
comp
vertrek: 13:30 naar Ottersum
vervoer: Hesselberth, Jilesen, Liefrink,
Mawejje

12:00

VIOS'38 MO17-1

ST EGS MO17-1

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

ST EGS JO15-1

DAW Schaijk JO15-1

comp
scheidsrechter: Theo Kersten
13:00

DAW Schaijk
JO15-2G

ST EGS JO15-2

comp
vertrek: 12:00 naar Schaijk
vervoer: Hollanders, Pieters, Rutten,
res: Spaan
13:00

SIOL JO15-2

ST EGS JO15-3

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

ST EGS JO13-1

Vitesse'08 JO13-1

comp
scheidsrechter: Kevin Janssen
12:00

ST EGS JO13-2

Juliana Mill JO13-2

comp
scheidsrechter: Paul Willems
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

Onder het genot van een biertje werd er nog lang nagezeverd over de wedstrijd.

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

ST EGS JO17-1 - Erp JO17-1

vervoer: Janssen, Peppinck, Treffers,
res: Wittenaar

(geen wedstrijdverslag )
09:30

ST EGS JO11-1

Handel JO11-1G

comp
scheidsrechter: Peter Pijnappels
10:30

VCA JO11-1G

ST EGS JO11-2

comp
vertrek: 09:30 naar St Agatha

We lieten onze kopjes niet hangen en bleven knokken.
Dit resulteerde opnieuw in een voorsprong. Siem was
opnieuw koelbloedig en scoorde de 2-3! De winst kwam
steeds dichterbij en we hadden zelf recht op een penalty
na een overtreding op de sterk ingevallen Bram. Vijf minuten voor tijd moesten we toch de 3-3 incasseren na
een dekkingsfout achterin.
Als we zelf wat zuiverde waren in balbezit hadden we de
wedstrijd beter uit kunnen spelen. Desalniettemin ben ik
trots op de getoonde inzet en veerkracht en kunnen wij
als leiders leven met een gelijkspel.

vertrek: 14:00 naar Deurne

vervoer: Smits, van Zuijlen, res: Albers
09:30

ST EGS JO11-3

Venhorst JO11-2

comp
scheidsrechter: Dylan Childress
11:30

ST EGS JO10-1

Nulandia JO10-1

comp
10:00
Foto: Keeper Sil Roos redt hier knap bij deze 1
tegen 1 situatie. Helaas moest hij in de tweede helft
toch een tegentreffer incasseren waardoor Erp met
enig geluk de 3 punten meenam.
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ST EGS JO10-2

Gassel JO10-1

comp
11:00

ST EGS JO10-3
comp

Berghem Sport
JO10-4

de derde helft egs
09:30

ST EGS JO9-1

Festilent JO9-1

vertrek: 12:15 naar Nistelrode

Berghem Sport JO9-4

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

comp
09:30

ST EGS JO9-2
comp

08:45

SIOL JO9-2G

ST EGS JO9-3

11:30

comp

11:30

10:30

Toxandria JO9-1

ST EGS JO9-5

comp

13:15

vertrek: 08:00 naar Heesch

13:30

09:00

Festilent JO8-1

vertrek: 08:00 naar Zeeland

vrij

ST EGS JO13-3M

vervoer: Scheepers, de Hart, res: Hooglander

11:45

ST EGS MO13-1

ST EGS JO8-2

Odiliapeel/Braks
Gro JO8-1

comp
09:00

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

11:00

ST EGS JO7-5

10:00

O.K.S.V. 2

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

11:00

ST EGS VR1

SV DWSH'18 VR1

scheidsrechter: André Derksen

vertrek: 09:30 naar St Agatha

ST SBV/Ulysses VR1 ST EGS VR2

vervoer: Rutten, Sommerdijk, res: Balk
11:00

Constantia JO7-1/
JO7-2

ST EGS JO7-3/
JO7-4

09:30

FC de Rakt JO10-1G

ST EGS JO7-5

Astrantia JO7-1

comp
Zondag 11 november
11:00

GVV'57 3

ST EGS 6

comp
11:00

ST EGS VR1

Olympia'18 VR2

comp
scheidsrechter: Edwin van Kraaij
10:00

DVG VR1

ST EGS VR2

comp
Maandag 12 november
wedstrijdcoördinator: Anita van Zuijlen
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: 13:00 naar Oploo

comp

vertrek: 08:00 naar Bergen

scheidsrsechter: Kevin Janssen

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

vervoer: Lomans, Berends, Rikken,
Rodriquez Briceno

ST EGS MO17-1

Achilles Reek MO17-1

Ruwaard JO19-1

09:00

09:30

ST EGS JO19-1

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

10:15

ST EGS JO17-2

ST Constantia/Menos JO17-2

comp
scheidsrechter: Theo Kersten
ST EGS MO17-1

09:30
09:00

Blauw Geel'38/
JUMBO JO9-1

13:00

ST Herpinia/OKSV
JO9-1

ST EGS JO9-2

vertrek: 08:00 naar Cuijk

14:00

09:00

SJO Vianen Vooruit HBV JO9-3G

ST EGS JO9-4
comp

ST EGS JO15-2

SJO/VITA JO15-1

comp
scheidsrechter: Theo Kersten
14:00

ST EGS JO15-3

ST Constantia/Menos JO15-2

comp
scheidsrechter: Bernard van Eldijk
11:00

ST EGS JO13-1

VIOS'38 JO13-1

comp

vervoer: Harends, Kilian, res: Sebel

scheidsrechter: Edwin van Kraaij

UDI'19/CSU JO15-2

scheidsrechter: Joeri Nuijen

ST EGS JO9-3

JVC Cuijk JO9-3

ST EGS JO15-1
comp

ST EGS JO9-1

comp

comp

comp

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

comp

SV Venray MO17-1

Prinses Irene JO15-1 ST EGS JO15-1

vertrek: 12:45 naar St Anthonis

vertrek: 08:30 naar Nistelrode

vervoer: Hartmann, Kilian, res: Keuvelaar

scheidsrechter: Theo Wouters

ST EGS MO17-1

comp

vertrek: 09:15 naar Veghel

comp

DSV MO17-1
comp

comp

Volkel JO17-1

14:30

Prinses Irene JO10-1 ST EGS JO10-3

vervoer: Radstake, van Thiel, res: Verhaaren

comp

13:15

09:00

Montagnards JO10-2G ST EGS JO10-2

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

12:30

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

scheidsrechter: leider is spelleider

Zaterdag 10 november

14:00

ST EGS JO10-1
comp

wedstrijdcoördinator: Rian van de Ven

15:00

ST EGS JO11-3

VCA JO11-1G
comp

Dinsdag 6 november

14:30

Volharding JO11-3

comp

comp

18:45

ST EGS JO11-2

scheidsrechter: Dylan Childress
10:30

SV DWSH'18 JO8-1

comp

comp

ST EGS 6

ST EGS JO8-2
comp

ST EGS JO11-1

Margriet JO11-2

vertrek: 09:00 naar Oss

comp
11:00

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

comp

comp
11:00

09:00

scheidsrechter: Kevin Janssen

SIOL JO7-1/JO7-2

Zondag 4 november

vervoer: Latta, Ockers, res: Janssen

comp

comp
09:30

Venhorst MO13-1

scheidsrechter: Jan Paters

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

ST EGS JO13-2

comp

comp
09:30

Vitesse'08 JO13-2

vervoer: Kersten, Lemmers, Mobers,
res: Nijsten

comp

10:00

vertrek: 08:15 naar Lieshout

vertrek: 08:00 naar Wanroij

vertrek: 12:30 naar Gennep

ST EGS JO8-1

ST EGS JO8-1

comp

comp

vervoer: Keijzers, Kersten, res: Verhaaren

ELI JO8-1

comp
vervoer: van Dinther, van Haaften, Hofstede, res: Liefrink

ST EGS JO9-6M

comp

09:15

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

vervoer: Strankinga, Verstraaten, res: Vloet
HVCH JO9-6

vervoer: Verhaaren, Verheijen, res:
Cornelissen

09:30

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

vertrek: 09:30 naar Rijkevoort
09:00

vertrek: 08:15 naar Geffen

vertrek: 10:30 naar St Hubert

vervoer: Alhalq, Janssen, res: van Kuppenveld

Nooit Gedacht JO9-2 ST EGS JO9-6M
comp

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

vertrek: 08:00 naar St Anthonis

V.V. Achates JO9-2

comp

vervoer: Spaan, Stekelenburg, Strankinga, res: Willems

vervoer: vanThiel, Berkhout, res: Harends
ST EGS JO9-4

09:15

vertrek: 10:30 naar Ravenstein

vertrek: 07:45 naar Cuijk
DSV JO9-2

ST EGS JO15-2

ST EGS JO9-5
comp

comp

comp

09:00

ST Ravenstein/
SDDL JO15-2

09:00

scheidsrechter: Kevin Janssen
12:00

ST EGS JO13-2

UDI'19/CSU JO13-3

comp
scheidsrechter: René de Waal

3

de derde helft egs
JO15-2 heeft een PSV-overwinning te pakken

ST EGS JO15-2 - Berghem Sport JO15-3
(Joep van der Molen)

“??” hoor ik u denken. U kent dat wel, niet goed spelen,
kleine kansjes gehad, tegenstander grotere kansen gehad en in de laatste minuut scoren om zo toch de drie
punten in de tas te stoppen. Zo geschiedde het afgelopen zaterdag in de wedstrijd van EGS JO15-2 tegen
Berghem Sport ook. Allereerst de kansen van Berghem
Sport. Keeper Rick heeft een engeltje op zijn schouder zitten. Het houtwerk was hem gunstig gezind. Wel
drie keer werd ofwel de paal of wel de kruising ofwel de
deklat geraakt. Anders stond Rick zelf in de weg. Zo,
dat waren dan de mogelijkheden van Berghem. Dan de
kleine kansjes van EGS. Echte doelpogingen waren er
niet, maar wel dreiging naar het doel. Er ontwikkelde
een rare, vreemde wedstrijd, waar strijd als grootste
wapenfeit genoemd kon worden. De bal een paar maal
naar je eigen medespeler spelen was een hele grote
opgave. In die strijd werd door de beide ploegen meermaals de grens van het toelaatbare op gezocht, soms
ging de strijd over die grens heen. Het leverde Stein een
10 minuten straf op, na natrappen van de tegenstander.
Geheel fout. Daarvoor was al een zeer gemene overtreding van Berghem Sport op de enkel van Milan geweest.
In de tweede helft was er maar een kleine wijziging in
het spelbeeld. Daar EGS meer probeerde te voetballen,
bikkelde Berghem Sport er rustig oplos. Vooral Milan,
die trouwens een uitstekende pot voetbalde, was daar
het slachtoffer van. Er kwamen meer speldenprikjes van
EGS. Vooral via de zijkanten werd EGS dreigender. Jip’s

aandeel daarin was zeer groot. Ondanks zijn grote tegenstander, die twee koppen groter was, ging hij zonder
terughoudendheid de strijd aan en won daarbij talrijke
duels. Aan de andere kant stond de zeer ijverige Daan.
Daan probeerde te scoren vanaf zeer grote afstand,
waar een subtiel passje een betere oplossing was geweest. Die pass kwam wel in de laatste minuut. Rick van
E. kon de bal onderscheppen, voorts het leder te brengen bij Teun, die met een mooie steekpass Daan aan
het werk zette. En daar kwam dan die goede voorzet op
Finn. Finn zag de vrije hoek en prikte de bal daar keurig
in. 1-0. En meteen het eindsignaal van de scheidsrechter. De overwinning van 1-0 kon in de boeken. Volgende
week speelt EGS een zeer spannende wedstrijd tegen
de koploper DAW, daarbij reken we natuurlijk op jullie
steun!

10:00

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

comp
vertrek: 10:00 naar Geffen
vervoer: Toenders, Adams, res: Hermanussen
10:00

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

ST EGS JO11-1

Gemert JO11-3

comp
scheidsrechter: Peter Pijnappels
09:00

09:30

Venhorst JO11-2

ST EGS JO11-2

ST EGS JO11-3

Olympia'18 JO11-3G

comp
scheidsrechter: Dylan Childres
08:30

Gemert JO10-3

ST EGS JO10-1

comp
vertrek: 07:30 naar Gemert
vervoer: Rots, de Hart, res: Brioschi
11:00
Foto: Linksbuiten Jip Strankinga was een plaag
voor de verdedigers van Berghem Sport

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

Foto: Bram Rovers verdedigt tegen de speler van
Herpinia. Op de achtergrond kijkt scheidsrechter
Rick Verstegen of het reglementair gebeurt.

08:45

Tot volgende week, dan spelen we om 12.00 uur uit tegen VIOS in Beugen.

ST EGS JO9-5

vertrek: 07:45 naar Cuijk
vervoer: Vloet, Eggenhuizen, res: Khamal
ST EGS JO9-6M

SJO/VITA JO9-2G

comp
09:00

ST EGS JO8-1

Berghem Sport JO8-2

comp
08:45

Op zaterdag 27 oktober stond de wedstrijd EGS MO171 tegen JVC Cuijk MO17-1 gepland. Een thuiswedstrijd
tegen Cuijk, na de winst van afgelopen maandag zat de
moed er in om vandaag weer “proberen” te winnen. Het
zonnetje scheen, maar de temperatuur was wat frisjes.

SIOL JO9-3
comp

09:30

MO17-1 zijn meiden JVC Cuijk de baas

Olympia'18 JO8-3

ST EGS JO8-2

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

Vol goede moed begonnen de meiden aan de eerste
helft. Binnen no-time scoorde Renée de 1 – 0 voor ons.
De toeschouwers van onze meiden hoefde niet lang te
wachten op de volgende doelpunten, de 2 – 0 en de 3 –
0 werden al snel gescoord door Lieneke. En out off the
blue wist Britt de stand nog verder op te krikken naar een
mooie 4 – 0. Er werd deze helft goed overgespeeld en
Gwen leverde weer uitstekend keepwerk.
Na de rust zat JVC er goed in en maakte ze het ons
goed lastig. Er werd van beide kanten goed gespeeld en
gekeept. Maar Renée maakte deze wedstrijd de beslissende goal en zette de eindstand op een 5 – 0 overwinning voor onze meiden.
Goed gespeeld meiden!
Rosan bedankt voor het verslagje van de wedstrijd van
afgelopen maandag 22 oktober.

ST EGS JO13
2007-1

vervoer: Albers, van de Fliert, res: Gorselink

Aan het weer lag het niet en ook de motivatie voor de
wedstrijd was goed. In de eerste 10 minuten kregen we
nog de betere kansen en was Herpinia niet gevaarlijk.
Daarna ging het gelijk op en kregen we beide een paar
kansjes maar beide keepers deden hun werk goed.

( Ankie Spanjers)

Berghem Sport
JO13 2007-1
comp

(Arnoud Pol)

ST EGS MO17-1 - JVC Cuijk MO17-1

Nooit Gedacht MO13-1 ST EGS MO13-1

vertrek: 08:00 naar Venhorst

ST EGS JO15-3 - Herpinia JO15-2G

Jongens het moet echt beter en zeker de instelling op
deze manier kan je geen wedstrijden winnen.

ST EGS JO13-3M

comp

Mindere dag voor JO15-3

In de 2e helft veranderde er veel ook door wat wisselingen. En het niet houden aan de taken ging het helemaal
mis. Herpinia kwam op 0-1 en net voor tijd maakte ze de
verdiende 2e.

OSS'20 JO13-5M

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

09:30

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

09:30

Toxandria JO7-1

ST EGS JO7-5

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

ST EGS 6

Prinses Irene 6

comp
scheidsrechter: Menno ter Horst
11:00
Foto: Deborah van den Boom controleert de bal

4

Vianen Vooruit VR1 ST EGS VR1
comp

de derde helft egs
JO13-1 komt net tekort in Boxmeer

Olympia’18 JO13-1 - ST EGS JO13-1

JO13-2 krijgt te weinig in Oeffelt
De Zwaluw JO13-1 - ST EGS JO13-2

(Anton Gerrits )
EGS JO13-1 kon het vandaag niet bolwerken tegen
Olympia 18 uit Boxmeer. Er werd verloren met 3-1.
Het was een wedstrijd met veel strijd maar helaas weinig goed voetbal. In de beginfase waren er wel enkele
mooie kansen voor Mitch (langs) en Stan (lat) . Tegen
het fysiek sterkere Olympia moesten in de eerste helft
Sem en Floris met blessures naar de kant. Met een fraai
lobje over de doelman opende Mitch de score 0-1. Ondanks prima verzet van vooral Sal viel voor rust toch de
gelijkmaker 1-1 .

(Loek Verwegen )
Het begin ging best goed en toen maakte De Zwaluw
een doelpunt. Meteen daarna maakte we weer gelijk.
Amin scoorde het doelpunt. Daarna kregen we allebei
kansen. Van ons gingen de kansen er niet in en van De
Zwaluw wel. Zo stonden we in de rust met 3-1 achter.
In de tweede helft ging het spel op en neer, maar er
werd niet meer gescoord. Eigenlijk hadden we een beter resultaat moet halen.

10:15

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

Na een waarschuwing al in de 1e minuut namen wij het
initiatief en speelde het spel zich grotendeels op de helft
van de gastheren af. Regelmatig wisten goede combinaties op de mat te leggen. Jammer dat het vizier niet
op scherp stond want 2 of 3 goals waren zeker mogelijk
geweest. Tegen het einde van de 1e helft werd Oss wat
sterker. Uit een van hun aanvallen( buitenspel?) wisten
zij tegen de verhouding in de stand op 1-0 te brengen.
Vervolgens komt de schrijver van dit stukje weer op een
gevoelig punt: de manier waarop er vaak “thuis” wordt
gefloten door ontvangende verenigingen, hetgeen bij
de EGS doorgaans niet gebeurt. Wij kunnen trots zijn
op de neutrale manier waarop de wedstrijden op ons
sportpark geleid worden, dat mag ook wel eens gezegd
worden! Vlak voor rust vond de jonge scheidsrechter
het nodig voor een onbedoelde handsbal van een van
de onzen die op de achterlijn naast ons doel op appel

(Roeland Hoffmann)
Dit najaarsseizoen komen we een aantal nieuwe, onbekende tegenstanders tegen. FC Engelen, eigenlijk een
buitenwijk van Den Bosch is een voorbeeld daarvan. Op
eigenlijk de 1e echte herfst zaterdag met een kille wind
maar wel een lekker zonnetje traden we op het hoofdveld aan tegen deze tegenstander. Dat de plaats op de
ranglijst niet altijd wat zegt over het wedstrijdverloop
bleek vandaag eens te meer.

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

ST EGS JO17-1

Gemert JO17-2

comp
scheidsrechter: Kevin Janssen
14:00

ST EGS JO17-2

ST Fiducia/Elsendorp JO17-1

comp
12:30

ST EGS MO17-1

Volkel MO17-1

comp
scheidsrechter: Joeri Nuijen
13:00

Volkel JO15-1

ST EGS JO15-1

comp
vertrek: 12:00 naar Volkel

een penalty te geven. Jammer dat het scoreverloop op
een dergelijke wijze wordt beïnvloed, want ondanks dat
Dylan de goede hoek gokte ging de bal er wel in: 2-0
achterstand bij de rust.
Met een zuur gevoel gingen we de kleedkamer in. In de
2e helft werd de wedstrijd er niet beter op. Beide teams
hielden elkaar goed in evenwicht zonder dat dat tot grote kansen leidde. Zo moesten wij de punten in Oss laten
terwijl wij minstens 1 punt verdiend hadden. Wederom
hebben we laten zien het Hoofdklasse niveau aan te
kunnen. A.s. zaterdag de volgende thuiswedstrijd, om
11.00 uur tegen FC Engelen.

vervoer: van der Water, Arts, Bardoel,
res: Bekkink
13:15

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
vertrek: 12:00 naar Cuijk
vervoer: Oomen, Opsteeg, Ouwens,
res: Rikken
11:30

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

ST EGS JO13-2

comp
vertrek: 10:30 naar Cuijk
vervoer: Nijsten, Pennings, Petersen,
res: van Raay
13:15
Foto (archief): Tim ten Broeke omspeelt zijn tegenstander

viel. Even later een mooie snelle uitval en nu wel de
2-3. Helaas lukte het ons in de resterende tijd niet meer
om de gelijkmaker op het bord te krijgen, waardoor FC
Engelen hun eerste 3 punten van deze competitie mee
konden nemen.
Zonder daar wat van af te willen doen is deze nederlaag
grotendeels op ons eigen conto te schrijven door een
gebrek aan scherpte bij een flink deel van onze ploeg;
het leek wel een soort van herfstdip. Komende zaterdag
mogen we al vroeg op pad naar Gemert, alwaar we om
10.00 uur mogen spelen.

ST EGS JO13-3M

UDI'19/CSU JO13-6M

comp
scheidsrechter: Bernard van Eldijk
11:45

ST EGS MO13-1

HVCH MO13-1

comp
scheidsrechter: Jan Paters
11:00

ST EGS JO13
2007-1

UDI'19/CSU JO13
2007-1

comp
scheidsrechter: Edwin van Kraaij
10:30

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

09:30

ST EGS JO11-2

SES JO11-2G

comp

Vanaf het begin lieten we ons vaak aftroeven in de duels
en leken een deel van de spelers wel niet wakker(te laat
naar bed op vrijdag?). Hierdoor moesten we diverse
kansen toestaan waarvan zo halverwege de 1e helft er
eentje invloog: 0-1 en gewoon verdiend! Invallerkeeper
Dylan kon er helaas niets aan doen. Na wat wissels
werden we wel wat sterker en wisten we via een mooie
snelle counter de stand op 1-1 te zetten.
Na rust waren er weer snel 2 momenten van onnodig
balverlies en niet goed uitverdedigen waardoor onze
gasten uitliepen naar 1-3. Vervolgens kwam ons slotoffensief: Eerst kregen we een terechte penalty van de
goed leidende scheidsrechter Kevin Janssen. Helaas
schoten we op paal waardoor de aansluitingstreffer niet

ST EGS JO19-1

vertrek: 13:45 naar Zeeland

JO13 2007-1 nipt onderuit tegen Fc Engelen
ST EGS JO13 2007-1 Fc Engelen JO13 2007-1

Festilent JO19-1
comp

JO13 2007-1 verdiende meer in Oss

Op deze doordeweekse avond moesten we de inhaalwedstrijd van 13 oktober op het sportpark van OSS’20
spelen, waarvan het 1e elftal 3e divisie speelt. Veel
spelers kennen we van voorgaande seizoenen en vaak
hadden we het erg moeilijk tegen deze teams. Vandaag
hadden we vanwege een blessure van Jonas, onze
keeper, hulp van Dylan, die vandaag ons doel verdedigde, waarvoor dank.

Festilent VR2

scheidsrechter: Theo Wouters

In de 2e helft ging de strijd vooral verder op het middenveld. Veel kansen of doelpogingen waren er van
beide kanten niet te noteren. Olympia 18 kwam eigenlijk
3 keer voor het doel van keeper Nou en wist er 2 in te
prikken. Eindstand 3-1.

Verslag 24-10
Oss’20 JO13 2007-1 ST EGS JO13 2007-1 (Roeland Hoffmann)

ST EGS VR2

scheidsrechter: Arhur Brussaard
11:00

V.V. Achates JO11-3 ST EGS JO11-3
comp
vertrek: 10:00 naar Ottersum
vervoer: Balk, Bock, res: Bottenberg

11:00

ST EGS JO10-1

Margriet JO10-3

comp
scheidsrechter: leider is spelleider
11:00
Foto: Rens Janssen, in het geel, schermt de bal af
voor de speler van Fc Engelen
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ST EGS JO10-2
comp

De Zwaluw JO10-1

de derde helft egs

(Bas Janssen)
Goeden dag allemaal, daar zijn we weer. Na een echt
goeie wedstrijd van vorige week willen we deze lijn doorzetten. Dit keer was de vijand Boekel-sport, die hadden
we eerder al gehad voor de beker, in een moeizame
wedstrijd van onze kant toen.
We moesten alleen de eerste 5 minuten overleven,
daarna zal het wel goed komen.We waren compleet (16
meiden), dus met genoeg wissels begonnen we aan de
wedstrijd. Boekel-sport zijn eerstejaars in deze klasse
op een groot veld, dus die meiden hebben nog niet echt
positie spel en dat is eerste struikel blok vandaag, dan
zijn onze meiden aan het zoeken wie wat en waar. (Dit
zijn onze eerste 5 minuten) Onze meiden kennen het
spelletje wel vort kei goed (posities en het combineren).
Het was een spannende wedstrijd en in het begin ging
het gelijk op, onze Kiepers van vandaag Lyndsey (en
In de 2de helft Lynn) moest toch een keertje ingrijpen,
maar hoe verder de wedstrijd vorderde hadden we de
wedstrijd steeds meer onder controle en Boekel-sport
kreeg geen een kans meer.
We wonnen elk duel dus het kon niet lang uit blijven
of de moest wel een goal vallen voor ons, en die viel
ook, het was een bal die door Boekel-sport werd uit verdedigd en werd op gepikt door Isa die niet twijfelde en
vanaf een meter of 20 raak schoot, echt kei mooi over de
kieper heen. Dit was ook de rust stand 1-0.
Na de rust, niks anders en gewoon doorgaan met waar
we mee bezig waren. Wij kregen steeds meer kansen
de 2de helft, Boekel-sport geen 1 meer, maar dat was
natuurlijk te danken aan onze verdedigers onder leiding
van Jonna van vandaag. We kregen kans op kans maar
de bal wilde er gewoon niet in, totdat we een corner kregen en Savy trok die bal goed voor en via een kaats
kwam die bal bij Anne voor de voet die verwoestend uithaalde vanaf de 16 meter, wat een goal.……..2-0
En door, Boekel-sport stond onder druk ze konden alleen achter die bal weg schoppen of tot corner werken,

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

Volgende week weer alleen dan uit tegen Berghemsport en al om 10.00 uur, Dus iedereen is weer van harte
welkom……….HOUWDOE.

Avanti'31 JO9-1

ST EGS JO9-1

comp

zo kregen we weer een corner en dit keer was het Isa
die de bal nam en Lindsey die alleen tegen de bal aan
hoefde te lopen, en weer een geweldige goal …..3-0
Dit was tevens de eindstand, maar wat een wedstrijd
weer van onze meiden, en de doelpunten waar iedereen jaloers op zou zijn dat ze ze zelf niet zo hadden
gescoord. En het was mooi om te zien als trainers/leiders waar we op geoefend hadden met de trainingen
dat onze meiden het nu ook gebruiken……. Gewoon kei
mooi om te zien, waar houdt dit op………

Nooit Gedacht JO10-2 ST EGS JO10-3
comp

10:30

Geweldige goals bij JO13-3M

ST EGS JO13-3M Boekel Sport JO13-3M

09:15

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

ST EGS JO9-2

EVVC JO9-1

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
vrij

ST EGS JO9-5

vrij

ST EGS JO9-6M

10:00

Erp JO8-1

ST EGS JO8-1

comp
vertrek: 09:00 naar Erp
vervoer: Scheepers, Verhaaren, res:
Ockers
09:00

ST EGS JO8-2

Constantia JO8-1

comp
09:30

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

09:30

VCO JO7-1

ST EGS JO7-3/JO7-4

comp
vertrek: 08:30 naar Zeeland
09:30

ST EGS JO7-5

Sinterklaasfeest 2018

JVC Cuijk JO7-1/JO7-2

comp

Zondag 25 november
12:00

DAW Schaijk 8

ST EGS 6

Op zaterdag 24 november 2018 komt
compSinterklaas en zijn Pie
11:00 ST EGSII.
VR1
SSS'18 VR2
clubhuis van GVV’57, De Bikkelbunker
comp

scheidsrechter: Menno ter Horst

12:00 Estria/GVV’57/SCV’58
Berghem Sport VR1 ST EGS VR2
Alle jeugdleden van de Samenwerking
(EGS
comp
Foto: Nina van
Eldik (kader)leden
in duel met een speelster
van Estria, GVV’57 en SCV’58 t/m 8 ja
kinderen
van
van
Zaterdag
1 december
Boekel Sport
uitgenodigd.
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
Sinterklaas hoort graag UITERLIJK aanstaande
zaterdag 3 nov
vertrek: 14:15 naar Heesch
wieSinterklaasfeest
er op zijn feest
2018 komt.
vervoer: Jansen, Langenberg, Polman,
Soest, res:
LEVER HET AANMELDSTROOKJE OP van
TIJD
INSpanjers
bij je leider of h
15:00 ST EGS JO17-1
Bavos JO17-1G
van GVV’57 of Estria!!!
comp
Op zaterdag 24 november 2018 komt Sinterklaas en zijn Pieten naar het
clubhuis van GVV’57, De Bikkelbunker II.

Vlaaienactie van start en Sinterklaasfeest
In de clubhuizen van Estria en GVV’57 liggen de formulieren met de bestellijsten
voor de Vlaaienactie 2018 klaar.
De organisatie hoopt dat de JO13 2007-1 en alle JO11-, JO10-, JO9-, JO8en JO7-teams zoveel mogelijk vlaaien verkopen. De opbrengst zal besteed
worden aan de EGS jeugd.
Het team, dat de meeste vlaaien verkoopt, krijgt bij de eerste thuiswedstrijd,
na de wedstrijd friet met nog iets lekkers.

Alle jeugdleden van de Samenwerking Estria/GVV’57/SCV’58 (EGS) én de
kinderen van (kader)leden van Estria, GVV’57 en SCV’58 t/m 8 jaar zijn
uitgenodigd.

Sinterklaas hoort graag UITERLIJK aanstaande zaterdag 3 november 2018
wie er op zijn feest komt.
LEVER HET AANMELDSTROOKJE OP TIJD IN bij je leider of het clubhuis
van GVV’57 of Estria!!!

Gegroet
Sinterklaas en zijn Pieten
Gegroet
Sinterklaas en zijn Pieten

scheidsrechter: Joeri Nuijen
vrij

ST EGS JO17-2

12:30

ST EGS MO17-1

SJO Vianen Vooruit HBV MO17-1

comp

Deze vlaaien kunt u bestellen

scheidsrechter: René van de Venne
12:45

Nooit Gedacht JO15-1 ST EGS JO15-1
comp
vertrek: 11:45 naar Geffen

1. Appelkruimelvlaai 27 cm

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

2. Gevulde speculaasvlaai 27 cm

14:00

Uiterlijk donderdag 22 november 2018 moet de
bestelling bij GVV ’57 ingeleverd zijn.
De bestelde vlaaien kunnen op donderdagavond 29 november 2018
vanaf 19.00 uur afgehaald worden bij GVV’57 door de verkopers.

ST EGS JO15-2

SJO/VITA JO15-2

comp
14:00

Dus… haal de bestellijst op en verkoop zoveel mogelijk ‘heerlijke vlaaien’.

ST EGS JO15-3

Juliana Mill JO15-2

comp
11:00

VEEL SUCCES
Berna Kamoen en Liesbeth Portier

ST EGS JO13-1

Olympia'18 JO13-1

comp
13:00

SIOL JO13-1

ST EGS JO13-2

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

de derde helft egs
JO11-3 moet 2 punten in Haps laten
Hapse Boys JO11-2 - ST EGS JO11-3
(Irma Hermanussen)
Vol goede moed vertrekken we naar Haps. De ‘Hapse
Boys’ staan op het porgramma. Onze jongens hebben
er weer zin in. Helaas zijn Rens en Devin afwezig oa
ivm blessure.
De jongens zetten in de openingsfase de tegenstander
meteen onder druk wat resulteerde in kansen. Onder
andere Levi en Jaimy krijgen kansen om op goal te
schieten. De keeper van Haps staat te verdedigen als
een leeuw en houdt zijn doel school. Jaimy schiet op
paal. Bij Niels valt de bal onverwacht voor de voeten en
neemt zijn kans waar maar schiet net langs paal. Sven
passt de bal perfekt naar Stan maar maar zijn benen zijn
net te kort. Iets later kan Stan het net van de goal wel
vinden: 1-0 is een feit. Het spel speelt zich voornamelijk
af voor de goal van Haps. Helaas worden er nog niet
meer punten verzilverd. Soms wordt de verdediging van
EGS wel enigszins onder druk gezet. Joey laat goed
en imponenerd kap en draai werk zien waardoor ze niet
zomaar langszij komen. Kevin organiseert en stuurt als
captain de boel goed aan. Er volgt een doorbraak van
Haps maar Deniz verdedigt netjes de bal en schiet beheerst de bal uit naar de zijlijn.

Toch merken onze jongens dat Haps meer ruimte krijgt
aan het einde van de eerste helft. Het ‘hangt’ in de lucht
en helaas wordt het werkelijkheid. Haps speelt onze jongens uit en een 1-1 is niet te voorkomen.
In de rust worden ze door fanatieke Frank op de feiten
gedrukt dat ze het af moeten maken en moeten blijven
werken. Voortvarend beginnen ze aan de tweede helft.
Jayden staat zijn mannetje en redt onder andere een
doorbraak. Niels werkt als een paard maar een volgende doorbraak van Haps is echter onhoudbaar: 1-1.
Het spel gaat vervolgens nog meer op en neer. Kunst en
vliegwerk wordt getoond aan beide kanten . Toeschouwers aan de kant en knijpen hun billen bij elkaar…Het
kan alle kanten op. Maar……Levi staat op de juiste plek
en maakt met een mooi schot onze 2e goal. 2-1!!!Niels
geeft een steekpass op Sven maar vindt de goal net niet.
De tegenstander komt voor onze goal met 3 jongens en
1 verdediger van ons. Jayden redt weer. Uiteindelijk benut de tegenstander een kans door een lobje te geven.
Deze is onhoudbaar voor Jayden.
Er volgen nog corners aan beide kanten. De krachten bij
de jongens van EGS lijken aan beiden kanten op. Het
gelijkspel komt niet meer in gevaar en de jongens sluiten
op deze manier de wedstrijd af. Op naar volgende week!

13:15

ST EGS JO13-3M

Margriet JO13-6M

comp
11:45

ST EGS MO13-1

Cito MO13-1

comp
vrij

ST EGS JO13 2007-1

10:00

DSV JO11-1

ST EGS JO11-1

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

ST EGS JO11-2

ST Constantia/Menos JO11-3

comp
10:45

SIOL JO11-2G

ST EGS JO11-3

comp
vertrek: 09:45 naar Cuijk
vervoer: Bottenberg, Brands, res: van
der Burgt
09:00

TOP JO10-2

ST EGS JO10-1

comp
vertrek: 07:30 naar Oss
vervoer: Brioschi, Cuppen, res: Daamen
10:45

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

10:00

HVCH JO10-4

ST EGS JO10-3

comp
vertrek: 09:00 naar Heesch
vervoer: van Hees, van der Meijs, res:
Peters

Gala voorstelling JO10-2

ST Fiducia/Elsendorp JO10-1G ST EGS JO10-2
(Frans van Lin)
Vandaag staat de uitwedstrijd tegen het combinatieteam
van Fiducia en Elsendorp op het programma. Na een rit
van een half uur komen we er achter dat Fedde zijn voetbalschoenen nog in Grave liggen! De schoenen ophalen
is geen optie dus snel een plan gemaakt om de schoenen door te wisselen tijdens de wedstrijd, dus vandaag
wisselspelers én wisselschoenen.
Gelijk vanaf de aftrap blijkt dat de tegenstander weinig
druk op de bal geeft en onze jongens veel ruimte krijgen.
Een afgeslagen voorzet vanaf links komt bij Thije voor
zijn voeten, hij bedenkt zich niet en knalt de bal vanaf
15 meter in de kruising, 0-1. Dan is het de beurt aan
de kinderen uit de Rips en een schot op ons doel wordt
knap gepakt door Nicky. Nu onze beurt weer. Levi speelt
zich mooi vrij en tikt de bal beheerst in de hoek, 0-2. De
volgende aanval gaat over rechts, via Thije en Fedde
komt de bal bij Taro en het staat 0-3.

voor Nicky. Met een geplaatste schuiver vanaf de tien
meter scoort hij de 0-9. Teun is los in de tweede helft
en hij scoort de 0-10 en de 0-11. Ondertussen tellen we
al acht spelers bij de tegenstander! De volgende aanval
gaat over rechts, Taro geeft de bal hard en half hoog
voor op Teun, Teun volleerd de bal uit de lucht hard tegen de touwen, 0-12. Len die de hele wedstrijd trouw
zijn taak als verdediger uitvoert met Noud of Thije aan
zijn zijde, sluipt naar voren en weet de 0-13 te maken. In
onze goal weet Fedde de spaarzame uitbraken van de
tegenstander te onderscheppen of te stoppen. Zijn debuut in de goal is er een zonder tegen goals en dit ondertussen tegen maar liefst negen spelers uit de Ribs! Teun
maakt zijn zesde goal van de dag met een bekeken bal
die er via de binnenkant paal in gaat. Het slot akkoord
is voor Len. Op aangeven van Taro maakt Len de 0-15!!
Wat een heerlijk resultaat! De trainers zijn onder de indruk van de uitslag maar nog meer van het samenspel
vandaag. Prachtige passjes en elkaar de bal en een goal
gunnen, ga zo door mannen!

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

09:00

FC Uden JO9-2

ST EGS JO9-2

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

ST EGS JO9-3

Juliana Mill JO9-2

comp
09:00

ST EGS JO9-4

Toxandria JO9-1

comp
10:00

SJO Vianen Vooruit HBV JO9-3G

ST EGS JO9-5

comp
vertrek: 09:00 naar Vianen
vervoer: Khamal, Mawazini, res: Khamal
09:30

ST EGS JO9-6M

TOP JO9-2

comp

Onze jongens ruiken bloed en kiezen er voor om het
doel van de tegenstander met afstandsschoten onder
vuur te nemen. Schoten van Taro, Noud en Fedde gaan
net naast of worden gepakt door de keeper. Dan valt
de volgende goal van dichtbij, de bal komt vlak voor de
doellijn voor de voeten van Levi en hij tikt de 0-4 binnen.
Fiducia/Elsendorp komt dan uit het niks gevaarlijk uit,
het schot op doel wordt wederom netjes door Nicky gered. Fedde schiet vanuit een corner de bal hard voor, de
bal gaat door de benen van de keeper en Taro is er als
de kippen bij om de bal een laatste tikje te geven, 0-5.
Voor de rust maakt Taro er nog 0-6 van door de bal van
afstand hard binnen te schieten.

09:00

ST EGS JO8-1

OSS'20 JO8-1

comp
09:30

ST Excellent/SVS/
ST EGS JO8-2
Westerb. B. JO8-1G
comp
vertrek: 08:30 naar Oploo
vervoer: van Hattem, Mesters, res Verhallen

09:30

Festilent JO7-1G

ST EGS JO7-1/JO7-2

comp
vertrek: 08:30 naar Zeeland
09:30

Het is rust en na shirt- en schoenenwissel maakt Fedde
zijn debuut in de goal. Gelijk na de rust combineren de
jongens er flink op los. Na een geweldige aanval over
5 schijven waarbij de bal snel van voet naar voet gaat
is het Teun die de 0-7 scoort. Het is genieten voor onze
trouwe aanhang uit Grave, zelfs een rit van een half uur
schrikt ze niet af om het team te steunen! De volgende
aanval is weer raak, wederom Teun plaats de bal in de
hoek en de keeper is kansloos, 0-8.
Om de wedstrijd een beetje op een wedstrijd te laten
lijken, laten we de tegenstander een zevende speler inbrengen. Het spelbeeld veranderd hier echter niet door.
Een schot van Levi wordt gekeerd, maar de rebound is

08:45

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

10:00

Vitesse'08 JO7-1/
JO7-2

ST EGS JO7-5

comp
vertrek: 09:00 naar Gennep
Zondag 2 december
11:00

ST EGS 6

Herpinia 6

comp
scheidsrechter: Ben van Eldijk
Foto: De JO10-2 gaf een gala-voorstelling weg
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10:00

V.V. Achates VR1
comp

ST EGS VR1

de derde helft egs
WInst voor JO8-1 tegen DAW

ST EGS JO8-1 - DAW JO8-1
(Martijn Kempen)

Vandaag weer een complete selectie wat inhoud dat er
9 kinderen gretig zijn om te voetballen. 9 kinderen betekent ook dat er 3 wissel moeten staan, wat met het natte
speelveld soms voor koude teentjes zorgt. De warmingup werd door sommige kinderen enorm fel gedaan en de
overige kinderen hadden misschien last van een herfst
dip. Nadat Liam, Boaz en Milan te horen kregen dat ze
wissel stonden mochten de overige 6 laten zien dat ze er
klaar voor waren. Helaas kreeg de herfstdip in het begin
de overhand. Er werd te veel uit positie gelopen waardoor Jidde alleen kwam te staan tegen 2 tegenstanders
die dit beheerst uitspeelden. De 0-1 stond al vrij vlot op
het scorebord. Toch leek de tegenstander ook moeite
te hebben met het natte veld. Achterin tikte DAW rond,
maar vergat dat er nog een mannetje, genaamd Senn,
tussen de verdedigers instond en zo de bal kreeg en
mocht doorlopen op de keeper. Senn behield overzicht
en tikt de bal bekeken in de lange hoek en de stand
was weer gelijk. Davy probeert zijn verdediging wakker
te houden, maar slaagt daar helaas niet in en mocht na
een goed afstandsschot van de tegenstander de bal uit
zijn eigen net halen. 1-2. Vervolgens krijgt Don het op
zijn heupen. Hij laat zien dat hij een afstammeling is van
die andere Don. Klein van stuk ( een stuk minder gezet
dan Don diego Maradona), net zo behendig met de bal
en altijd met de neus naar de goal toe, dribbelt, nou ja
slalomt, hij door 4 man heen. Ziet vervolgens de goed
mee opgekomen Maddox vrij staan die zo de gelijkmaker kon maken.
Het lijkt erop dat de herfstdip over is. Het zonnetje begint ook meer te schijnen waardoor iedereen zich weer
als een vis in het water voelt. Luuk voetbalt weer iets
meer vanuit positie en dat resulteert ook gelijk in een
fantastische aanval. Luuk houdt de bal goed binnen. Hij
kijkt, ziet de vrijstaande Senn staan, speelt de bal naar
hem toe en Senn schiet de bal in de lange hoek. Don is
overal te vinden. Hij was ook al enorm fel aan de warming up begonnen en dat zie je in de wedstrijd ook terug. Don wil ook zijn naam op het scorebord en dribbelt
er maar weer op los. Dit keer hoefde hij de bal niet af te
spelen naar iemand en kon zelf de bal binnen schieten.
4-2. Inmiddels is Liam het slangemens ook in het veld
gekomen. Hij heeft goed gekeken naar Don, want ook
Liam is erg behendig met de bal aan de voet. Het maakt
hem niet uit waar hij de bal krijgt. Is dat linksachter dan
dribbelt hij het liefst naar rechtsvoor om zolang mogelijk
met de bal te kunnen knuffelen. Een mannetje voorbijspelen is ook geen probleem voor hem. Nadat hij ongeveer het hele team had uitgespeeld schiet hij de bal binnen en is het 5-2. Davey kan een paar keer de bal goed
oppikken maar had geen antwoord op het afstandschot

van DAW. En zo komt toch nog de 5-3 op het scorebord.
Jidde verlaat de verdediging om even te rusten en Boaz
en Milan moeten dan voor het slot op de deur zorgen.
Luuk wil graag de 2e helft keepen en neemt dan ook de
handschoenen over van Davey. Inmiddels is ook Senn
weer in het veld gekomen. Maddox pikt de bal achter op
en ziet nadat hij zich door 2 tegenstanders duwt Senn
vrij staan die zijn 3e van de dag maakt. Liam die vanuit
de spits weer meer vanuit achter is gaan voetballen probeert zijn 2e te maken maar iedere keer ligt de keeper
in de weg of stranden zijn dribbels. Toch lukt het hem
wel om nog een keer met een fantastische steekpass
Senn te bereiken die alweer zijn 4e maakt. Luuk krijgt
helaas nog een goal tegen, maar het slotakkoord was
voor de man van de wedstrijd Don. Door goed druk te
zetten op de tegenstander veroverd hij eigenhandig de
bal en loopt naar de goal toe. Hij kon afspelen naar Davey die goed was meegelopen, maar hij koos ervoor om
de bal zelf hard binnen te schieten en zet daarmee de
eindstand op het scorebord.

(Jody Jansen)
Na een zonnige herfstvakantie te hebben gehad, mochten onze kinderen weer lekker voetballen op deze mooie
zaterdagochtend, maar koud was het wel. Althans voor
de kijkers, de kinderen zaten vol energie en hadden er
zin in. Deze ochtend moesten ze het opnemen tegen
VCO uit het oventje. Omdat VCO niet veel voetballertjes had meegenomen werd onze groep opgesplitst en
werden er 4 potjes gespeeld. Ons 1e groepje bestond
uit Rens, Maxx, Floris en Levi. Het 2e groepje uit Milou,
Sylvie, Ruby, Luuk en Amine.
De wedstrijd begon rustig en er werd meer overgespeeld
dan aangevallen. Het oog wil natuurlijk ook wat, maar
het eerste doelpunt viel uiteindelijk al snel. Deze stand
bleef een tijdje zo staan en er moest van groepje gewisseld worden. Groepje twee mocht het tweede potje
gaan beginnen. Tijdens deze pot hadden onze kinderen
het iets zwaarder en waren er vanuit onze kant weinig
echt kansen. Die kansen kreeg de tegenstander wel en
de derde pot eindigde met een kleine achterstand. Maar
nog twee rondes te gaan, dus er kon nog van alles gebeuren.

ST EGS VR2

TOP VR1

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

ST EGS JO19-1

14:45

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

13:45

Gemert JO17-6

ST EGS JO17-2

comp
vertrek: 12:15 naar Gemert
vervoer: Roos, Spanjers, v Zuijlen,
Ariëns
vrij

ST EGS MO17-1

13:00

ST EGS JO15-1

Avesteyn JO15-1

comp
13:00

NLC'03 JO15-1G

ST EGS JO15-2

comp
vertrek: 12:00 naar Lith

De volgende pot fel beginnen zou al voor een hoop minder stress zorgen bij het publiek en detrainers, maar dit
zorgde in ieder geval wel voor veel plezier in het veld.

vervoer: Brands(Finn), Brands(Sem),
Dinnissen, res: van Etteger
12:00

Gassel JO15-1

ST EGS JO15-3

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

ST EGS JO13-1

12:00

ST EGS JO13-2

ST Constantia/
Menos JO13-1

comp
vrij

ST EGS JO13-3M

vrij

ST EGS MO13-1

11:30

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

vrij

ST EGS JO11-1

10:15

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

Foto (Frans van Lin): De reserves vermaakten zich
wel langs de kant.

JO7-1/-2 wint met klein verschil van VCO
ST EGS JO7-1/JO7-2 - VCO JO7-1G

10:15

De derde pot met groepje 1 begon en meteen gingen
onze kinderen vol in de aanval. De kansen werden goed
benut en voetballend zag het er aardig uit. Er zat een
overwinning aan te komen, maar voorzichtigheid geboden.....
De vierde pot met groepje twee begon en aan de tussenstand veranderde er niets. Groepje twee sloot de
wedstrijd af met een eindstand van 6-4. Nipt gewonnen,
maar plezier stond vandaag voorop en dat is wat telt!

09:30

ST EGS JO11-3

SES JO11-2G

comp
11:00

ST EGS JO10-1

MOSA'14 JO10-1

comp
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

ST EGS JO9-2

Berghem Sport JO9-3

comp
10:30

SV Milsbeek JO9-2 ST EGS JO9-3
comp
vertrek: 09:30 naar Milsbeek
vervoer: Sebel, van Thiel, res: Berkhout

09:00

ST EGS JO9-5

ST EGS JO9-4

comp
09:00

DAW Schaijk JO9-3 ST EGS JO9-6M
comp
vertrek: 08:00 naar Schaijk
vervoer: Cornelissen, Ghijssen, res:
Keijzers

Foto: Rens Balk vecht een duel uit met het meisje
van VCO
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10:30

Avanti'31 JO8-1
comp

ST EGS JO8-1

de derde helft egs
JO7-3/-4 behaalt volle winst in Volkel
Volkel JO7-1 - ST EGS JO7-3/JO7-4
(Roger Jansen)
In alle vroegte en in een nog frisse ochtendschemering
vertrokken we met 8 man sterk (helaas moesten we
Lars en Blaine vandaag missen) naar Volkel om onze
volgende competitiewedstrijd te spelen. Na twee weken
vrij te zijn geweest, hadden we er weer heel veel zin
in. Rond half negen konden we ons in een heerlijk verwarmde kleedruimte omkleden om daarna in de opkomende ochtendzon op het strakke KUNSTgrasveld aan
onze warming-up te beginnen en zo goed voorbereid de
wedstrijd te starten.

oog voor elkaar waardoor ze elkaar weten te vinden.
Vooralsnog hebben ze hun ongeslagen status met glans
kunnen behouden. Met een positief gevoel zien we dan
ook uit naar de volgende thuiswedstrijd tegen Festilent
uit Zeeland.

DSV JO8-2

vrij

ST EGS JO7-1/JO7-2

09:30

SES JO7-1

ST EGS JO7-3/JO7-4

comp
vertrek: 08:30 naar Langenboom
vrij

ST EGS JO7-5

Zondag 9 december
SCV'58 3

ST EGS 6

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

ST EGS JO13-3M

VOW JO13-2M

comp
scheidsrechter: Bernard van Eldijk
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
scheidsrechter: Toon Verstraaten

Commissie kantine

(Piet Michiels)

Foto (Dennis Rots): De JO7 in actie tegen Volkel

Benieuwd naar deze nieuwe voetbaltalenten? Kom gerust kijken op zaterdag 3 november a.s. 9.30 uur EGS
JO7-5 tegen SIOL JO7-01.

Om 11.00 uur, gingen onze mannen wat later dan normaal van start. In de kleedkamer was het wat tam. Hadden de jongens van EGS JO7-5 de energie voor de
wedstrijd al verspeeld?

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

Na een geroutineerde warming up onder begeleiding
van coaches Bart Wijnen en Kenneth Steijvers, begonnen onze jongens nog iets later met voetballen dan de
Hapse Boys. Binnen know time keken ze namelijk tegen
een 5-0 achterstand aan.
Tijdens wat veterstrikmomenten fluisterde Bart de laatste tactische aanwijzingen door. En met resultaat….
EGS pakte positie. Tieme liet de Hapse Boys zien hoe
je moet verdedigen. Het middenveld werd effectiever
en fysieker door stoorwerk en snelle omschakeling van
Thijs en Jip. En het vizier in de voorhoede stond weer
op scherp. Het net werd gevonden, en de achterstand
werd gestaag weggewerkt door Jip, Milan en David. 5-5!
Na wat dreiging van de beide Jip’s tegen de paal, kregen
de Hapse Boys het serieus moeilijk. Milan scoorde door
een muur van de groen-zwarte heen; 5-6. Waarbij de
tactiek ”doorgaan” bezegeld werd. David bracht met een
vlijmscherp afstandsschot in de linkerhoek, het verschil
naar 2. Het werd nog een ware thriller. EGS moest nog
een tegengoal incasseren, maar ging uiteindelijk toch
met een verdiende winst naar huis, 6-7! Mooi teamwork
mannen!

ST EGS JO8-2
comp

11:00

Mooi teamwork JO7-5
(Dion Reffeltrath)

09:00

comp

Onze jongens startten meteen met een gedreven inzet
en goede concentratie, waardoor het 1e doelpunt niet
lang op zich liet wachten. Vol op de aanval werd de 1e
helft afgesloten met een 6-1 voorsprong na doelpunten
van Freek, Lars, Amir en Hugo. Ook in de 2e helft droegen Cas en Timo hun steentje bij aan de score en ook
dankzij de aanvallende én verdedigende inbreng van
Luuk en Devin konden we onze voorsprong uitbouwen
tot 11-2. Met speciale aandacht voor Devin, die het ondanks een opkomende griep tot diep in de 2e helft heeft
volgehouden om daarna bij papa Dennis aan de zijlijn
de wedstrijd tot het eind te volgen.

Hapse Boys JO7-1 - ST EGS JO7-5

vervoer: Hooglander, Janssen, res: Latta

12:00

Omdat onze tegenstander met slechts 5 spelers aanwezig was, kozen we ervoor met 3 wisselspelers te starten
en om de 2 minuten te wisselen; het was nog te koud
om lang stil te staan aan de zijlijn. Daarom ook een compliment voor de meegereisde ouders, die ons fanatiek
volgden in onze voetbalkunsten.

Wat mooi is te ervaren is dat naast het scorend vermogen het samenspel tussen de kinderen goed in ontwikkeling is. Tijdens de wedstrijd hebben ze steeds meer

vertrek: 09:30 naar Schijndel

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

AGENDA
Foto (Dion Reffeltrath)): Milan Wijnen dribbelt terwijl zijn tegenspeler van Haps in de achtervolging
is. Op de achtergrond kijkt Tieme Steijvers toe.
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