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Uitslagen
(Rian van de Ven)
Zaterdag 3 november
Van de leeftijdsgroepen JO7 t/m JO10 worden
geen uitslagen en standen door de KNVB bijgehouden.

Foto: Max Duits (JO19-1) verloor met zijn eigen team maar won met het 3e die hij zondags te hulp schoot

JO13-3M zit in een flow

Berghem Sport JO13-5M ST EGS JO13-3M
(Bas Janssen )
Hoi allemaal, daar zijn we weer en we mochten dit keer
tegen Berghem-Sport. We moesten alleen rekening
mee houden dat die weg erna toe is af gesloten en dat
we nu een klein stukje om moesten rijden, maar een
vele mooiere route over de dijk richting Overlangel een
mooie ochtend dauw en een mooi zonnetje en dat zo
vroeg in de ochtend…… Daar aan gekomen zijn ze
daar bezig met een nieuwe accommodatie te bouwen
en dat ziet er goed uit, alleen jammer dat ze het andere
laten verslonzen, de kleedkamers leken net of ze al weken niet waren schoon gemaakt (echt schimmel onder/
bij de douches), hierdoor waren onze meiden wel op
tijd om gekleed.
Na een goeie warming-up en handjes schudden enz……
begonnen we aan de wedstrijd, alleen die v………. 5minuten van onze meiden 1-0. Dus na 5minuten begonnen wij, schade valt mee (1 doelpunt tegen), de tegenstander komt er niet meer aan te pas, we combineren
en coachen elkaar goed. Op het middenveld pikt Emma
de bal op en die ziet Isa vrij staan en die twijfelt geen
moment 1-1, wat een schot…… en een mooie combinatie met Emma, echt kei goed. De tegenstander kwam
niet meer over de midden lijn, dus Tessa onze keepster van de 1ste helft (Jonna 2de helft) heeft echt niks
te doen gehad, alleen maar gezellig geklets met Walter
(die altijd achter/bij de goal kei goed staat te coachen).
We kregen nog enkele kansen voor de rust maar de bal
wou er niet in. 1-1 ruststand.

2de helft hebben we niet zo’n opstart problemen als de
1ste helft, dan zijn we er meteen bij en gaan op de aanval om toch nog wat goals temaken, want iedereen weet
……. Als wij zelf niet scoren dan scoren hun misschien
wel met een snelle uitbraak……. Maar zo ver kwamen
ze niet. We misten misschien onze vaste speelsters
wel, spits Savy of altijd de ijverige Mirthe, misschien….
Vandaag hebben we Isa die niet kapot is te krijgen, en
eigenlijk allemaal vandaag TOP dames. De tegenstander kreeg de bal niet meer weg, alleen maar die bal
weg schoppen, zo schopten ze ook de bal over de zijlijn
en door snelle spel hervatting van Iris die de bal bij Isa
bracht en die aan iedereen ontkomen was kwam ze alleen voor de kieper, kansloos was ze 1-2. We gingen
door en kregen nu meer kansen en zo stonden ze met 2
kiepers in de goal om de bal tegen te houden, maar da
mag nie…… penalty.… Isa achter de bal voor haar 1ste
hattrick maar helaas ze misten, en ze wist eigenlijk meteen wat ze verkeerd deed (achter over), en dat is het allerbelangrijkste, fout maken geeft niks leer je alleen van.
De tegenstander probeerde het op het eind nog wel,
maar het zat pot dicht achter.
Eindstand 1-2 voor ons, en wat een wedstrijd weer van
onze meiden… de drive zit er goed in…. Volgende week
rust, niet voor ons, maar onze tegenstanders hebben
rust nodig, want ze worden/werden allemaal van het bekende kastje naar de muur gestuurd en die hebben toch
echt efkes rust nodig. Dus volgende week niks helaas,
die week daarna is OSS aan de beurt in Oss, iedereen
is weer van harte welkom en wie weet…
HOUWDOE

1

ST EGS JO11-3

Venhorst JO11-2

7-3

VCA JO11-1G

ST EGS JO11-2

1-8

ST EGS JO11-1

Handel JO11-1G

5-3

Gemert JO13
2007-1

ST EGS JO13
2007-1

5-1

Volkel MO13-1

ST EGS MO13-1

1-6

Berghem Sport
JO13-5M

ST EGS JO13-3M

1-2

ST EGS JO13-2

Juliana Mill JO13-2

1-0

ST EGS JO13-1

Vitesse’08 JO13-1

0-4

Siol JO15-2

ST EGS JO15-3

0-5

DAW Schaijk
JO15-2G

ST EGS JO15-2

9-0

ST EGS JO15-1

DAW Schaijk JO15-1

4-0

Vios’38 MO17-1

ST EGS MO17-1

0-7

Achates JO17-2

ST EGS JO17-2

1-6

ZSV JO17-1

ST EGS JO17-1

4-1

ST EGS JO19-1

Margriet JO19-2

1-2

ST SBV/Ulysses
VR1

ST EGS VR2

3-2

ST EGS VR1

SV DSWH’18 VR1

1-0

OKSV 2

ST EGS 6

6-1

Zondag 4 november

AGENDA
24-11 Sinterklaasfeest JO7/JO8

de derde helft egs

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

Zwaar bevochten overwinning voor VR1

ST EGS VR1 - SV DSWH’18 VR1
(Vede van de Geijn)
Om 11.00 traptte wij af tegen DWSH, zij hadden tot op
dit moment 1 punt meer dan wij op de ranglijst.
We begonnen goed aan de wedstrijd en zochten veel
de aanval. Hier creëerde wij ook veel kansen die er op
het begin niet in gingen. Gelukkig was daar Rianne die
net voor de rust de stand op 1-0 zette.

In de tweede helft waren wij nog steeds de bovenliggende partij die de meeste kansen creëerden, maar dit
waren minder kansen dan dat wij in de eerste helft hebben gehad. DWSH is ook enkele keren op onze helft geweest, maar heeft weinig mogelijkheden gekregen om
heel gevaarlijk te worden. waardoor de ruststand ook de
eindstand is geworden.
Hierdoor zijn de 3 punten in Escharen gebleven en zijn
wij na deze wedstrijd DWSH ook in de ranglijst voorbij
gegaan.

ST EGS MO17-1

Achilles Reek MO17-1

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

Ruwaard JO19-1

ST EGS JO19-1

comp
vertrek: 13:30 naar Oss
vervoer: Wijdeven, van Woezik, van
Zuijlen, Aarns, res: Beelen
15:00

ST EGS JO17-1

Volkel JO17-1

comp
scheidsrechter: Dhr. Rick Amsterdam
14:00

ST EGS JO17-2

ST Constantia/Menos JO17-2

comp
scheidsrechter: Theo Kersten
12:30

ST EGS MO17-1

SV Venray MO17-1

comp
scheidsrechter: Edwin van Kraaij
13:15

Prinses Irene JO15-1 ST EGS JO15-1
comp
vertrek: 12:15 naar Nistelrode
vervoer: Nanning, van Thiel, de Waal,
Brussaard, res: van der Water

11:30

ST Ravenstein/
SDDL JO15-2

ST EGS JO15-2

comp
vertrek: 10:30 naar Ravenstein
vervoer: Spaan, Stekelenburg, Strankinga, res: Willems

Foto: Fleur Wouters aan de bal voor de EGS VR1
11:30

comp

Onnodig verlies voor JO19-1
ST EGS JO19-1 - Margriet JO19-2
( Remco Kersten)
Na het gelijkspel van vorig week stond de thuis wedstrijd tegen Magriet JO19-2 op het programma. Doordat de tegenstander te laat was, begonnen we een
kwartier later aan de wedstrijd dan gepland.

vertrek: 10:30 naar St Hubert

na een kopbal op de lat. Gescoord werd er niet meer
waardoor het bij 1-2 bleef voor Margriet.
De eerste helft moeten we snel vergeten en voort beduren op het vertoonde spel in de 2e helft.

(Ankie Spanjers )
Zaterdag 3 november mochten de meiden om 12.00
uur uit spelen tegen VIOS ’38 uit Beugen. Het zonnetje
scheen, ondanks dat vonden de meiden het toch koud
en de meiden hadden er zin in.
In het begin van de eerste helft waren de meiden nog
niet helemaal wakker en was het samenspel een beetje
een rommeltje. Maar binnen 20 minuten had Lieneke er
al 2 keer voor gezorgd dat de keepster van VIOS ’38
de bal uit het net mocht halen en wist Lieneke de stand
op een 0 – 2 voorsprong voor ons te zetten. Ook Silke,
Puk en Charis wilde een kansje wagen om een doelpunt
te maken. Dit is uiteindelijk alleen Charis gelukt in deze
eerste helft. Er werd redelijk goed overgespeeld en ondanks dat Gwen niet veel te doen had deze eerste helft,

13:00

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

ST EGS JO13-3M

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

Foto: Tijn van Haren zet een correcte sliding in

scheidsrechter: Kevin Janssen
10:00

3 punten voor MO17-1 in Beugen

Vios’38 MO17-1 - ST EGS MO17-1

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

vertrek: 12:15 naar Mill

De 1e helft was rommelig en niet goed vanuit onze
kant. We waren slap in de duels, hielden ons niet aan
de gemaakte afspraken en maakten veel fouten. Toch
kwamen we op 1-0. Aanvoeder Tijn stormde op vanuit
achteruit en na een goede combinatie werd de aanval
knap afgerond. Lang konden we niet van de voorsprong genieten want na persoonlijke fouten en slecht
verdedigen kwamen we zelf met 1-2 achter. Dit was
tevens de ruststand.
Na rust speelden we beter, wonnen we de duels en
creëerden we vier goede kansen. Helaas beloonde we
ons zelf niet en kwam we op het einde nog goed weg

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

Margriet JO11-2

ST EGS JO11-1

comp

omdat we voornamelijk op de helft van VIOS ’38 zaten,
heeft Gwen toch goed keepwerk geleverd. De stand
met de rust was een 0 – 3 voorsprong voor ons.
In de tweede helft werd de stand nog verder opgevoerd.
Er waren ook een paar mooie kansen voor Lieneke en
Renée, maar die gingen er helaas niet in. Ondanks dat
wisten een aantal meiden er nog een paar te scoren.
Dat waren Lieneke, die 1 keer scoorde; Silke 1 keer met
een kopbal uit de corner en Renée 2 keer. Door deze
doelpunten werd de stand op een 0 – 7 overwinning
voor ons gezet. Er werd deze helft beter overgespeeld
dan in de eerste helft en Gwen liet weer uitstekend
keepwerk zien.
Goed gedaan meiden! Deze drie punten hebben we
welverdiend mee naar huis genomen. Aankomende
dinsdag 6 november spelen we om 18.45 uur thuis tegen Achilles Reek.

2

vertrek: 09:00 naar Oss
vervoer: Kuipers, Bardoel, res: van den Berk
09:30

ST EGS JO11-2

Volharding JO11-3

comp
scheidsrechter: Arthur Brussaard
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
scheidsrechter: leider is spelleider
09:00

Montagnards JO10-2G ST EGS JO10-2
vertrek: 08:00 naar Bergen
vervoer: Rijcken, Scheepers, res:
Janssen(Thije)

09:30
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comp
vertrek: 08:30 naar Nistelrode
vervoer: Radstake, van Thiel, res: Verhaaren

JO15-1 nog steeds ongeslagen

ST EGS JO15-1 - DAW Schaijk JO15-1
(George van der Zon Brouwer)

Nog steeds ongeslagen bovenaan de ranglijst moesten
onze jongens dit keer aantreden tegen een beduchte
tegenstander, DAW JO15-1 uit Schaijk. Vorig jaar hadden we ze spectaculair verslagen op eigen terrein met
maar liefst 0-3, waaronder een doelpunt van Reno;
een vrije trap vanaf de middenlijn die er in 1x inging.
Dit keer hadden onze gasten veel kleine spelers op het
veld staan en hier hadden sommige van onze spelers
best wel moeite mee. Persoonlijke fysieke duels werden
regelmatig afgefloten door de scheidsrechter omdat er
teveel met de handen verdedigd werd.

DAW gaf niet op, maar ook onze jongens evenaarden
het nivo van de eerste helft, waarbij er na diverse kansen helaas niet gescoord werd. Tot ongeveer 10 minuten
voor het einde van de wedstrijd toen Ramon een hoekschop mocht nemen. Via een speler van DAW verdween
de bal in het Schaijkse doel waardoor de eindstand op
4-0 werd gezet.
Ondanks dat er enkele spelers niet in topvorm staken
vandaag is er toch een goede teamprestatie neer gezet,
jullie bleven met z’n allen hard werken en probeerden
goed te combineren.

Er wordt zelfs gesproken over een record; het schijnt
dat keeper Boy zijn doel al 315 minuten schoon heeft
weten te houden. Wat waarschijnlijk ook een record is,
is het doelpunt dat Abe vlak na rust wist te maken. DAW
had de aftrap voor de tweede helft, maar de bal werd
al snel veroverd en na een voorzet van Sven, wist Abe
de 0-3 op het scorebord te zetten. Dit alles duurde zo’n
20 seconden… Mentaal gezien, was dit voor Schaijk
een grote klap want zo was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld.

JO15-3 heeft makkie aan Siol
Siol JO15-2 - ST EGS JO15-3
(Arnoud Pol)
En weer hadden we lekker voetbalweer. Vandaag de
wedstrijd tegen de nummer 2 dus op papier een lastige.

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
scheidsrechter: FairPlay
09:00

JVC Cuijk JO9-3

ST EGS JO9-3

comp
vertrek: 08:00 naar Cuijk
vervoer: Harends, Kilian, res: Sebel
09:00

ST EGS JO9-4

SJO Vianen Vooruit HBV JO9-3G

comp
scheidsrechter: FairPlay
09:00

ST EGS JO9-5

V.V. Achates JO9-2

comp
scheidsrechter: FairPlay
09:15

Nooit Gedacht JO9-2 ST EGS JO9-6M
comp
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 JO13-1 - Vitesse’08 JO13-1

09:00

Constantia JO7-1/
JO7-2

ST EGS JO7-3/
JO7-4

comp
vertrek: 08:00 naar Wanroij
09:30

In de 2e helft werd het spel regelmatig stilgelegd door
blessures bij de tegenstander. Ook de coach van Vitesse trok de aandacht regelmatig naar zich toe met commentaar op de scheidsrechter. Hij moest daardoor het
spel ook nog even stilleggen.

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

( Anton Gerrits)
Voor EGS 13-1 stond vandaag de zware thuiswedstrijd
tegen Vitesse 08 op het programma. In Gennep werd er
kansloos verloren met maar liefs 8-1. Voor ons de taak
om een beter resultaat neer te zetten tegen de koploper.
Tot aan de 25 e minuut had doelman Noud weinig ballen op doel gehad. Daarna werden we in de omschakeling verrrast door de rappe spitsen van Vitesse 08. Rust
0-2.

SV DWSH'18 JO8-1

scheidsrechter: FairPlay
09:30

JO13-1 geeft dapper verzet

ST EGS JO8-2
comp

Foto: Stijn van de Water in actie voor de JO15-1

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
19:15

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

Ondanks dapper verzet en bij vlagen leuk voetbal werd
het uiteindelijk toch nog een 0-4 nederlaag.

vertrek: 18:15 naar St Hubert
vervoer: van Haren, Hijmans, van der
Schie, Smits, res: van den Boom
Zaterdag 17 november

We begonnen in de vertrouwde opstelling 4-4-2 maar
al snel bleek dat we veel sterker waren. We kregen
wat kansen maar daar werd in het begin slordig mee
omgesprongen. Het positieve was wel dat iedereen
werkte en dat was vorige week wel anders. We hadden
de scheidsrechter ook niet echt mee floot zeer dubieus
voor overtredingen die er niet waren. Er was maar 1
oplossing gewoon scoren en met 3 punten naar huis.
In de eerste helft werd er 2 x gescoord 1 door Mees
en 1 door Tim. Net voor het rustsignaal werd Mees het
veld uitgestuurd voor een schwalbe volgens de scheidsrechter. Dit sloeg nergens op hij werd in de 16 gewoon
neergehaald dus had een penalty moeten zijn.
In de 2e helft werd er nog 3x gestoord 2 door Tim en 1
door Mees. Colin had wederom een rustige wedstrijd ik
denk 3 ballen gehad.

10:15

Nog steeds bovenaan zonder puntverlies en met maar 1
tegendoelpunt, (en dat in de eerste klasse!) hou dit vol!

Vanaf de aftrap verstoorde Schaijk meteen onze opbouw waardoor het de eerste minuten vooral zoeken
was om onder de druk vandaan te komen. Na 5 minuten
kregen we meer grip op de tegenstander en wees de
leidsman naar de stip omdat Daan ten val was gekomen in het penaltygebied. Hij was niet geraakt, maar
volgens de scheidsrechter was het wel de intentie van
de tegenstander om Daan te raken. Yves zou EGS op
voorsprong kunnen zetten vanaf de penaltystip, ware
het niet dat de kleine keeper van DAW in de goede hoek
zat en zelfs de rebound er nog uit tikte. Na deze domper
bleven onze jongens de aanval zoeken, het spel was
niet zo goed als vorige week maar dat had misschien
ook wel te maken met de tegenstander, en in de 20ste
minuut wist Leroy na een assist van Daan, met een verwoestend schot in de lange hoek de keeper uit Schaijk
te verslaan, 1-0.
Vlak voor de rust wist Max een fout in de verdediging
van DAW af te straffen door oog in oog met de keeper, de bal hard tegen de touwen te schieten, 2-0. DAW
speelde zeker niet slecht, want af en toe kwamen ze
er gevaarlijk en snel uit, maar de verdediging met Vic,
Sieb, Stein en Reno hielden de boel goed dicht achterin
en zorgden er voor dat hun keeper Boy weer een vrij
rustige dag had.

Prinses Irene JO10-1 ST EGS JO10-3

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

Foto: Sal Timmers speelt de bal weg voordat de
speler van Vitesse gevaarlijk kan worden
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vertrek: 13:00 naar Oploo
vervoer: Lomans, Berends, Rikken,
Rodriquez Briceno

de derde helft egs
Dik verdiende overwinning JO13-2

ST EGS JO13-2 - Juliana Mill JO13-2
(John Verwegen)

en trof hierbij ook een keer de paal. Paul viel goed in en
leek de 2-0 te scoren. Maar zijn schot kon nog gepareerd
worden door de keeper. Zo eindige de wedstrijd in 1-0 en
dit was een dik verdiende overwinning voor de JO13-2.

Zaterdag moesten de eerste punten worden binnen gehaald. Juliana Mill was de tegenstander en zij hadden
ook nul punten maat stonden met een slechter doelgemiddelde een plaatsje onder ons. Deze wedstrijd speelde we heel gedisciplineerd waarbij we goed ons plaats
hielden. Verdedigend stonden we goed en gaven geen
enkele kans weg. Achterin hadden we ook de lef om
de bal van achteruit op te bouwen. Voorin kregen we
diverse kansen. Amin had enkele bevliegingen waarbij
vrij voor het doel kwam. Bij zijn eerste poging raakte hij
nog de paal, maar later scoorde hij de 1-0 na een solo
door het midden. Tussendoor had Sjoerd nog een kans
uit een hoekschop. Maar deze poging ging over.
De tweede helft speelde we voor de overwinning. We
namen niet te veel risico, maar speelde wel hoofdzakelijk op de helft van de tegenstander. Thijs kreeg kansen

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
13:00

ST EGS JO15-1

UDI'19/CSU JO15-2

comp
scheidsrechter: Joeri Nuijen
14:00

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
scheidsrechter: Kevin Janssen
12:00

ST EGS JO13-2

UDI'19/CSU JO13-3

comp
scheidsrechter: René de Waal
Foto: Aanvoerder Loek Verwegen kapt de bal af

10:00

OSS'20 JO13-5M

ST EGS JO13-3M

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

Gemert te sterk voor JO13 2007-1
Gemert JO13 2007-1 ST EGS JO13 2007-1
(Roeland Hoffmann)
De volgende tegenstander vandaag was Gemert waar
wij op bezoek mochten. Een mooi sportpark, en een
grote maar prettige club, en ook weer een waar we
nog niet eerder tegen gespeeld hadden. Op de ranglijst
stond Gemert duidelijk boven ons dus we konden een
pittig potje verwachten. De 4 coaches langs de lijn in
de nieuwe fraaie zwarte coachjassen met het EGS logo
erop, dus aan de uitstraling kon het niet liggen.
De 1e helft boden we behoorlijk tegenstand met een
licht overwicht voor de gastheren. Veel kansen gaven
we niet weg maar via ongelukkig uitverdedigen kwamen
we toch 1-0 achter. Even later kon 1 van onze aanvallers alleen op de keeper af maar helaas iets te vroeg

geschoten waardoor de gelijkmaker uitbleef. Op de een
of ander manier kwamen we niet goed uit de kleedkamer
want binnen no-time scoorde Gemert 3 maal waardoor
er een afgetekende 4-0 op het scorebord kwam. Fysiek
legden we het ook regelmatig af en veel persoonlijke duels gingen verloren. Bijna iedere bal die we uitverdedigden kwam net zo hard terug. Gaandeweg kwamen we
toch weer in de wedstrijd, maar konden de 5e tegengoal
niet voorkomen. Vlak voor tijd kregen we een vrije trap
die we goed voor de goal brachten. En: heel mooi wisten
we te scoren waardoor we in deze zware wedstrijd te eer
konden redden. 5-1 verloren, weinig op af te dwingen
en onze grootste nederlaag. Gemert voert voorlopig de
ranglijst aan. Rest nog een compliment te geven aan de
goed leidende scheidsrechter.
Volgende week hebben we kans ons te revancheren
op de Kranenhof ontvangen we dan om11.00 uur JVC
Cuijk.

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

ST EGS JO13
2007-1

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

ST EGS JO11-1

Gemert JO11-3

comp
scheidsrechter: Peter Pijnappels
09:00

Venhorst JO11-2

ST EGS JO11-2

comp
vertrek: 08:00 naar Venhorst

Dikke overwinning voor MO13-1
Volkel MO13-1 - ST EGS MO13-1
(Anita Bandell-Zomers)
Op deze mooie zaterdagochtend leidt Google Maps de
dames van team EGS MO13-1 richting het pittoreske
Volkel. Het voltallige team met Lieke, Marly, Vianne,
Fabienne, Lotte, Elke, Sanne en Tessel, aangevuld met
Floor en Savy uit de MO13, treden deze ochtend fris en
fruitig aan. De voorbereidingen zijn getroffen: alle haren
zitten op een staart, een goede warming up achter de
rug, de peptalk en de laatste instructies van de trainers
in het vizier, de yel geeft ze nog een laatste boost....., de
meiden hebben er zin in!
De meegereisde supporters genieten volop van een dun
maar heerlijk zonnetje. Iedereen is er klaar voor en de
scheids geeft het startsein.
Binnen 1 minuut scoort Volkel hun eerste goal.
EGS kijkt daarmee direct tegen een 1-0 achterstand
aan. Gelukkig doet dit niets af aan het fanatisme van
onze meiden, ze blijven goed verdedigen en aanvallen.
Verdedigster Lotte maakt zich breed en creëert ruimte.
Ze moet daarbij regelmatig flinke beuken incasseren,
maar deze bikkel laat zich niet kennen en toont zich gedurende de hele wedstrijd en lastige partij voor de aanvallers van Volkel. We zien Sanne zonder enige vorm
van angst, als een soort kamikaze piloot, recht de vuurlinie inlopen om de bal van de tegenstander te veroveren.
Haar inzet loont en ze eigent zich meerdere malen de
bal toe (of schopt hem genadeloos hard via de tegenstander over de zijlijn waardoor EGS alsnog balbezit
heeft).Floor heeft al snel een eerste (maar zeker niet
haar laatste) supermooie redding. Vianne passt direct
daarna de bal feilloos naar Savy waarmee één van de
vele kansen in deze fase van de eerste helft wordt gecreëerd.

Fabienne en Elke zijn deze wedstrijd verbindende factoren en rennen zich het spreekwoordelijke snot voor de
ogen. Ondanks de effort en de strijdlust van alle meiden
lukt het toch maar niet om ook maar één van deze kansen te verzilveren. Volkel blijft goed verdedigen en hun
kleine keeper weet daarnaast enkele schoten op doel
op te vangen. De ballen willen nog maar niet in de goal
vallen. De tijd tikt door en het eindsignaal van de eerste
helft zal dan ook snel klinken. Wat zien de speelsters
en de supporters graag een goal voor EGS vallen. En
dan zijn de goden ons toch eindelijk gunstig gezind. De
Volkelse scheids zal spijt hebben dat hij niet beter op de
klok heeft gekeken en eerder voor de rust heeft gefloten,
want in de laatste seconde scoort Tessel de 1-1. Met een
gelijkstand de rust in, wat een opluchting dat de gecreëerde kansen eindelijk ook tot resultaat geleid hebben.

vervoer: Albers, van de Fliert, res: Gorselink
09:30

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

ST EGS JO10-2

Heijen JO10-1

comp
scheidsrechter: leider is spelleider
11:00

ST EGS JO10-3

Nulandia JO10-3

comp
scheidsrechter: leider is spelleider

In de tweede helft gaan beide partijen voortvarend van
start. Lieke verdedigt tegenover een kop grotere spits,
maar zij laat zich de hele wedstrijd het kaas niet van
het brood eten. Ofwel via linksom ofwel via rechtsom
wringt ze zich tussen haar tegenstander en de bal en
dwingt daarmee respect en balbezit af. Savy blijft ook in
de tweede helft gefocust op scoren en ook Tessel blijft
werken. De inzet van het hele EGS team loont en Volkel voelt zich steeds meer en meer uit het (voetbal)veld
geslagen. In de tweede helft voegt EGS namelijk nog 5
goals aan hun saldo toe waarmee de eindstand met een
dikke overwinning voor EGS uiteindelijk uitkomt op 1-6.

09:30

Vandaag een extra pluim voor onze vaste keepster Marly. Zij heeft veel aanvallen weten tegen te houden, mede
dankzij haar mooie duiken. Sjapoo Marly, jouw inzet en
de keeperstraining werpt zijn vruchten af. En als laatste
nog een grote dank je wel aan de invalsters Floor en
Savy!

09:00

4

ST EGS JO11-3

ST EGS JO9-1

Gemert JO9-1

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

de derde helft egs
08:45

09:30

SIOL JO9-3

ST EGS JO9-5

11:30

comp

vertrek: 07:45 naar Cuijk

vertrek: 10:30 naar Cuijk

vervoer: Vloet, Eggenhuizen, res: Khamal

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

ST EGS JO9-6M

SJO/VITA JO9-2G

13:15

ST EGS JO8-1

Berghem Sport JO8-2

comp

11:45

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

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

11:00

09:30

10:30

ST EGS JO7-5

Zondag 18 november
11:00

ST EGS 6

vertrek: 09:30 naar Boekel
vervoer: van den Berk, Brans, res:
Dolstra
09:30

11:00

Vianen Vooruit VR1 ST EGS VR1
ST EGS VR2

Festilent VR2

comp

11:00

wedstrijdcoördinator: tot 13:00 uur, Paul van
Halen vanaf 13:00 uur Anita van Zuijlen
14:45

Festilent JO19-1

15:00

ST EGS JO17-1

09:15

10:30

ST EGS JO17-2

ST Fiducia/Elsendorp JO17-1

comp
scheidsrechter: Theo Wouters
12:30

ST EGS MO17-1

13:00

Volkel JO15-1

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

OSS'20 JO15-3

ST EGS JO15-2

11:30

Nooit Gedacht JO10-2 ST EGS JO10-3

Avanti'31 JO9-1

12:30

ST EGS MO17-1

scheidsrechter: René van de Venne
12:45

vertrek: 11:45 naar Geffen
vervoer: Bekkink, Brussaard, van Dijk,
van Kempen, res: Drijsen
14:00

14:00

ST EGS JO9-2

De Zwaluw JO9-1

ST EGS JO9-4

vrij

ST EGS JO9-5

vrij

ST EGS JO9-6M

10:00

Erp JO8-1

13:00

Juliana Mill JO15-2

ST EGS JO13-1

Olympia'18 JO13-1

SIOL JO13-1

ST EGS JO13-2

vervoer: van Raay, Alhalq, Barten, res:
Burlacescu
13:15

ST EGS JO13-3M

Margriet JO13-6M

comp
scheidsrechter: Jan Paters
11:45

ST EGS MO13-1

Cito MO13-1

comp
scheidsrechter: Bernard van Eldijk
vrij

ST EGS JO13 2007-1

10:00

DSV JO11-1

ST EGS JO11-1

comp

Juliana Mill JO9-3G

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

ST EGS JO11-2

ST Constantia/Menos JO11-3

comp

ST EGS JO8-1

scheidsrechter: Arthur Brussaard
10:45

SIOL JO11-2G

ST EGS JO11-3

vervoer: Scheepers, Verhaaren, res:
Ockers

comp

ST EGS JO8-2

vervoer: Bottenberg, Brands, res: van
der Burgt

vertrek: 09:45 naar Cuijk

Constantia JO8-1

scheidsrechter: FairPlay

09:30

ST EGS JO15-3

vertrek: 12:00 naar Cuijk

ST EGS JO9-3

comp

DAW Schaijk JO13-1G ST EGS JO13-1

SJO/VITA JO15-2

comp

EVVC JO9-1

vertrek: 12:00 naar Cuijk
09:30

ST EGS JO15-2

scheidsrechter: Theo Kersten
11:00

scheidsrechter: FairPlay

vervoer: Oomen, Opsteeg, Ouwens,
res: Rikken

Nooit Gedacht JO15-1 ST EGS JO15-1
comp

comp

09:00

SJO Vianen Vooruit HBV MO17-1

comp

ST EGS JO9-1

comp

vervoer: Liefrink, Luza, Pennings, res:
Rikken

ST EGS JO17-2

scheidsrechter: Edwin van Kraaij

vertrek: 09:00 naar Erp

vertrek: 10:30 naar Schaijk

vrij

vertrek: 08:15 naar Geffen

vertrek: 12:15 naar Oss

comp

scheidsrechter: Joeri Nuijen

comp

comp

ST EGS JO15-3

comp

comp

comp

JVC Cuijk JO15-3

Bavos JO17-1G

comp

vervoer: Berkhout, Sebel, res: van Thiel

vervoer: Verstraaten, Willems, van Zuijlen, res: Brands(Finn)
13:00

De Zwaluw JO10-1

vertrek: 09:00 naar Oefelt

comp
vertrek: 12:00 naar Volkel

ST EGS JO10-2

comp

09:00

ST EGS JO17-1

scheidsrechter: Kevin Janssen

scheidsrechter: FairPlay

Volkel MO17-1

ST EGS JO15-1

15:00

scheidsrechter: leider is spelleider

comp

comp
scheidsrechter: Joeri Nuijen

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

comp

vervoer: Keuvelaar, Reffeltrath, res:
Treffers

10:00

ST EGS JO19-1

vertrek: 14:15 naar Heesch

vertrek: 09:30 naar Schijndel

09:30

HVCH JO19-2
comp

comp

comp
14:00

15:15

comp

vervoer: Verhaaren, Vogelaars, res: van
Hees

Gemert JO17-2

scheidsrechter: Kevin Janssen

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

scheidsrechter: leider is spelleider

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

Margriet JO10-3

Berghem Sport VR1 ST EGS VR2

Zaterdag 1 december

comp

ST EGS JO19-1

vertrek: 13:45 naar Zeeland

ST EGS JO10-1

SSS'18 VR2

comp

vervoer: Balk, Bock, res: Bottenberg

scheidsrechter: Toon Verstraaten
Zaterdag 24 november

12:00

vertrek: 10:00 naar Ottersum
11:00

ST EGS VR1

scheidsrechter: Menno ter Horst

comp

comp
10:15

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

ST EGS 6

comp

SES JO11-2G

scheidsrechter: Arhur Brussaard

comp
11:00

ST EGS JO11-2

DAW Schaijk 8
comp

11:00

comp

Prinses Irene 6

scheidsrechter: Menno ter Horst

12:00

comp

comp
vervoer: 08:30 naar Rijkevoort

Boekel Sport JO11-2 ST EGS JO11-1

JVC Cuijk JO7-1/JO7-2

Zondag 25 november

UDI'19/CSU JO13
2007-1

scheidsrechter: Edwin van Kraaij

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

ST EGS JO13
2007-1

ST EGS JO7-5
comp

comp

vertrek: 08:30 naar St Hubert
comp

HVCH MO13-1

scheidsrechter: Jan Paters

comp
09:30

ST EGS MO13-1
comp

ST EGS JO8-2

comp

UDI'19/CSU JO13-6M

scheidsrechter: Bernard van Eldijk

scheidsrechter: FairPlay
Olympia'18 JO8-3

ST EGS JO13-3M
comp

scheidsrechter: FairPlay

08:45

ST EGS JO13-2

comp

comp
09:30

JVC Cuijk JO13-2

09:30

09:00

vertrek: 07:30 naar Oss

comp
ST EGS JO7-3/JO7-4

comp
vertrek: 08:30 naar Zeeland

5

ST EGS JO10-1

comp

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

TOP JO10-2

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

Juliana Mill JO10-3 ST EGS JO10-2
comp

de derde helft egs

vertrek: 09:45 naar Mill
vervoer: Jansen(Teun), Keijzers, res:
Rijcken
10:00

Eerste punten voor JO11-1

ST EGS JO11-1 - Handel JO11-1G
(Paul Roeffen )

De nederlagen werden steeds minder groot. De stijgende lijn werd voortgezet. Op inzet worden we niet meer
afgetroefd.
De eerste periode was nog niet overtuigend. Geklungel achterin werd afgestraft. De 0-1 was van korte duur.
Marcus mocht een complexe aanval afronden. Nog
voor rust werd door voorbereidend werk van Thijs en
een slimme pass breed van Olivier, Lucas in stelling gebracht: 2-1.
De tweede helft liet aanvankelijk sprankelend voetbal
zien. Julian pakte de ballen af aan de zijkant, Lennard
schoof op de goede momenten door en Guan maakte
talrijke acties in de punt. Het waren Lucas en Thijn die
het samenspel opwaardeerden met goals. De gasten
uit Handel lagen op hun rug. Geholpen door een onfortuinlijke uittrap van keeper Sam, kwamen ze terug tot

4-3. Sam keerde gelukkig de kans op de gelijkmaker met
bravoure. In de slotminuut verraste Olivier iedereen met
een effectvol rollertje.
Eindstand 5-3. We weten weer wat winnen is. Dit smaakt
naar meer.

vertrek: 09:00 naar Heesch
vervoer: van Hees, van der Meijs, res:
Peters
08:45

Het was een frisse Zaterdagmorgen maar na een goede
warming up waren onze jongens weer helemaal klaar
voor een mooi potje voetbal tegen Venhorst. Helaas is
Devin nog geblesseerd en Rens hielp de JO11-2 mee
vandaag.
De wedstrijd begon mooi gelijk op. Van onze kant iets
meer kansen maar de bal wilde nog niet het net in. Wat
onverwacht kwam daar dan toch het eerste doelpunt
voor Venhorst. Onze jongens werden daardoor nog fanatieker en al snel volgde de eerste goal van Stan. Levi
probeerde het ook diverse keren maar helaas wilde de
bal er maar niet in. Toen kwam Stan weer in actie en ja
hoor, met 2-1 gingen we de rust in.
Frank had nu even de tijd om met de jongens te overleggen want de eerste helft stond hij zelf in het veld om
te fluiten. De tweede helft heeft Chris zijn stokje overgenomen. Daarna volgde weer een mooie strijd tussen de
2 partijen. Opnieuw kwam daar een goal van Stan en
het werd 3-1. Het was een mooi samenspel van het hele
team met Deniz als aanvoerder. Venhorst vocht terug
maar door een mooie redding van Kevin en daarna nog
een keer van Jayden bleven de doelpunten uit. Niet

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

09:00

FC Uden JO9-2

ST EGS JO9-2

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

ST EGS JO9-3

Juliana Mill JO9-2

comp
scheidsrechter: FairPlay
09:00

ST EGS JO9-4

Toxandria JO9-1

comp

Foto: Olivier Roeffen trekt ten aanval

scheidsrechter: FairPlay
SJO Vianen Vooruit HBV JO9-3G

ST EGS JO9-5

comp

Mooie winst voor JO11-3
(Simone Brands )

ST EGS JO10-3

comp

10:00

ST EGS JO11-3 - Venhorst JO11-2

HVCH JO10-4

voor Velp want Stan maakte een mooi lobje en het was
4-1. Ook Niels vocht voor wat hij waard was en zorgde
er diverse keren voor dat de bal richting doel ging en dat
Joey er 5-1 van kon maken. Nog geen 2 minuten later
scoorde Joey weer en werd het 6-1. Venhorst liet het er
niet bij zitten en ook voor hun kwam de bal nog 2 keer
in de goal terecht. Bijna op het einde van de wedstrijd
gebeurde dan toch waar Levi zo voor gevochten had.
De 7-3 was een feit.
Met een tevreden trainer, blije jongens en zoals altijd
enthousiaste ouders langs de kant was het een mooie
wedstrijd. Op naar volgende week!!!

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

ST EGS JO9-6M

TOP JO9-2

comp
scheidsrechter: FairPlay
09:00

ST EGS JO8-1

OSS'20 JO8-1

comp
scheidsrechter: FairPlay
09:30

ST Excellent/SVS/
Westerbeekse
Boys JO8-1G

ST EGS JO8-2

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

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

Foto: Niels de Bock verzendt een pass

10:00

Vitesse'08 JO7-1/
JO7-2

ST EGS JO7-5

comp
vertrek: 09:00 naar Gennep

JO11-2 pakt koppositie tegen VCA
VCA JO11-1G - ST EGS JO11-2
(Merel Gorselink )
Het is zaterdag ochtend 9:30 als de JO11-2 in de auto
stapt, op weg naar Sint Agatha. De jongens hebben er
zin in. Het zonnetje schijnt en het eerste contact met de
tegenstander is er. Het zijn er veel en er zitten hele grote
bij. Dit zorgt voor een beetje roering. De wedstrijd start
en de jongens zijn er klaar voor. Fanatiek word er aangevallen en verdedigd en al snel ligt de 1-0 er in voor VCA,
een onhoudbare bal voor Ramon. Finn en Jippe hebben meerdere kansen maar alle worden gestopt door de
keeper van VCA. Achterin word hard gewerkt door Dave
en Mosse en lopen alles dicht en stoppen de (toch wel
grote) tegenstander keer op keer af. Rens, Micha en Tijn
zorgen voor de aansluiting in het midden.
Na de eerste kwart krijgen de jongens een goede peptalk van Jordy en Nicolay en dat is te zien in het spel.
Tijn scoort de openingsgoal voor JO11-2 en snel daarna
word Tijn via Micha en Finn bedient van een geweldige
pass. Tijn bewaart zijn geduld, kijkt wat de keeper doet
en scoort heel koel de tweede goal. De jongens blijven
gaan, Ramon zorgt met enige regelmaat dat zijn goal
leeg blijft. Kyan (enkel blessure) staat langs de lijn en
moedigt zijn team aan. Finn scoort de 1-3 en vlak daarna
vanuit een corner de 1-4. Micha werkt hard samen met
Rens en ze veroveren regelmatig de bal op het midden
veld. Tijn zorgt dat er continu dreiging is op de helft van
de tegenstander. Mosse zorgt met een aantal prachtige

veroveringen, dat de bal bij de aanvallers terecht komt
en er meerdere doelkansen ontstaan. Dave kopt ongevraagd een bal, wat maakte dat hij extra motivatie kreeg
om de aanval van de tegenpartij af te stoppen. Via twee
corners van Finn, volgen er achter elkaar twee doelpunten voor JO11-2 en is de stand 1-6. Dan bedenkt Rens
zich niet en knalt de 1-7 erin. Dan komt de tactische zet
van Jordy en Nicolay en mag Dave nog even voorin en
Jippe zakt terug naar de verdediging. Vlak voor tijd, ziet
Dave de keeper van de tegenpartij te ver voor zijn doel
staan en besluit vanaf 40 meter te schieten. Met het vizier van Dave is niets mis en hij scoort de 1-8.
Heren jullie hebben hard gewerkt met zijn allen, petje af.

Zondag 2 december
11:00

ST EGS 6

Herpinia 6

comp
scheidsrechter: Ben van Eldijk
10:00

V.V. Achates VR1

ST EGS VR1

comp
10:15

ST EGS VR2

TOP VR1

comp
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
Foto (Merel Gorselink): Dave en Tijn staan klaar om
een aanval van VCA te stoppen

6

vrij

ST EGS MO17-1

de derde helft egs
JO9-1 wint topper
nagekomen verslag zaterdag 27-10
Berghem Sport JO9-1 - ST EGS JO9-1
(Robert Kilian)
Afgelopen zaterdag de topper gespeeld tegen medekoploper Berghem. In het bekertoernooi hebben we ze
ook al een keer getroffen en dat bleek een goede tegenstander. Sterke verdediging en heel gedisciplineerd. Met
die gedachte gingen de spelers van JO9-01 het veld op.
Gedreven als altijd en vanaf het begin waren de ze erg
scherp. Er werd veel druk gelegd op de bal en het spel
speelde zich voornamelijk af op de helft van Berghem.
Het was dan ook erg verrassend dat Berghem vanuit
het niets op 1-0 kwam. Het doelpunt kwam letterlijk uit
de lucht vallen. Deze tegenvaller deerde EGS echter
helemaal niets en gingen ongestoord verder met hun
eigen spel. Veel balbezit, posities goed ingevuld en veel
dreiging voor de goal. Alleen nog geen doelpunten. Ondanks de grote druk in de eerste periode wist EGS geen
doelpunt te maken ondanks het prima spel. In de 2e periode duurde het echter niet lang voordat de 1-1 in het
net lag. Een prima assist van Kobe op Kick die met een
bekeken schot de keeper het nakijken gaf. Dit zorgde
min of meer voor een bevrijding bij EGS. Ze cvoetbalden nog makkelijker dan in het begin en vonden elkaar
alsof ze al jaren samen spelen. Mooi om te zien dat ze
dit vroeg in het seizoen al kunnen laten zien. In de 15e
minuut nam Kick een corner waarop Abe heel attent de
1-2 binnen kopte. In de 20e minuut waren de rollen omgedraaid en zorgde Kick voor de 1-3, assist Abe.
EGS had het prima op orde. Achterin zorgden Kobe,
Britt en Julian er voor dat er nauwelijks kansen kwamen voor Berghem. Tot grote frustratie van de spelers
van Berghem. Die moeite hadden om van onze spelers
af te blijven. Het leek af en toe wel een judowedstrijd.

(Esther Boeijen )
Bij EGS JO9-2 is iedereen present en ze hebben zin in
een mooie thuiswedstrijd. De tegenstander was verlaat
en een kwartier later dan gepland kunnen ze van start.
EGS begint scherp aan de wedstrijd. De eerste kans
is voor Luke. Daarna blijven ze druk uitoefenen en na
goed samenspel tussen Lieke, Jurre en Luke scoort
Luke 1-0. Uit een goed uitgenomen corner van Jurre
schiet Sam mooi de 2-0 binnen. Corner van de tegenstander wordt goed weggewerkt door Sam en met een
hard schot maakt Cas 3-0. Merlijn komt erin en verovert
meteen de bal voor EGS. Luke scoort uit deze aanval
4-0. En ook de volgende aanval rond Luke koel af. 5-0
voor EGS. EGS gaat weer even in de verdediging maar

ST EGS JO15-1

Avesteyn JO15-1

comp
scheidsrechter: Theo Wouters
13:00

NLC'03 JO15-1G

ST EGS JO15-2

comp

EGS liet zich hierdoor niet van de wijs brengen en ging
rustig door met het spel wat ze heel de wedstrijd al lieten zien. Niet lang daarna zorgde Kick in de 24e minuut
voor de 1-4 na een mooie assist van Luuk. Even kreeg
Berghem een opleving wat de 2-4 opleverde. Dat dit
wederom een incident was bleek wel nadat Abe na een
goede pass van Luuk voor de 2-5 zorgde. Berghem lag
op de knieën en EGS liet zien waarom ze de trotse koploper in de hoofdklasse zijn. Berghem werd helemaal
zoek gespeeld ondanks dat Kees met een blessure was
uitgevallen. De ene na de andere combinatie lieten de
spelers zien en Berghem kwam helemaal niet meer in
het spel voor. Zelfs Robin (zie foto) had niks meer te
doen in het doel. In de 31e minuut volgde de 2-6 door
Luuk en was de wedstrijd helemaal gespeeld.
EGS liet de de beste wedstrijd van het seizoen zien, zo
dominant hebben we ze nog niet zien spelen. Compliment naar de spelers en de trainers Michael en Peter.
Benieuwd wat het volgende week wordt tegen Festilent
uit Zeeland.

vertrek: 12:00 naar Lith
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
scheidsrechter: Joeri Nuijen
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

09:30

ST EGS JO11-3

SES JO11-2G

comp
Foto: Kees Treffers laat zijn traptechniek zien

scheidsrechter: Dylan Childress
11:00

ST EGS JO10-1

MOSA'14 JO10-1

comp

Goed resultaat voor JO9-2
ST EGS JO9-2 - Berghem Sport JO9-4

13:00

scheidsrechter: leider is spelleider

kan snel weer gaan opbouwen. Cas maakt snel achter
elkaar de 6-0 en 7-0. Zonder echt onder druk te hebben
gestaan gaan ze de rust in met 7-0 voorsprong.
Na rust begint de tegenstander de druk iets meer op
te voeren maar Jurre verovert de bal goed en daarop
kan Yadi mooi naar voren slalommen en de 8-0 maken.
EGS blijft goed combineren en met een mooi afstandschot maakt Sam 9-0. Daarna een goed genomen corner van Yadi waaruit Sam met een hard schot de stand
naar 10-0 brengt. EGS blijft ook na de laatste time-out
goed aanvallen. Cas bepaalt uiteindelijk met een goed
geplaatst schot de eindstand op 11-0. Siem heeft het
rustig gehad in het doel maar stond er op de belangrijke
momenten en heeft met de verdediging goed de 0 gehouden.

11:00

ST EGS JO10-2

JVC Cuijk JO10-4

comp
scheidsrechter: leider is spelleider
11:00

ST EGS JO10-3

Nulandia JO10-4

comp
scheidsrechter: leider is spelleider
09:30

ST EGS JO9-1

Schijndel/DE WIT
JO9-1

comp
scheidsrechter: FairPlay
09:30

ST EGS JO9-2

Berghem Sport JO9-3

comp
scheidsrechter: FairPlay
10:30

SV Milsbeek JO9-2 ST EGS JO9-3
comp

Al met al een leuke wedstrijd met een goed resultaat.

vertrek: 09:30 naar Milsbeek
vervoer: Sebel, van Thiel, res: Berkhout
09:00

ST EGS JO9-5

ST EGS JO9-4

comp
scheidsrechter: FairPlay
09:00

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

10:30

Avanti'31 JO8-1

ST EGS JO8-1

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

ST EGS JO8-2

DSV JO8-2

comp
scheidsrechter: FairPlay
vrij

ST EGS JO7-1/JO7-2

09:30

SES JO7-1

ST EGS JO7-3/JO7-4

comp

Foto: Cas Peppinck gaat er met de bal vandoor
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vertrek: 08:30 naar Langenboom

vrij

de derde helft egs
Dikke overwinning JO10-2
in derby

Zondag 9 december
12:00

JO9-3 heeft last van de kou

11:00

Siol JO9-2 - ST EGS JO9-3

(Frans van Lin)

(Manon van der Hoeven)

ST EGS 6

We speelden moesten al om 8:45 spelen in cuijck
tegen SIOL JO9-2. Het had gevroren en het was
erg koud. Hier hadden de meeste kinderen flink last
van. Max begon in het Goal.

De wedstrijd begon goed met een goal van Lois
in 1 van de eerste minuten. Hierna volgde snel de
gelijkmaker. Hierna scoorde Lois nog een keer. Er
vielen al snel wat blessures waardoor, eerder dan
gepland, gewisseld moest worden.
Ons team kwam niet lekker in het spel en de tegenstander maakte hier handig gebruik van. We kwamen snel flink achter te staan waardoor de motivatie
flink daalde. Veel kinderen hadden het koud en het
om de 5 minuten wisselen , hielp hier weinig tegen.

ST EGS VR1

Sambeek VR1

comp
scheidsrechter: Theo Wouters
11:00

Maaskantse Boys VR1 ST EGS VR2
comp

Zaterdag 15 december
14:30

Sinterklaasfeest 2018
De eerste overwinning van het seizoen afgelopen
zaterdag smaakt naar meer en dat is te zien, vanaf
de aftrap geven we veel druk op de bal en verassen
Gassel en binnen twee minuten staan we op 2-0.
De jongens proberen elkaar te vinden en dat gaat
steeds beter. Keer op keer zoeken we de vrijstaande man op de vleugel, en de ene bal na de andere
word voorgegeven vanaf de achterlijn.

SCV'58 3
comp

ST EGS JO10-2 - Gassel JO10-1

Vandaag staat de derby tegen Gassel op het programma, de afgelopen jaren is dit een geduchte tegenstander geweest. Vaak spannende wedstrijden
die eindigde in gelijkspel of nipte nederlaag. Het
veld op het Bikkelkamp ligt er strak bij en de nachtvorst is nog maar net uit het veld als onze jongens
van start gaan.

ST EGS JO7-5

12:30
13:15

ST EGS JO19-1

TOP JO19-2

comp
scheidsrechter: Theo Kersten
ST EGS MO17-1

Margriet MO17-1

beker
ST EGS JO13-3M

VOW JO13-2M

comp

scheidsrechter:
Bernard
van EldijkPieten
Op zaterdag 24 november 2018 komt Sinterklaas
en
zijn
11:45 ST EGS MO13-1
Margriet MO13-1
beker
clubhuis van GVV’57, De Bikkelbunker II.
In de tweede helft keepte Niek en kwamen er meer
kansen voor ons. Er werd nog 2 keer gescoord door
Tijmen. Het werd uiteindelijk 9-4.

scheidsrechter: Jan Paters

Zondag 16 december
10:15

ST EGS VR2

Prinses Irene VR3

comp
Alle jeugdleden van de Samenwerking Estria/GVV’57/SCV’58
(EGS) én
scheidsrechter: Toon Verstraaten
Hopelijk is het volgende week iets minder koud zokinderen van (kader)leden
GVV’57
en SCV’58 t/m 8 jaar
dat onsvan
team weerEstria,
beter uit de verf kan
komen.
uitgenodigd.
En door dit combinatievoetbal voetbal gaan we met
8-0 de rust in. In de tweede helft gaat de wedstrijd
een stuk meer gelijk op maar deze overwinning
gaan we niet meer uit handen geven! Na een doelpunt rijke tweede helft staat de eindstand op 13-4.
Een zeer verdiende overwinning die tot stand is gekomen door samen er vol te gaan.
Goed gespeeld mannen!!

Sinterklaas hoort graag UITERLIJK aanstaande zaterdag 3 novem
Sinterklaasfeest 2018
wie erSinterklaasfeest
op zijn
feest
komt.
2018
Op zaterdagHET
24 november
2018 kom Sinterklaas en zijn Pieten naar het clubLEVER
AANMELDSTROOKJE
OP TIJD IN bij je leider of het
huis van GVV’57, De Bikkelbunker II
vanAlleGVV’57
of Estria!!!
jeugdledden van de Samenwerking
Estria/GVV’57/SCV’58 (EGS) én de
Op zaterdag 24 november 2018 komt Sinterklaas en zijn Pieten naar het
clubhuis van GVV’57, De Bikkelbunker II.
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.

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

Vlaaienactie van start en Sinterklaasfeest

In de clubhuizen van Estria en GVV’57 liggen de formulieren met de bestellijsten
voor de Vlaaienactie 2018 klaar.

wie er op zijn feest komt.
LEVER HET AANMELDSTROOKJE OP TIJD IN bij je leider of het clubhuis
Gegroet
van GVV’57
of Estria!!!
Sinterklaas
en zijn
Pieten

Gegroet
Sinterklaas en zijn Pieten

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.

Gegroet
Sinterklaas en zijn Pieten

Deze vlaaien kunt u bestellen

1. Appelkruimelvlaai 27 cm

2. Gevulde speculaasvlaai 27 cm

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.

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

VEEL SUCCES
Berna Kamoen en Liesbeth Portier
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de derde helft egs
Eenvoudige winst JO8-1 in vrieskou
Festilent JO8-1 - ST EGS JO8-1
(Martijn Kempen)
Vandaag stond wederom de wedstrijd tegen Festilent op
het programma. In de beker werd nog simpel gewonnen
dus vandaag was de verwachting ook dat onze jongens
er geen moeite mee zouden hebben. In de competitie is
Festilent ook al geen hoogvlieger dus deze horde moet
te nemen zijn. 8:15 is het en er moet zelfs ijs verwijderd
worden van de auto. Ja het is vandaag erg koud. Senn,
Maddox en Don zullen het extra koud krijgen aangezien
zij eerst van de kant mochten toekijken hoe het team
het ging doen.
De eerst 10 minuten is het genieten voor het publiek.
Veelvuldig werd er overgespeeld en werden er mooie
aanvallen opgezet. Toch kwamen er niet echte kansen.
Een schot van Luuk op de lat en Milan die mooi mee opgekomen was kreeg de bal helaas ook niet over de doellijn. Toch was daar Liam als een duveltje uit een doosje.
Met wat gefrommel lukt het hem op alleen op de keeper
te mogen aflopen en kiest de juiste hoek uit. 1-0. De 2-0
was er een van de voet van Luuk. Luuk is links maar
deze nam hij uiterst beheerst met zijn rechter en ziet
zijn schot in de verre hoek tegen het netje aankomen.
Ondanks het vele balbezit en mooie aanvallen bleef het
dus maar 2-0 voor de time-out. Helemaal verkleumd met
blauwe lippen vroeg Milan een wissel aan. Hij kon niet
meer en is gelijk onder een warme douche gesprongen.

Na wat omzettingen kwamen er wel heel veel solisten in
het veld. Don, Maddox en Liam stonden nu op het middenveld wat voor veel gedribbel zorgde. Het elkaar zien
was een stuk lastiger geworden en de aanvallen die we
de eerste 10 minuten zagen waren er niet echt meer.
Boaz en Jidde voetbalde lekker van achteruit maar konden spits Senn niet bereiken. Maddox begon weer aan
zijn vele solo’s en zorgde er zelf voor dat hij een intrap
mocht nemen. Hij dribbelt in en schiet, of geeft bewust
een voorzet, tegen een speler van Festilent aan die zijn
eigen keeper verschalkt. De verdediging blijft staan als
een huis en Davey hield zijn doel goed schoon. Zelfs een
mooie serenade voor het publiek ontbrak vandaag niet.
Je moet toch iets als ze niet bij je goal komen.
In de 2e helft mocht Maddox nu wel voor eigen succes
gaan en kon simpel de 4-0 maken. Senn mocht in alle
drukte voor de goal van Festilent ook nog scoren. Vervolgens was het slotakkoord voor Liam. Hij dribbelt veel
en komt vervolgens tot een schot die door de verdediger
zo van richting wordt veranderd dat ook dit schot tot een
doelpunt wordt omgetoverd. Vervolgens struikelt een
speler van Festilent over zijn eigen schoenen, maar dat
weerhield de scheidsrechter er niet van om een vrije trap
te geven. Deze werd feilloos binnengeschoten. Don had
geen schijn van kans. Vervolgens was het Liam die nog
2x mocht scoren en de eindstand op 8-1 bracht.
De volgende keer allemaal thermoshirts meenemen en
dubbele sokken, want dit was wel erg koud.

Opnieuw overwinning JO7-1/-2
Constantia JO7-1/JO7-2 ST EGS JO7-1/JO7-2
(Jody Jansen)
Vandaag reisden we af naar Wanroij om tegen Constantia te voetballen. De dagen worden kouder,
maar daar lijken onze jongens en meiden geen last
van te hebben. Weer of geen weer, voetballen kan
altijd! En dat dat voetbal er dan ook nog leuk uit ziet
en de resultaten uitstekend zijn, maakt dat dat de
ouders langs de lijn de kou ook wel vergeten ��
Trainer Rein splitst de groep in tweeën op en de
wedstrijdjes kunnen gaan beginnen. Groepje 1 wint
de eerste pot met 4-5 en groepje 2 maakt een gelijk
spel met 4-4. De tweede hattrick van het seizoen is
ook binnen en dit maal is de eer aan Rens. Mijn gevoel zegt dat het daar niet bij zal blijven, en dat er dit
seizoen nog wel een aantal zullen volgen. Tijdens
de wedstrijden zagen we mooi aanvallend voetbal.
Helaas werden die aanvallen niet altijd beloond met
een doelpunt.
na allebei een helft te hebben gespeeld was het
weer de beurt aan het 1e groepje om de tweede
helft te spelen. Deze wonnen zij helaas net niet en
eindigde met 2-1. Het tweede groepje won deze pot
wel, met maar liefst 3-7. De verdediging van beide
teams stond als een huis vandaag!
Het was zeer mooi om te zien dat met een goede inzet en de juiste dosis plezier dit team tot geweldige
prestaties kan komen. En dat de kou snel vergeten
zou zijn, bleek al snel het geval te zijn. Onze kids
lieten mooi combinatie voetbal zijn. Iets waar de
trainers zeer trots op zijn.

JO7-3/JO7-4 zet zegereeks voort
ST EGS JO7-3/JO7-4 - Festilent JO7-1
(Roger Jansen-Visser)
Een prachtige start van een koude herfstochtend: bij
een helder zonnetje betraden we de met rijp bedekte
grasmat op De Kranenhof. Na een voorbereidende en
natte training afgelopen donderdag door gasttrainer
Bart (dank daarvoor) kwamen we vol zelfvertrouwen en
goedgemutst aan de start. De tegenstander liet even op
zich wachten, maar deze wachttijd hadden we goed benut door de warming-up iets te verlengen. Wat bij deze
temperatuur niet overbodig was.
Beide teams hadden 9 spelers, waardoor niemand
langs de kant hoefde als wisselspeler. Vandaag speelden Amir, Timo, Devin en Blaine samen en wisten hun
eerste pot te winnen met 4-1. Het andere team -Freek,
Hugo, Cas, Lars D. en Luuk- wist met frivool spel en
zeer doelgericht een score van 15-0 te behalen. Na een
korte pauze gingen we op dezelfde voet verder. Vanwege het oneven aantal kinderen sloot Devin nu bij het 2e
team aan. Zij wisten wederom met een grote score de
winst te behalen: 14-1. Ook team 1 hield stand en verliet
het veld met 4-2. Kortom, een over-all monsterscore!

Foto (Lonneke Hendriks): De JO7-3/JO7-4 vol in de
aanval

Redactie:
		

Rian van de Ven
Edwin van Kraaij

We sloten de voetbalochtend sportief af met zoals altijd
de gebruikelijke strafschoppenserie, waar ieder nog een
keer de kans kreeg om te scoren.
Dank ook voor de ruim aanwezige support aan de zijlijn
van ouders en andere ‘fans’, die in de vroege ochtend
de kou wisten te trotseren! Volgende week gaan we vol
goede moed naar Constantia in Wanroij.

Gelijkspel JO7-5 tegen Siol
ST EGS JO7-5 - Siol JO7-1
(Kenneth Steijvers)
Met de grondvorst onder de noppen betraden de kleine
helden van JO7-5 de velden van Estria voor een thuiswedstrijd tegen SIOL JO7-1. Coach Bart was helaas verhinderd, maar werd uitstekend vervangen door Maurice.
De tegenstander had 8 voetballertjes meegenomen en
ons team was met 7 spelers, waardoor we mooi twee
wedstrijdjes spelen. Er werd één wedstrijd 4-tegen-4 gespeeld en één 3-tegen-3 met kleine doeltjes (ja, je leest
het goed, nòg kleiner).
De eerste 4x4 wedstrijd was een lastige potje waar
Tieme, Thijs, Jip (alias Theo) en Jip (alias Gerrit) niet
opgewassen waren tegen de Siollenaren. Een goede
goal van Jip (Gerrit) kon niet voorkomen dat er verloren
werd, 1-5 werd genoteerd. De andere 3x3 verliep beter
en hier werd met 2-1 gewonnen door een verdedigende
Tygo en doelpunten van Milan en David, die de minigoaltjes knap wisten te raken.
Na wat kleine omzettingen en een slobber koud bidonwater, werd de tweede helft ingezet. De 4x4 wedstrijd
liep nu een stuk vlotter en het leek of de spelertjes langzaam begonnen te ontdooien. Door doelpunten van David 2x, Jip (Theo) en Tieme werd een nette 4-2 zege
geboekt. Het 3x3 potje was meer zwoegen geblazen.
Lang leek het 0-0 te blijven maar uiteindelijk wist SIOL
2x het net te vinden. Al met al een mooie zaterdagmorgen, afgesloten met een lekker glaasje ranja.

Commissie kantine

(Piet Michiels)

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
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Foto’s:		

Matt Gerrits

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

