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Uitslagen
(Rian van de Ven)
Dinsdag 6 november
ST EGS MO17-1

Achilles Reek
MO17-1

7-0

Zaterdag 10 november
Van de leeftijdsgroepen JO7 t/m JO10 worden
geen uitslagen en standen door de KNVB bijgehouden.

Foto: Teun van Kempen (JO17-2) won met zijn team met 7-3

JO9-1 blijft maar winnen
Blauw Geel’38 JO9-1 - ST EGS JO9-1
(Robert Kilian)
Zaterdag de uitwedstrijd gespeeld tegen Blauw Geel.
Weer een tegenstander die we niet eerder zijn tegen gekomen dus weer spannend wat de tegenstand zou zijn.
Al snel bleek dat de tegenstand wel mee viel maar ondanks dat kwam EGS moeilijk op gang. De spelers konden elkaar moeilijk vinden. Passjes kwamen niet altijd
aan en EGS kon moeilijk druk zetten op de tegenstander. Iets wat normaal gesproken heel makkelijk gaat.
Maar deze wedstrijd niet.
Ondanks dat kwam EGS in de 1e minuut op voorsprong
via Kick. Dot was uiteindelijk het enige wapenfeit in de
1e periode. De 2e periode was niet veel beter aan de
kant van EGS. EGS was sterker maar kon het moeilijk
uitdrukken in de score. In de 12e minuut nam Kobe de
bal na een prima actie mee naar voren en via Kees belande de bal bij Luuk (zie foto) die met een hard schot
voor 0-2 zorgde. Ondanks het overwicht bleef het in de
2e periode 0-2.

In de 3e periode ging EGS aanmerkelijk beter spelen.
Opeens vonden ze elkaar weer en kreeg de tegenstander geen ruimte meer om hun spel te spelen. Tegenvaller was de 1-2 van Blauw Geel. Maar in de 23e
minuut was het weer Kobe die met een identieke actie
een prima assist afleverde bij Kees die de 1-3 in kon
tikken. Niet lang daarna zorgde Julian na prima werk
van Britt voor 1-4 en liep EGS snel uit naar 1-5 en 1-6.
Doelpunten van Luuk.
In de 4e periode was de tegenstand van Blauw Geel
gebroken en heerste EGS op alle fronten. Robin
keepte sterk en de verdedigers Britt, Julian en Kobe
hadden de zaakjes zoals gebruikelijk op orde. Binnen
10 minuten zorgden Luuk 2x en Abe voor het aantal
van 8 treffers. Enige smetje was dat Blauw Geel op
het eind nog voor twee doelpunten zorgden waarmee
de eindstand van 3-8 op het scorebord belandde.
Uiteindelijk een prima score ondanks een moeizame
wedstrijd. Chapeau voor de spelers die dus ook lelijke
wedstrijden kunnen winnen.
Op naar volgende week waar alweer de volgende
tegenstander wacht. Thuis tegen Gemert. Weer een
tegenstander van naam. Succes mannen.....en dame!
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VCA JO11-1G

ST EGS JO11-3

1-14

ST EGS JO11-2

Volharding JO11-3

6-2

Margriet JO11-2

ST EGS JO11-1

4-3

ST EGS JO13
2007-1

JVC Cuijk JO13
2007-1

1-4

ST EGS MO13-1

Venhorst MO13-1

5-1

ST EGS JO13-3M

vrij

Vitesse’08 JO13-2

ST EGS JO13-2

6-0

Juliana Mill JO131G

ST EGS JO13-1

7-0

SV DWSH’18
JO15-2

ST EGS JO15-3

0-5

ST Ravenstein/
SDDL JO15-2

ST EGS JO15-2

0-2

Prinses Irene
JO15-1

ST EGS JO15-1

0-7

ST EGS MO17-1

SV Venray MO17-1

3-2

ST EGS JO17-2

ST Constantia/
Menos JO17-2

7-3

ST EGS JO17-1

Volkel JO17-1

1-2

Ruwaard JO19-1

ST EGS JO19-1

2-3

Zondag 11 november
DVG VR1

ST EGS VR2

3-2

ST EGS VR1

Olympia’18 VR2

2-1

GVV’57 3

ST EGS 6

verzet
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(Amber van Kraaij)
Deze zondag stond de altijd lastige thuiswedstrijd
tegen Olympia gepland. Iedereen was vandaag extra gebrand om de postivie flow van vorige week een
goed vervolg te geven (1-0 gewonnen tegen DWSH).
Iedereen was daarom ruim op tijd om in de westrijdbespreking het idiale strijdplan van de trainer aan te
horen. Deze trainer had geen rekening gehouden
met de tegenstander die stiekem pissenbedden in de
schoenen van Yeshi had gedaan. Gelukkig reageerde
Kelly alert en had het juiste verdelgingsmiddel op zak.
Daardoor kon Yeshi gewoon aan de aftrap verschijnen. Er was gelukkig geen mentale tik uitgedeeld.

We werden hongerig naar meer en na weer een goed
uitgespeelde uitbraak werd Yeshi gevloerd binnen
de beruchte lijnen. Frederique Gebbink was de aangewezen persoon om de penalty te nemen. Zij deed
dit met een loei harde bal wat zorgde voor de 2-1.

We wisten dat we het nog zwaar gingen krijgen tegen
het goed voetballende Olympia. Gelukkig was iedereen scherp en voorkwamen zo de schoten op doel.
Zo hebben we de 3 punten over de streep getrokken
en gaan we volgende week in Vianen deze positieve
lijn proberen door te zetten. Uiteindelijk willen we alle
supporters bedanken die met grote getalen langs de lijn
stonden.

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

15:00

Na de nipte nederlaag van vorige week wilde we ons
revancheren tegen de nog ongeslagen Ruwaard JO19-1
uit Oss.
De eerste 20 minuten van de wedstrijd was het zoeken
voor ons. De tegenstander had veel lopende mensen
en hanteerde veel de lange bal waar wij moeite mee
hadden. Op ongelukkige wijze kwamen wij op een 1-0
achterstand. Stan v/d Elst wilde de bal weg schieten
maar schoot de bal tegen de tegenstander aan waardoor de bal achter Joeri in het net verdween. De achterstand bracht ons niet van stuk en vanaf dat moment
pakte wij het initiatief en waren we veel beter dan de
tegenstander. Er werd goed gevoetbald, gecombineerd
en kansen gecreëerd. We kregen voor rust twee 100%
kansen maar Siem en Bram waren nog niet succesvol.
We vergaten onszelf te belonen voor het vertoonde spel
en gingen daarom met een achterstand van 1-0 rusten.
Ook na rust pakte we meteen het initiatief en creëerden
we meteen in de eerste minuut een 100% kans via Tijn
van Haren. Opnieuw ging de bal er niet in. Desalniettemin bleven we goed voetballen en meerdere kansen
creëren. Het was dan ook wachten op de gelijkmaker en
die viel dan ook snel in de tweede helft. Aanvoerder Tijn
van Haren benutte een strafschop na een overtreding op
Siem. Niet viel later kwamen we op voorsprong na een
mooi doelpunt van Siem. Body zette goed door aan de
zijkant en gaf de bal strak voor waarnaar Siem knap voor
de man kwam en de bal langs de doelman gleed, 1-2.
Kort na het doelpunt van Siem kwamen we na een gele
kaart heel even met 10 man te staan. In die fase hadden
we het heel even moeilijk en hield Joeri ons op de been
na een knappe redding een-op-een. Eenmaal weer met
11 in het veld maakte we snel de 1-3! Het was Bram die
knap met links de bal in de verre hoek schoot. Na de 1-3
hadden we genoeg kansen om de score verder uit te
breiden maar de bal wilde er niet meer in. Kort voor tijd
werd het 2-3 na een doelpunt die misschien wel afgekeurd had moeten worden wegens buitenspel. Door de
2-3 gingen we achteruit lopen en kregen we het nog lastig. De scheids liet tien minuten langer door spelen maar
gescoord werd er niet meer door goed verdedigings- en
keeperswerk (ook de paal hielp ons een keer).

V.V. Achates JO17-1G ST EGS JO17-1
comp
vertrek: 13:30 naar Ottersum
vervoer: Nicolasen, Polman, Spaan,
Bongaards, res: van der Vliet

14:30

ST Excellent/SVS/WesST EGS JO17-2
terb Boys JO17-2G
comp
vertrek: 13:00 naar Oploo
vervoer: Lomans, Berends, Rikken,
Rodriquez Briceno
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

Foto: Helen de Bruin aan de bal voor de VR1

scheidsrechter: Bernard van Eldijk
ST EGS JO13-1

VIOS'38 JO13-1

comp

Verdiende winst JO19-1 in Oss
(Remco Kersten )

EVVC JO19-1

scheidsrechter: Edwin van Kraaij

11:00

Ruwaard JO19-1 - ST EGS JO19-1

ST EGS JO19-1
comp

14:30

De scheidsrechter E. van Kraaij floot voor het startsignaal. Al gauw kregen we het in de gaten dat Olympia
alles op alles zetten om de 3 punten te pakken. Dit werd
vooral duidelijk door het harde spel. Dit resulteerde
helaas voor ons in 0-1 voor de tegenstander. Na een
onoplettendheid in de verdediging werd de tegenstander aangespeeld en liep zo 1 op 1 naar de keeper.
Nu was het onze beurt om de mouwen op te stropen, dit
resulteerde in op heel wat kansen, maar ze waren niet
aan ons besteed. Toen klonk het fluitsignaal voor de rust.
Na een donderspeech van de trainer kwamen we goed
uit de startblokken. Dit leverde meteen weer een aantal
kansen op. Uiteindelijk kregen we loon naar werken. Uit
een goed genomen corner van Maartje Gerrits kon de slim
vrij gelopen Kim van de Ven fraai de 1-1 binnen koppen.

Zaterdag 17 november

14:30

VR1 trekt 3 punten over de streep

ST EGS VR1 - Olympia’18 VR2

Programma

scheidsrechter: Kevin Janssen

We hebben verdiend gewonnen in Oss en drie belangrijke punten meegenomen. We kunnen terug kijken op een
prima wedstrijd waarin we zeker 60 minuten lang goed
hebben gevoetbald en beter waren dan de tegenstander.

12:00

ST EGS JO13-2

UDI'19/CSU JO13-3

comp
scheidsrechter: René de Waal
10:00

OSS'20 JO13-5M

ST EGS JO13-3M

comp

Wil je consumptiemunten
verdienen ? Voor elke 3 verkochte
loten krijg je er 1.
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.

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

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

11:30

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

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.

09:00

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.

09:30

Jeugdleden die klaar zijn met verkopen kunnen het verkoopboekje inleveren bij het wedstrijdsecretariaat op zaterdagen.

08:30

Venhorst JO11-2

ST EGS JO11-2

comp
vertrek: 08:00 naar Venhorst
vervoer: Albers, van de Fliert, res: Gorselink
ST EGS JO11-3

Olympia'18 JO11-3G

comp
scheidsrechter: Dylan Childres
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
11:00

ST EGS JO10-3
comp
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Nulandia JO10-3
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Nipt verlies voor JO17-1

09:30

ST EGS JO17-1 - Volkel JO17-1
(geen wedstrijdverslag )

(geen wedstrijdverslag )

Gemert JO9-1

comp
09:30

Boekel Sport JO9-2 ST EGS JO9-2
comp

Ruime winst voor JO17-2
ST EGS JO17-2 ST Constantia/Menos JO17-2

ST EGS JO9-1

vertrek: 08:30 naar Boekel
vervoer: van Dijk, van der Neut, res: Peppinck
11:00

ST EGS JO9-3

Olympia'18 JO9-3G

comp
09:00

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

08:45

SIOL JO9-3

ST EGS JO9-5

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

ST EGS JO9-6M

SJO/VITA JO9-2G

comp
09:30

ST EGS JO8-1

Berghem Sport JO8-2

comp
08:45

Olympia'18 JO8-3

ST EGS JO8-2

comp
fFoto: Luca Brans omspeelt zijn tegenstander van
Volkel. De JO17-1 verloor met een klein verschil, 1-2.

Foto: Aanvoerder Timo van Doorn won met zijn team
met ruime cijfers van Constantia/Menos, 7-3

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

comp

Meiden en het getal 7 ??

ST EGS MO17-1 - Achilles Reek
MO17-1
(Ankie Spanjers )

Dinsdag 6 november mochten de meiden een wedstrijd
spelen thuis tegen Achilles Reek MO17-1. Omdat er een
voorlichtingsavond was op het Merletcollege, hadden
zowel onze meiden en de meiden van Achilles meiden
van lagere teams gevraagd of die mee wilde spelen.
Anne en Tessa (van de JO13-3M) speelde met ons mee.
De meiden hadden er zin in. Ze waren grotendeels van
de eerste helft te vinden op de helft van Achilles. Op een
gegeven moment ging de keepster van Achilles aan het
blunderen. Waardoor Achilles dus een eigen doelpunt
maakte en de stand kwam dus al vroeg in de wedstrijd op
een 1 – 0 voorsprong voor ons. Niet veel later wist Silke
de stand op te hogen naar een 2 – 0 voorsprong. Charis
deed daar nog een schepje boven op en bracht de stand
naar 3 – 0. Renée een paar mooie kansen op een doelpunt. Maar er ging er maar eentje in en die kreeg Renée

doordat Charis een mooie assist gaf. Lieneke had deze
eerste helft een hele mooie actie om de bal in ons bezit te houden. Verder werd er goed overgespeeld en liet
Gwen net als altijd weer goed keepwerk zien. De stand
met de rust was dus een 4 – 0 voorsprong voor onze
meiden.

(Ankie Spanjers )

Op zaterdag 10 november vond de kraker EGS MO171 – SV Venray MO17-1 plaats. Deze wedstrijd was alles
beslissend, als onze meiden deze wedstrijd verloren of
gelijk speelde konden we niet meer op de eerste plaats
komen, maar waren we wel gegarandeerd 2de geworden in de competitie. SV Venray was al vroeg bij ons op
de club gearriveerd (ruim 1,5 uur voor de wedstrijd zou
beginnen), waardoor hun alle tijd hadden om zich klaar
te maken voor de wedstrijd.

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

09:30

Toxandria JO7-1

vervoer: 08:30 naar Rijkevoort

Goed gedaan meiden! Tessa en Anne bedankt voor het
meespelen. Zaterdag 10 november spelen we thuis om
het kampioenschap, tegen SV Venray.

Zaterdag 24 november

neke de wedstrijd bijna te beslissen en de stand op 3 – 2
voor ons te zetten. De scheids gaf aan dat er 3 minuten
blessuretijd bij kwamen. Toen begon Venray lomper en
agressiever te worden. Toen werd er een overtreding
gemaakt en ging een van de trainers/leiders van Venray bijna door het lint en ging boos naar de scheids. De
scheids had het gehad met het asociale gedrag van de
supporters en trainers/leiders van Venray en maakte
een eind aan de wedstrijd, door 1 of 2 minuten na het
begin van de blessuretijd af te fluiten.
Onze meiden waren door het dolle heen, ze hadden gewonnen van de koploper! Super goed gedaan meiden!!
Een terechte overwinning. Tot de volgende wedstrijd.

ST EGS JO7-5

comp
Zondag 18 november
11:00

ST EGS 6

Prinses Irene 6

comp
scheidsrechter: Menno ter Horst
11:00

Vianen Vooruit VR1 ST EGS VR1
comp

10:15

ST EGS VR2

Festilent VR2

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

Festilent JO19-1

ST EGS JO19-1

comp
vertrek: 13:45 naar Zeeland
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
scheidsrechter: Theo Wouters
12:30

ST EGS MO17-1

Volkel MO17-1

comp
scheidsrechter: Joeri Nuijen

In de eerste helft had Lieneke een paar super goede
schoten op het doel van Venray, maar die gingen er helaas niet in. Al snel wist Venray op een 0 – 1 voorsprong
te komen. Maar Charis wist daar binnen no time verandering in te brengen en de stand gelijk te trekken naar
1 – 1. Het ging gelijk op aan elkaar deze eerste helft. In
deze helft werd er goed overgespeeld en leverde Gwen
uitstekend keepwerk.
In de tweede helft ging het weer gelijk aan elkaar op, er
werd goed overgespeeld en Gwen liet weer uitstekend
keepwerk zien. Op een gegeven moment wist Renée
een gaatje te vinden en de stand naar een 2 – 1 voorsprong voor ons te zetten. Al was dit maar voor korte
duur, want binnen 4 minuten wist Venray de stand gelijk
te trekken naar 2 – 2. En daar out of nowhere wist Lie-

vertrek: 08:30 naar St Hubert
09:30

In de tweede helft werd er weer goed overgespeeld door
de meiden. Charis was lekker op dreef want ze wist
deze wedstrijd maar liefst drie keer te scoren (1x in de
eerste helft en 2x in de tweede helft) en de stand dus
op 6 – 0 voor ons te zetten. Ook Lieneke wilde hier van
profiteren, ze had een paar mooie kansen op een doelpunt, maar er ging er maar eentje in. En zo wist Lieneke
de eindstand op een mooie 7 – 0 overwinning voor ons
te zetten. En Gwen stond deze helft ook weer goed te
keepen.

Topper MO17-1 net zo spannend als Ajax-PSV

ST EGS MO17-1 - SV Venray MO17-1

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

13:00

Volkel JO15-1

ST EGS JO15-1

comp
vertrek: 12:00 naar Volkel
vervoer: van der Water, Arts, Bardoel,
Mulders, 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)
Foto: Este van der Schie wordt op de huid gezeten
door de tegenstandster van Venray

3

13:00

JVC Cuijk JO15-3
comp

ST EGS JO15-3
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vertrek: 12:00 naar Cuijk
vervoer: Oomen, Opsteeg, Ouwens,
res: Rikken
11:30

comp

JO15-1 wint topper in Nistelrode

Prinses Irene JO15-1 - ST EGS JO15-1
(George van der Zon Brouwer)

Een topper in de eerste klasse want onze JO15-1, die
nr.1 staan, moesten een uitwedstrijd spelen tegen de
nr.3 uit de poule, Prinses Irene JO15-1. Eerder hadden
we in de beker deze tegenstander verslagen met 4-1.
De warming up werd bijna muisstil afgewerkt, waren het
dan toch de spanningen? In ieder geval was iedereen
erg geconcentreerd bezig.
Onze jongens begonnen goed aan de wedstrijd en in
de 7e minuut wist Sven de 1-0 te maken door de bal
snoeihard in het doel te schieten na een assist van Max.
Hierna kwamen er nog vele kansen om de voorsprong
te vergroten, maar deze werden allemaal jammerlijk gemist. Prinses Irene deelde af en toe wat speldenprikjes
uit, maar echt heel gevaarlijk werden ze niet. Er werd
gerust met een 0-1 voorsprong, waar het eigenlijk al 0-4
had moeten staan.
In de 2de helft kwamen er een paar wissels in en die
zouden uiteindelijk het verschil gaan maken. Vooral
Yves was een real-pain-in-the-ass voor de Nistelrodense verdediging. Nadat er in de 2de minuut al een buitenspeldoelpunt van Abe was afgekeurd, was het vlak hierna Yves die wel de 0-2 op het scorebord wist te zetten.

Diezelfde Yves scoorde ook de 0-3 na een voorzet van
Max. De verdediging van Prinses Irene werden helemaal
gek van de snelle aanvallers in de voorhoede; Max, Abe
en Yves, waarbij Julius, Jorg, en Vic ook nog regelmatig
in het doelgebied van de tegenstander opdoken. Bij een
hoekschop genomen door Abe, torende Vic hoog boven
de rest uit en knikte de bal tegen de touwen, 0-4. Nadat
Yves weer eens de complete verdediging zijn hielen had
laten zien, moest er iemand aan de handrem trekken,
wat resulteerde in een strafschop. Max wist deze goed
te verzilveren door de bal onhoudbaar strak in de hoek
te schieten, 0-5. Vlak hierna herhaalde Vic zijn kunstje
nog een keer door vanuit een hoekschop weer de bal
tegen de touwen aan te koppen, 0-6. In de blessuretijd
wist Yves de 0-7 op het scorebord te krijgen; Max schoot
van grote afstand op het doel, de bal leek net naast de
kruising te landen, maar Yves wist op wonderbaarlijke
wijze de bal toch in het doel te krijgen.

vertrek: 10:30 naar Schaijk
vervoer: Liefrink, Luza, Pennings, res:
Rikken
11:30

Na de oor wassing van vorige week tegen de koploper
DAW, was er afgelopen zaterdag eerherstel. In en tegen Ravenstein werd er met 0-2 gewonnen. De eerste
helft leverde welgeteld nul kansen op voor Ravenstein,
maar ook van EGS-kant was er weinig voor het doel van
Ravenstein te beleven. Keeper Rick had al toeschouwers uitgenodigd om bij hem op de thee te komen. De
wedstrijd speelde zich vooral af op het middengedeelte
van het voetbalveld. Met veel jongens bij elkaar werd het
een rommelig geheel. Sporadisch kwam er een goede
pass, die de hele boel opengooide. Inzet en strijd om de
kater van vorige week weg te werken was er genoeg. Er
werden hier er daar wat tikken uitgedeeld, maar ook ontvangen. Vooral Teun had in de rust een beurse scheenbeen.
Zoals gezegd de verdediging stond als een blok en daar
was geen doorkomen aan voor Ravenstein. Keeper
Rick, Pim (laatste man), Milan (voorstopper), Rick (linksback) , Juul (rechtsback) en Teun (verdedigende middenvelder) hadden hun zaakjes goed op orde. Het middenveld met Kevin, Sem en Koen probeerde Jip en Sven
wel aan het werk te zetten, maar het kwam niet echt
van de grond. In de tweede helft kwamen Stein (voor
Jip), Daan (voor Sven) en Finn (voor Koen) in het veld.

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

(Arnoud Pol)
We moesten afgelopen zaterdag tegen de laagst geklasseerde ploeg. sv DWSH ook een fusie vereniging
tussen de Willy’s en St Hubert en ook zij speelden in de
gesponsorde tenue’s van Brandsfit.
Voor de wedstrijd hadden we al gezegd dat ze de tegenstander niet moesten onderschatten maar of het kwam
door het vroegere tijdstip of ze dachten hoe moeilijk kan
het zijn om van deze tegenstander te winnen.

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

Daar waar we dachten een goede tegenstand te krijgen,
is deze topper in een monsterzege uitgevallen, dankzij
de teamprestatie. Een andere concurrent voor het titel,
Udi’19, heeft vandaag onverwachts verloren en komt zaterdag a.s. ons sportpark bezoeken. Bij winst op Udi’19
komt de titel wel erg dichtbij…

10:30

Een leuke wetenswaardigheidje: Keeper Boy heeft naar
verluidt zijn doel al 385 minuten schoon weten te houden! Kom onze jongens aanmoedigen zaterdag!

09:30

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

SES JO11-2G

comp
scheidsrechter: Arhur Brussaard

Een kleine omzetting vond plaats waar Sem naar links
verhuisde en Finn centraal kwam te staan. Op de training was al goed te zien dat Daan en Stein elkaar goed
kunnen vinden over een langere afstand. Ook zaterdag
kwam dat goed uit de verf. Een prachtige steekbal van
Daan zette Stein alleen voor de keeper. Stein’s schuiver
ging net langs het doel. Nog geen enkele minuten later
deed Daan hetzelfde kunststukje. Nu was Stein wel koelbloedig genoeg en scoorde fraai. Dat er in de tweede
helft meer gevoetbald werd was overduidelijk. Met Finn
op het middenveld, maar ook Sem op links en Kevin op
rechts werd vele malen het vijandelijk strafschopgebied
opgezocht. Sem voelde zich prima daarop links en toverde er verschillende trucs uit zijn trukendoos. Een Ronaldo-achtige beweging kwam tevoorschijn, waarmee
de tegenstander volledig het bos werd in gestuurd. Zeer
mooie aanvallen werden tentoongespreid, alleen de afronding was nog niet optimaal. De afronding van Daan
was dat wel. Na een pass van Stein, speelde Daan zichzelf vrij op de rand van het strafschopgebied , om daarna
de bal in de kruising te jagen. 0-2. Inmiddels had Teun
de beste en grootste man van het veld tegenover zich
gekregen. Zo probeerde Ravenstein wat aan de achterstand te doen, maar “krijger” Teun beet zich vast in de
tegenstander. Zijn opponent werd tureluurs en verliet het
veld gefrustreerd en geblesseerd. In de laatste minuut
werd de theekrans bij keeper Rick ruw onderbroken. De
enige doelpoging van Ravenstein was een feit. De 0-2
overwinning kwam niet in gevaar en werd zo mee de
kleedkamer ingenomen.

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
11:00

ST EGS JO10-2

De Zwaluw JO10-1

comp
09:15

Nooit Gedacht JO10-2 ST EGS JO10-3
comp
vertrek: 08:15 naar Geffen
vervoer: Verhaaren, Vogelaars, res: van
Hees

10:30

Avanti'31 JO9-1

ST EGS JO9-1

comp
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

Makkelijke overwinning JO15-3
SV DWSH’18 JO15-2 - ST EGS JO15-3

ST EGS JO13-2

vertrek: 10:30 naar Cuijk

JO15-2 wint rommelige wedstrijd in Ravenstein

(Joep van der Molen)

JVC Cuijk JO13-2
comp

11:00
ST Ravenstein/SDDL JO15-2 ST EGS JO15-2

DAW Schaijk JO13-1G ST EGS JO13-1

ST EGS JO8-1

comp

De eerste helft begon en het was niet om aan te zien
veel balverlies niet opletten niet bij de man blijven, wandelen en zo kan ik nog even doorgaan.
Donderspeech in de rust mocht ook niet baten. Er veranderde de 2e helft niet veel. Hoogtepuntjes: 2 goed
uitgespeelde kansen die netje afgerond werden door
Daan en Mees, het goed doorgaan van Raffe wat een
doelpunt opleverde. Uiteindelijk wordt het toch nog 0-5.
Volgende week moet het een stuk beter tegen de nummer 4 van de ranglijst.

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

ST EGS JO8-2
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
comp

4

Constantia JO8-1

JVC Cuijk JO7-1/JO7-2

de derde helft egs
Onnodig verlies JO13 2007-1

ST EGS JO13 2007-1 JVC Cuijk JO13 2007-1
(Roeland Hoffmann )

12:00

comp
11:00

12:00

HVCH JO19-2

ST EGS JO19-1

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

ST EGS JO17-1

Bavos JO17-1G

comp
scheidsrechter: Joeri Nuijen
vrij

ST EGS JO17-2

12:30

ST EGS MO17-1

SJO Vianen Vooruit HBV MO17-1

comp
scheidsrechter: René van de Venne
12:45

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

Foto: Delano Portier schermt de bal af

De tweede helft maakte we minder fouten en werd er
heel hard gewerkt. Helaas speelde Vitesse de tweede
helft ook beter en wisten zij te scoren met een mooi
schot vanaf links onhoudbaar voor de keeper Dylano.
Nadat Vitesse het vijfde doelpunt gemaakt had kregen
zij weer een grote kans. Op de doellijn de vol lag met bladeren hield Dylano de bal tegen. Was het een doelpunt
of niet. Onze assistent-scheidrechter kon de lijn niet zien
door de bladeren. De scheidsrechter wist het ook niet en
keek naar de assistent-scheidsrechter van Vitesse aan
de andere kant en die knikte voor een doelpunt. Vervolgens werd het doelpunt toegekend, maar na protest van
de staf van EGS werd het doelpunt toch geannuleerd.
Je kan geen doelpunt toekennen als je het niet gezien
hebt. Uiteindelijk scoorde Vitesse nog een doelpunt uit
een hoekschop. Daan kreeg twee kansen, door goede
combinaties werd hij alleen voor de keeper gezet. Maar
zijn linkerbeen bleek niet sterk genoeg om deze kansen
te verzilveren.
Jongens hard gewerkt deze wedstrijd, maar helaas geen
punten.

Sinterklaasfeest 2018

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 enVlaaienactie
SCV’58vant/m
8Sinterklaasfeest
jaar zijn
start en
en zijn Pieten naar het
Op
zaterdag 24 november 2018 komt
uitgenodigd.
In de clubhuizen van Estria en GVV’57 liggen de formulieren met de bestellijsten
voor de Vlaaienactie 2018 klaar.
Sinterklaas en zijn Pieten naar het clubhuis
De organisatie hoopt dat de JO13 2007-1 en alle JO11-, JO10-, JO9-, JO8van GVV’57,
De graag
Bikkelbunker
II
CV’58 (EGS) én de Sinterklaas
hoort
UITERLIJK
aanstaande
3 november
en zaterdag
JO7-teams zoveel mogelijk
vlaaien verkopen.2018
De opbrengst zal besteed
worden aan de EGS jeugd.

wie er op zijn feest komt.
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
LEVER HET AANMELDSTROOKJE OP TIJD IN bij je leider of het clubhuis
Estria/GVV’57/SCV’58
(EGS)
én
de
rdag 3 november van
2018 GVV’57 of Estria!!!
Deze vlaaien kunt u bestellen
kinderen van (kader)leden van
Estria, GVV’57 en SCV’58 t/m 8 jaar
leider of het clubhuis
Gegroet zijn uitgenodigd.
Sinterklaas en zijn Pieten

SJO/VITA JO15-2

scheidsrechter: Kevin Janssen
14:00

ST EGS JO15-3

Juliana Mill JO15-2

comp
scheidsrechter: Theo Kersten
11:00

ST EGS JO13-1

Olympia'18 JO13-1

comp
scheidsrechter: Edwin van Kraaij
13:00

SIOL JO13-1

ST EGS JO13-2

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

ST EGS JO13-3M

Margriet JO13-6M

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

ST EGS JO11-2

ST Constantia/Menos JO11-3

comp
scheidsrechter: Arthur Brussaard
10:45

SIOL JO11-2G

ST EGS JO11-3

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

Gegroet Sinterklaas en zijn Pieten

ST EGS JO15-2
comp

Sinterklaasfeest 2018

8 t/m 8 jaar zijn

Berghem Sport VR1 ST EGS VR2

Zaterdag 1 december

JO13-2 ondanks harde werken met lege handen

De eerste helft ging aardig gelijk op. Het spel ging op
en neer. Toch kwamen we in de eerste helft met 3-0
achter door diverse fouten. Zo werd de bal achterin gemist met het wegtrappen en een speler van Vitesse vrij
spel kreeg richting ons doel. Het tweede doelpunt ontstond na een misverstand bij het opbouwen en bij het
derde doelpunt kreeg onze keeper Daan P de bal niet
klemvast waarvan Vitesse in de rebound kon profiteren.
Daar tegen over kregen wij een grote kans. Een schot
van Amin werd gepareerd door de keeper. Maar in de
rebound kon Tijn er helaas niet bij.

SSS'18 VR2

comp

14:00

De zevende wedstrijd was uit tegen het altijd lastige Vitesse’08. We konden onze kleedkamer niet in omdat de
JO12 van die club er nog in zat. Hun wedstrijd was al
twee keer gestaakt. Nadat we uiteindelijk een kleedkamer hadden gekregen kon de focus weer naar de wedstrijd.

ST EGS VR1

scheidsrechter: Menno ter Horst

15:15

Na rust begonnen we prima want binnen 5 minuten wisten we de gelijkmaker te produceren. Prima zou je zeggen, maar in het resterende deel van de 2e helft zakten
we als team door de ondergrens. Slecht ingrijpen achterin leverde al een achterstand op en even later maakten wij een overtreding binnen de beruchte lijnen en
kwamen wij 1-3 achter te staan. Over het hele veld werden nu ook veel duels verloren en we slaagden er niet
meer in het tij te doen keren. Zelfs de 1-4 viel ook nog.

(John Verwegen)

ST EGS 6

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

Aanvankelijk was er niet zoveel aan de hand en speelde
het spel zich grotendeels op de Cuijkse helft af. Achterin
kwamen niet in de problemen echter voorin konden we
ook niet echt een vuist maken. Tegen het einde van de
1e helft werden we echter weggecounterd en namen de
gasten een 0-1 voorsprong.

Vitesse’08 JO13-2 - ST EGS JO13-2

DAW Schaijk 8

comp

ten hangen is wel heel jammer. Kortom een onnodige
nederlaag die grotendeels aan onszelf te wijten was.
Komende week hard werken op de training en zorgen
dat we volgende week uit tegen Berghem er weer staan!

Vandaag ontvingen wij thuis JVC uit Cuijk. Vooraf hamerde trainer Dave erop om scherp aan de wedstrijd
te beginnen. Wedstrijden tegen het “grote” JVC blijven
altijd bijzonder en leveren extra motivatie op om te willen winnen.

Verliezen kan in deze klasse echter de manier waarop
we de 2e helft de boel weggaven en onze koppies lie-

Zondag 25 november

TOP JO10-2

ST EGS JO10-1

comp
1. Appelkruimelvlaai 27 cm

vertrek: 07:30 naar Oss

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.

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

Juliana Mill JO10-3 ST EGS JO10-2
comp

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

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

VEEL SUCCES
Berna Kamoen en Liesbeth Portier

10:00

5

HVCH JO10-4
comp

ST EGS JO10-3

de derde helft egs

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

comp

Vechtlust JO11-1 niet beloond

Margriet JO11-2 - ST EGS JO11-1
(Paul Roeffen)

Een vertraagde aankomst door verkeerschaos rondom
het spoor kon de jongens van JO 11 niet weerhouden
van een flitsende start.
In de eerste periode vielen drie goals van onze kant
die bij uitzending tijdens Studio Sport het voetbalblok
zouden opwaarderen. Olivier zet voor vanaf de cornervlag en Lucas jaagt de bal direct in de touwen. Bij de
vergelijkbare tweede goal waren de rollen omgekeerd.
Bij de derde goals verschalkte Lucas de keeper met
een meesterlijke stift. Tussentijds werd een glijpartij af-

gestraft. Maar het samenspel met versneld rondspelen
sorteerde een hoog rendement.
Vanaf de tweede periode werd het spel meer fysiek. De
kansen waren overwegend voor de thuisploeg. Paal en
lat werden getoucheerd. Na 2-3 volgde 3-3. Er werd gestreden voor elke bal. Sam wist met verbluffende parades de laatste periode zijn doel schoon te houden. Totdat
in de 10e minuut van de blessuretjd alsnog de winnende
treffer te noteren viel. Dit voelde nogal oneerlijk.
Maar een dik compliment mag uitgaan naar Thijs, Julian
B., Thijn, Lennard, Guan, Julian H., Lucas, Sam, Olivier
en Marcus. De trainers hebben van jullie genoten.

(Danny Peters)

Afgelopen zaterdag speelde de jongens alweer hun 7e
wedstrijd van het seizoen tegen het wat lager geklasseerde Volharding. Bij winst houden ze de koppositie
vast en de jongens beginnen na een goede warming-up
dan ook gedreven aan de wedstrijd.
Er worden meteen een aantal kansen afgedwongen,
maar het vizier staat nog niet op scherp bij een aantal
jongens. Na ongeveer 10 minuten valt dan toch de verdiende 1-0. Tijn scoort na een mooie individuele actie
in de korte hoek. Nu weten de jongens de weg naar het
doel te vinden en het is binnen 2 minuten weer raak.
Kyan gaat aan de rechtse kant van het veld door en na
een mooie combinatie met Tijn weet hij Finn te vinden
die met een mooi geplaatst schot de keeper kansloos
laat.

Na deze treffer pakken de jongens de draad weer op,
maar de keeper houdt onze jongens regelmatig van scoren af. Myscha, Dave en Mosse zijn dicht bij een doelpunt maar het zit ze even niet mee. Jippe weet dan uiteindelijk toch wel te scoren na een mooie actie van Finn.
De wedstrijd is nu gespeeld en Ramon houdt met een
goede redding de tegenstander van scoren af. Het slotakkoord is voor Finn die na een goede actie van Jippe
de 6-2 scoort.
De wedstrijd eindigt met een overwinning en de jongens
blijven in de race voor het kampioenschap.

Zaterdagochtend om 9:30 verzamelen onze jongens
zich op de Kranenhof om gezamenlijk te vertrekken
naar St. Agatha. Helaas zijn Devin, Rens en Kevin afwezig en zullen ze beginnen zonder wissel. Toch hebben
de jongens er zin in! De wedstrijd start om 10:30.
Stan krijgt algauw meerdere kansen die net niet lukken.
Snel daarna komt toch het eerste goal van Levi. VCA
zet iets meer druk maar door de goede verdediging van
Niels, Deniz en Joey komen ze er niet doorheen. Stan
ziet zijn kans en scoort 2x snel achter elkaar. Jaimy staat
zijn mannetje op het middenveld, helaas schiet hij net
mis. VCA komt in actie maar na een goede redding van
Jayden komt de bal bij Deniz die van achter uit een solo
maakt en hierbij een mooi doelpunt scoort, de stand is

FC Uden JO9-2

ST EGS JO9-2

comp
vertrek: 08:00 naar Uden
vervoer: Peppinck, van Raaij, res: Bello
10:00

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

ST EGS JO9-6M

TOP JO9-2

comp
10:00

ST EGS JO8-1

OSS'20 JO8-1

comp
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

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
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
Foto: Tijn Peters scoorde de openingstreffer voor
de JO11-2

vrij

ST EGS JO19-1

14:45

Boekel Sport JO17-1 ST EGS JO17-1
comp
vertrek: 13:15 naar Boekel
vervoer: van der Vliet, Zwaans, Arts,
Claasen, res: Bardoel

Winst met dubbele cijfers voor JO11-3
(Mark van Kuppeveld )

09:00

09:30

Na de eerste pauze gaan de jongens weer op zoek naar
het doel van de tegenstander. Het is dan ook Jayden
die met een mooie actie Finn in staat stelt om zijn derde
treffer te maken. 4-1 Kyan is nog dichtbij een treffer,
maar zijn schot belandt op de paal. De pauze wordt dan
ook bereikt met een voorsprong.

VCA JO11-1G - ST EGS JO11-3

vervoer: Treffers, de Waal, res: Geurts

vervoer: Khamal, Mawazini, res: Khamal

Even later is het opnieuw raak als Finn zijn tweede doelpunt maakt met een geplaatst schot hoog in het doel.
3-0. Jayden zet Tijn met een schitterende pass nog vrij
voor het doel, maar hij weet de opgelegde kans niet te
verzilveren. De tegenstander zorgt nu af en toe ook voor
gevaar, maar de verdediging met Mosse , Mischa en
Dave houden tot dan toe de tegenstanders keurig van
scoren af. Net voor de eerste pauze scoort Volharding
dan toch de 3-1 na een misverstand in de verdediging.

Na de pauze lijkt de scherpte er toch een beetje af bij de
jongens en het is dan ook Volharding dat scoort na een
snelle counter.

vertrek: 07:45 naar Berghem

vertrek: 09:00 naar Vianen

JO11-2 houdt koppositie vast
ST EGS JO11-2 - Volharding JO11-3

Berghem Sport JO9-2 ST EGS JO9-1

13:45

Door goed samenspel winnen de jongens deze wedstrijd
met 1-14 en word de blijdschap met elkaar gedeeld.
Hard gewerkt jongens, op naar volgende week!

6

ST EGS JO17-2

comp

0-4. In de laatste paar minuten van de eerste helft heeft
Jayden nog goede reddingen en zijn er meerdere kansen van Levi, Niels en Sven. Levi schiet hierbij via de
tegenstander een goal en we gaan met 0-5 de rust in.
Na een overleg van Frank en Chris beginnen we goed
aan de 2de helft. Meteen scoort Levi 2 doelpunten achter elkaar. VCA krijgt weinig kans tegen onze jongens.
Stan maakt nog eens 2 doelpunten en Sven maakt na
een grote kans het 10de doelpunt. VCA ziet ergens toch
een kansje en scoort hun eerste doelpunt. Ook Nick
scoort nog door een mooie voorzet van Levi, het staat
1-11. Hierna volgen er nog 3 doelpunten, gezet door
Nick, Levi en Stan. Op het eind is er voor Joey nog een
kans maar hij weet helaas niet te scoren.

Gemert JO17-6

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
scheidsrechter: Theo Wouters
13:00

NLC'03 JO15-1G

ST EGS JO15-2

comp
vertrek: 12:00 naar Lith
vervoer: Brands(Finn), Brands(Sem),
Dinnissen, res: van Etteger
12:00

Gassel JO15-1
comp

ST EGS JO15-3

de derde helft egs
Ruime overwinning JO10-2

Montagnards JO10-2G ST EGS JO10-2
(Nicky van Lin)

Met al twee overwinningen op rij gaan we op pad naar
Bergen. Doordat de A73 dicht is moeten we helemaal
omrijden en na een lange reis komen we in Bergen aan.
Als we zijn omgekleed gaan we naar het veld voor de
warming up. Als de wedstrijd begint zit ik samen met
Fedde en Len reserve.
Mijn team neemt de aftrap en binnen 1 minuut scoort
Noud de 0-1. Met mooi tikkie takkie voetbal staan we
snel op 0-4 door goals van Taro en Teun. Na 12,5 minuut
wissel ik met Levi en Fedde met Taro. Met nieuwe aanvallers gaan we naar het tweede kwart. Met ijzersterke
verdedigers Thije en Len en mee voetballende keeper
Bram is de verdediging compleet en laten ze er maar
een door. Het is 1-5 bij rust. In de rust wissel ik met keeper Bram. De tweede helft begint en met mij in de goal
gaan we van start. Met mooi voetbal scoren we de 1-6.
Opeens krijgt een speler uit Bergen een kans en rost de
bal binnen en ik kan er echt niet bij het is 2-6. Levi krijgt
drie tikken op zijn enkel en ramt uit boosheid de bal in
de kruising 2-7. De keeper van Montagnards schiet de
bal uit zijn handen over iedereen heen, ik sprint naar de
bal en kop de bal omdat ik mijn handen niet mag gebrui-

ken. Door mijn kopbal kan de tegenstander niet scoren.
Daarna tikt bram een bal op mij ik moet hem weg trappen, maar ik trap mis en Bergen scoort de 3-7. Daarna
trappen Teun en Taro de 3-8 en de 3-9 op het scorebord.
Op het eind scoort Fedde met een prachtige bal van
ruim twintig meter de 3-10, dit is ook de eindstand.
Wat was dat een mooie wedstrijd!!!

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

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
scheidsrechter: Dylan Childress
11:00
Foto (Frans van Lin): De JO10-2 warmt zich op voor
de wedstrijd in Bergen

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

Jammer, EGS had deze wedstijd toch eigenlijk wel verdiend. Maar het was een leuke wedstrijd om te zien.

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

Even sprekend voor ons team, wat heeft iedereen lekker gespeeld. Er werd goed samengespeeld, en ieder
kwam goed aan bod. Er zijn behoorlijk wat kansen geweest op de goal van EGS maar door zowel regelmatig
Sam als wel keeper Siem werden de ballen grotendeels
niet in de goal geschopt.

09:00

ST EGS JO9-5

ST EGS JO9-4

comp
scheidsrechter: FairPlay
09:00

DAW Schaijk JO9-3 ST EGS JO9-6M
comp

Aan de andere kant probeerden EGS geregeld voor de
goal te komen, wat vaak gepaard ging met een goede
verdediging van Herpen. Er zijn kansen geweest, maar
mede door deze muur werden ballen niet hard genoeg
geschopt om meer goals te verwezenlijken. Maar aan
de inzet heeft het zeker niet gelegen.
De 0-1 werd na bijna 20 minuten gemaakt door Herpen.
De strijd ging direct verder, En dankzij een mooie voorzet van Cas maakte Yadi de stand gelijk. De wedstrijd
werd nog spannender. Na de rust ging het nog steeds
gelijk op. Na ook nog mooie acties van zowel Merlijn,
Jurre, Luuk als Lieke viel een aantal minuten de laatste
goal voor Herpen.

vrij

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

ST EGS JO9-2 - ST Herpinia/OKSV JO9-1

Bij aankomst EGS viel er een miezerregen maar daarentegen een prettige temperatuur. Prima weer voor een
leuke pot voetbal. En dit werd het ook. De beide clubs
waren aan elkaar gewaagd. Het is spannend gebleven
tot aan de laatste minuut.

vervoer: Rikken, Rovers, Schoute, res:
Smits

vertrek: 10:00 naar Vught

JO9-2 had meer verdiend
(Tamara Disveld)

vertrek: 11:00 naar Gassel

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
Foto: Sam van Raaij kapt zijn tegenstander uit

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

Zondag 9 december

JO9-3 wint op kunstgras in Cuijk
JVC Cuijk JO9-3 - ST EGS JO9-3
(Manon Hol)
We moesten zaterdag om 9 uur uit spelen tegen JVC
JO9-3. We speelden op kunstgras wat voor iedereen altijd even wennen is. Het miezerde een beetje maar koud
was het zeker niet.
Niek begon de eerste helft in de Goal. Na enkele minuten wist Tijmen het 0-1 te maken. Er moest hard gevochten worden voor de bal. Door een paar goede reddingsacties van Niek bleven we een voorsprong houden en
kon Lois het 0-2 maken. Lars kreeg de mogelijkheid om

ST EGS JO7-5

12:00

in de spits te staan en kon zijn eerste goal scoren omdat
hij bleef vechten voor de bal , en met goed resultaat. Het
werd het 0-3.
In de tweede helft mocht Max keepen. JVC had zichzelf
herpakt en maakte 2 goals. Hierdoor werden wij weer op
scherp gezet en maakte Tijmen het 2-4. Lars stond nu
in de verdediging en voorkwam zo nog een goal. JVC
kreeg echter nog een kans welke zij slim benutte en
hierdoor werd het 4-3, wat ook de eindstand was.
Het was een sportieve wedstrijd en er is leuk gevoetbald.

SCV'58 3
comp

11:00

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
12:30

ST EGS MO17-1
beker

7

ST EGS 6

Margriet MO17-1

13:15

de derde helft egs
(Martijn Kempen)
Eli uit. De reistijd vandaag was langer dan de gehele
wedstrijd maar goed het was gelukkig droog. Het lange
stilzitten zou kunnen zorgen voor wat minder scherpte.
Toch was het vandaag Maddox die goed doorliep aan
de linkerkant en vervolgens Senn inspeelde die de 0-1
mocht maken. Helaas was de scherpte er verder nog
niet want binnen en mum van tijd was het alweer 1-1.
Jidde was, samen met Don, vandaag het slot op de
deur, maar ook hij krijgt het af en toe op zijn heupen.
Jidde onderschept de bal achterin en mag ver door dribbelen. Hij komt zowaar tot een schot die de keeper ter
nauwer nood kon redden, maar Senn was goed wakker en pikt de rebound op en scoort de 1-2. Vervolgens
bleef EGS aandringen. Milan ,die vandaag uitstekend
speelde, was vandaag over de gehele linkerkant te vinden. Hij dribbelt regelmatig langs de zijlijn en kon zo
goed Senn vrij spelen. Vervolgens had Senn een goed
schot, maar helaas verdween dat schot over de achterlijn. Vervolgens ontstonden er messcherpe counters van
ELI. Op de eerste counter had Davey nog een prachtredding, maar helaas kon hij de 2e counter niet keren
en trok Eli de stand weer gelijk. Het gaat moeizaam bij
EGS. Don werkt zich zowel achterin als voorin in het
zweet, maar komt er iedere keer net niet. Gelukkig lukt
het hem wel om achterin vaak op de juiste momenten in
te grijpen. Hij is hierin een mooi voorbeeld voor de rest.
De harde werklust wordt met name overgenomen door
Maddox en Milan die ervoor zorgde dat Milan dit keer alleen op de keeper kon aflopen. Uiterst beheerst plaatst
Milan de bal naast de keeper en zet hij de 2-3 op het
scorebord. En dan lijkt de ban gebroken.
Liam schiet van ruime afstand en ziet de bal ook in het
net verdwijnen en zo staat 2-4. EGS denkt al gas terug
te kunnen gaan nemen, maar ziet ELI alweer na 30 seconden een mooi afstandsschot tot doelpunt omgetoverd worden. 3-4. Vervolgens zien we de oude Boaz
weer terug. Hard werken en veel dribbelen zoals hij in
het begin van het seizoen ook zoveel deed. Een van zijn
dribbels en vervolgens een goed schot eindigde in de
handen van de heel goed keepende speler van ELI. Eli
is van de counters en laat dat nu ook weer zien. Na de
schitterende redding is het een uittrap die in eerste instantie nog wordt verdedigt door EGS, maar vervolgens

JO7-5 wint in spannende wedstrijd
ST EGS JO7-5 - Astrantia JO7-1
(Dorothé van Erkelens)
De jongens van EGS JO7-5 treden vandaag aan tegen
Astrantia JO7-1.

scheidsrechter: Joeri Nuijen
11:45

Redactie:
		

Rian van de Ven
Edwin van Kraaij

ST EGS MO13-1

Margriet MO13-1

beker

is het een indribbel die ook tot doelpunt wordt omgezet.
Stand inmiddels 4-4. Nu staan we voor een dilemma. De
uitstekende keeper Davey wil ook speelminuten maken,
maar besluit nog even onder de lat te blijven staan. Luuk
wil graag de handschoenen overnemen en mag dat de
laatste 10 minuten nog doen. Eerst is het de show van
Liam. Een uittrap onderschept hij heel goed en heeft
vrije doorloop naar de goal. Tikt eenvoudig binnen. 4-5.
EGS komt meer onder druk te staan, maar reserve keeper Luuk die nu echt de handschoenen heeft overgenomen wil kostte wat kost de 0 houden. En dat lukt hem
ook nog. Met nog een goede redding, zorgt hij er voor
dat Liam de bal achterin krijgt. Hij dribbelt van linksachter naar rechtsvoor, en waar hij een minuut eerder nog
op de keeper bleef steken zorgt hij ervoor dat hij zijn 3e
treffer maakt. Rijp voor een publiekswissel. De scheids
weet even niet meer hoe lang de wedstrijd nog duurt,
maar Davey geeft daar niet zoveel om. Waar hij eerder
nog over de bal heen schopte, gaat hij nu goed door
en met een sliding zet hij de eindstand van 4-7 op het
scorebord.
Nu rest ons alleen nog de lange terugreis met genoeg
stof tot nadenken om de geoliede machine van het begin
van het seizoen weer soepel te laten verlopen. Er waren vele momenten waarin het weer wat meer zichtbaar
was, maar we zijn er nog niet.

scheidsrechter: Jan Paters
Zondag 16 december
10:15

ST EGS VR2

Prinses Irene VR3

comp
scheidsrechter: Toon Verstraaten

Commissie kantine

(Piet Michiels)

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

JO7-1/-2 beloont publiek
ST EGS JO7-1/JO7-2 - Volkel JO7-1
(Jody Jansen)
Vandaag kwamen de jongens en meiden uit Volkel op
bezoek bij sportpark de kranenhof. De weersvoorspellingen waren niet al te best, maar we hebben het de
hele wedstrijd droog kunnen houden. Onze jongens en
meiden stonden te popelen om weer een pot te kunnen
voetballen, het enthousiasme spatte er van af.
Trainer Rein splitst de groep op en de wedstrijd kan
gaan beginnen. Langs de lijn stonden er genoeg supporters om de jongens en meiden aan te moedigen. Het
eerste groepje leek hierdoor wel vleugels te krijgen, de
ene naar de andere bal vloog er in. Dit resulteerde in
een dikke winst waarbij Luuk en Levi beide een hattrick
maakten. Het tweede groepje werkte ook goed samen
om tot een overwinning te komen. Hierbij maakte Ruby
een hattrick. Dit groepje had heel veel kansen om te
scoren, maar de bal wilde er op de een of andere manier
niet zo vaak in.

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

Wat is het leuk om te zien dat onze kinderen goed overspelen en samen een aanval inzetten. Nog leuker dat
de wedstrijden dan eindigen met een grote overwinning.
Op deze manier werden de opa’s en oma’s langs de lijn
ook beloond. Ga zo door jongens en meiden!!!

Milan scoort al vrij snel het eerste doelpunt. Veel enthousiasme is er nog niet in het veld, maar dit is dan
ook pas het begin. Vrij snel daarna volgt de gelijkmaker.
Het is meteen duidelijk dat ze aan elkaar gewaagd zijn.
De 1-2 achterstand volgt, maar deze keer zorgt Tieme
voor de gelijkmaker en wordt het 2-2. David mist, maar
even daarna zorgt hij er met een mooie actie toch voor
dat we weer voor staan. Het is een spannende wedstrijd
en het kan nog alle kanten op. Jip v E zorgt voor de
4-2 en nog net voo rust trapt David er nog een in via de
tegenstander.
Met een 5-2 voorsprong gaan we de tweede helft in. Er
zijn redelijk wat kansen, maar helaas geen doelpunten
meer voor EGS. Astrantia zorgt wel voor wat spanning
door er nog twee te scoren, maar hier blijft het bij en de
eindstand is 5-4.

VOW JO13-2M

comp

Moeizame overwinning JO8-1
ELI JO8-1 - ST EGS JO8-1

ST EGS JO13-3M

AGENDA
Foto: Sylvie Vloet won met de JO7-1/JO7-2 tegen
Volkel

24-11 Sinterklaasfeest JO7/JO8

8
Foto’s:		

Matt Gerrits

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

