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Uitslagen
(Rian van de Ven)
Zaterdag 17 november
Van de leeftijdsgroepen JO7 t/m JO10 worden
geen uitslagen en standen door de KNVB bijgehouden.

Foto: Arnoud Pol is leider van de JO15-3 en lid van de stuurgroep (penningmeester)

Knappe, verdiende winst voor JO19-1
ST EGS JO19-1 - EVVC JO19-1
(Remco Kersten )
Op een mooie zonnige middag speelde onze JO19-1
een thuiswedstrijd tegen EVVC JO19-1 uit Vinkel dat
nog geen punt had gepakt. Het was voor ons een belangrijke wedstrijd om wat afstand te nemen van de onderste plaatsen en zo de aansluiting te houden bij de
middenmoot.
Opnieuw was het begin van de wedstrijd niet goed.
EVVC was feller en won vaak de tweede bal. Toch kwamen we na 8 minuten al op voorsprong. Tijn schoot de
bal vanaf een meter of 25 hard via de onderkant lat binnen, al was Bodi er als de kippen bij om de bal voor de
zekerheid een laatste zetje te geven zodat er geen twijfel
ontstond of de bal nu achter de lijn was of niet. Het was
helaas niet het zetje dat ons beter liet voetballen. We
waren slordig in balbezit en kozen vaak de verkeerde
optie. Gelukkig stond het verdedigend goed en zorgde
Max en Oscar ervoor dat hun aanvallers niet gevaarlijk
konden worden. Ondanks dat het spel niet goed was
creëerden we toch nog wat kansen alleen waren we niet
scherp tijdens het afwerken waardoor we met een stand
van 1-0 gingen rusten.
Na rust ging het voetballend al wat beter en kwamen
we snel op 2-0. Siem speelde zichzelf vrij en schoot op

fantastische wijze de bal diagonaal in de verre hoek. Op
dat moment was de weerstand van EVVC gebroken en
konden we makkelijker spelen. Ron van Woezik kreeg
twee grote kansen maar hij kreeg de bal er niet in en
vond steeds de verdediger op de doellijn. Als we betere
keuzes maakten hadden we veel vaker kunnen scoren
maar het bleef bij 2-0.
Een verdiende overwinning al moet het allemaal nog beter, maar opnieuw hebben we genoeg aanknopingspunten gezien om op verder te gaan. Compliment aan het
team voor hun inzet en strijdlust!

ST EGS JO11-3

Olympia’18 JO113G

4-3

Venhorst JO11-2

ST EGS JO11-2

2-13

ST EGS JO11-1

Gemert JO11-3

2-2

Nooit Gedacht
MO13-1

ST EGS MO13-1

0-0

Berghem Sport
JO13 2007-1

ST EGS JO13
2007-1

2-0

Oss’20 JO13-5M

ST EGS JO13-3M

3-3

ST EGS JO13-2

Udi’19/CSU JO13-3

2-6

ST EGS JO13-1

Vios’38 JO13-1

0-6

ST EGS JO15-3

ST Constantia/Menos JO15-2

4-0

ST EGS JO15-2

SJO VITA JO15-1

2-3

ST EGS JO15-1

Udi’19/CSU JO15-2

7-0

ST EGS MO17-1

vrij

ST Excell./SVS/
Westerb.Boys
JO17-2G

ST EGS JO17-2

4-3

Achates JO17-1G

ST EGS JO17-1

1-0

ST EGS JO19-1

EVVC JO19-1

2-0

Zondag 18 november
ST EGS VR2

Festilent VR2

1-3

Vianen Vooruit VR1 ST EGS VR1

5-0

ST EGS 6

2-1

Prinses Irene 6

AGENDA
24-11 Sinterklaasfeest JO7/JO8
Foto: Hessel van Tienen in duel met zijn tegenstander uit Vinkel
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Programma
Dinsdag 20 november
19:30

(Joep van der Molen)
Een mooie omschrijving van het wedstrijdbeeld van afgelopen zondag tegen Prinses Irene. De toeschouwers
hadden na het zien van deze “vechtwedstrijd” een stijve
nek. Te vaak werd de lange bal verkozen boven het simpele opbouwende voetbal dat EGS ook vaak heeft laten
zien.
Nee, in deze wedstrijd kwamen die lange ballen ook
bijna net zo hard weer terug. En werd er geprobeerd
om op te bouwen, dan hanteerde Prinses Irene veelal
de botte bijl. En zo kon dit voetbalpotje nooit een echte
wedstrijd worden. Enkele momenten dat EGS gevaarlijk
werd, kwamen voort uit voetballende situaties. Helaas
kon er iedere keer op het laatste moment niet goed worden afgedrukt.

ST EGS MO17-1

comp
vertrek: 18:00 naar St Anthonis

EGS 6 wint tenniswedstrijd

ST EGS 6 - Prinses Irene 6

DSV MO17-1

In de tweede helft kwam Thijs op doel te staan. Hij had
een paar miraculeuze reddingen in petto. Aan de andere
kant gebeurde er ook wat voor het doel. Ramon kon de
bal ter nauwer nood, na een mooie solo, bij Remco brengen. Wat Remco alleen hoefde te doen was de knikker
over de doellijn te lopen. En zo geschiedde. Halverwege
de tweede helft kwam Prinses Irene langs zij door, het
mag gezegd worden, een spaarzame mooie aanval.
Thijs moest hierop het antwoord schuldig blijven. EGS
ging in het laatste gedeelte van de wedstrijd op zoek
naar de overwinning en kreeg deze ook in de schoot
geworpen. Een strakke voorzet van Luuk op een verdediger van Prinses Irene en de keeper, was voor beide te
machtig. De keeper zat er volledig naast en de verdediger knikte de bal met zijn hoofd pardoes in eigen doel.
Het leverde de 2-1 overwinning op. Dat de wedstrijd
steeds grimmiger werd, het zij zo. De overwinning kwam
niet meer in gevaar, 2-1 voor EGS 6.
De toeschouwers werden na de wedstrijd nog gemasseerd aan hun nekwervels.

vervoer: van Kempen(Silke), van Kempen
(Lieneke), Nanning, Zwaans, res: van Haren
Zaterdag 24 november
wedstrijdcoördinator: tot 13:30 uur, Paul van
Halen vanaf 13:30 uur Jan Paters
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: N. van Hoorn
14:00

ST EGS JO17-2

ST Fiducia/Elsendorp JO17-1

comp
scheidsrechter: Bernard van Eldijk
12:30

ST EGS MO17-1

Volkel MO17-1

comp
scheidsrechter: Joeri Nuijen
13:00

Volkel JO15-1

ST EGS JO15-1

comp
vertrek: 12:00 naar Volkel
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

Vlaaienactie ‘loopt nog’ tot aanstaande donderdag 22 nov 2018
De bestellijsten mét het geld voor de Vlaaienactie 2018 kunnen tot en met
donderdag 22 november 2018 ingeleverd worden,
-

In het clubhuis van GVV’57 ’s avonds a.s. dinsdag en donderdag
Bij drukkerij Kamoen, Arnoud van Gelderweg 99 (naast De Greeff)
dagelijks tot 17.00 uur.
Bij Jan Nuijen in de brievenbus, Willem Verheidenstraat 28, Grave.

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.

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

JVC Cuijk JO15-3

ST EGS JO15-3

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

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

11:30

JVC Cuijk JO13-2

ST EGS JO13-2

comp
vertrek: 10:30 naar Cuijk

Deze vlaaien kunt u bestellen

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

ST EGS JO13-3M

UDI'19/CSU JO13-6M

comp
scheidsrechter: Theo Elmans
11:45

ST EGS MO13-1

HVCH MO13-1

comp
scheidsrechter: Jan Paters
11:00

ST EGS JO13
2007-1

UDI'19/CSU JO13
2007-1

comp
scheidsrechter: Edwin van Kraaij

1. Appelkruimelvlaai 27 cm

2. Gevulde speculaasvlaai 27 cm

10:30

Boekel Sport JO11-2 ST EGS JO11-1
comp
vertrek: 09:30 naar Boekel

BEDANKT voor de medewerking!

vervoer: van den Berk, Brans, res:
Dolstra
09:30

Berna Kamoen en Liesbeth Portier

ST EGS JO11-2

SES JO11-2G

comp
scheidsrechter: Arhur Brussaard
11:00

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

11:00

ST EGS JO10-1

Margriet JO10-3

comp
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scheidsrechter: leider is spelleider

11:00

de derde helft egs
(George van der Zon Brouwer)

Een thuiswedstrijd tegen Udi’19, de nr1 tegen de nr2
uit de poule, een echte topper! Er werd een heus strijdplan uit de kast gehaald, dit om het gevaar aan Udense
kant te beteugelen. Toen tijdens de warming-up bleek
dat Udi’19 met een andere opstelling zou spelen, werd
bij ons plan B in werking gezet: we passen ons niet aan,
aan de tegenstander.

scheidsrechter: leider is spelleider
09:15

Theoretisch gezien zouden onze jongens zaterdag a.s.
al kampioen kunnen worden, mits Nooit Gedacht uit Geffen punten verspeeld en wij onze wedstrijd winnend afsluiten, anders moeten we nog een weekje wachten.

ST EGS JO15-2 - SJO VITA JO15-1
(Joep van der Molen)

vertrek: 08:15 naar Geffen
vervoer: Verhaaren, Vogelaars, res: van
Hees
10:30

Het eerste moment was van Vita, maar daarna nam
EGS het heft in handen. Er werd volop samengespeeld
en elkaar opgezocht in mooi combinaties. Een paar keer
werd of Sven of Stein gelanceerd. In een van die aanvallen was Joep mooi meegelopen en kreeg de bal na
een voorzet van Stein voor zijn voeten. Joep haalde uit
en via de tegenstander belandde de bal over de keeper
in het doel. Een zeer terechte voorsprong. Net voor de
rust sloeg de wedstrijd om. Een wat wazig gegeven vrije
trap, niemand had een overtreding gezien, werd snoeihard in de uiterste hoek van het doel geschoten. Het
was de tweede doelpoging van Vita. Zeer zuur zo vlak
voor rust.
Na de thee ging het even fout bij het uitverdedigen. Vita
was onberispelijk en maakte tegen de verhoudingen in
de 1-2. Veel kansen kreeg EGS ook niet meer, Daan
was nog even heel dichtbij. Daan schoot net naast. Met
een slot offensief probeerde EGS er nog een gelijkspel
uit het vuur te slepen. Het was dan ook jammer dat op
het moment dat EGS dichtbij de 2-2 was de 1-3 viel.
Toch bleef EGS gaan en al snel viel de 2-3, door een
vrije trap van Finn. De keeper van Vita was nu al voor
de zoveelste keer buiten zijn doelgebied de doeltrap
aan het nemen, dat de scheids hier nu voor floot. Finn
benutte deze kans feilloos. Het was niet genoeg voor
de gelijkmaker, die gezien het wedstrijdbeeld meer dan
terecht zou zijn geweest.
De beter voetballende ploeg krijgt geen loon naar werken en stond met lege handen na meer dan een uur
spelen. Jammer, maar het goede voetbal moet EGS
vasthouden en dan zullen de resultaten vanzelf komen.

ST EGS JO9-1

vertrek: 09:30 naar Schijndel
vervoer: Keuvelaar, Reffeltrath, res:
Treffers
ST EGS JO9-2

EVVC JO9-1

comp
scheidsrechter: FairPlay
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
scheidsrechter: FairPlay
vrij

ST EGS JO9-5

vrij

ST EGS JO9-6M

10:00

Erp JO8-1

ST EGS JO8-1

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

ST EGS JO8-2

Constantia JO8-1

comp
Foto: Leroy Drijssen draait zich vrij

scheidsrechter: FairPlay
09:30

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

Goede teamprestatie JO15-3
ST EGS JO15-3 ST Constantia/Menos JO15-2

09:30

Over de eerste helft valt niet zo heel veel te vertellen
het hoogtepunt was een penalty in de 5 minuut die hard
door Mees op de lat werd geschoten. Verder ging de
wedstrijd redelijk gelijk op we waren wel iets beter maar
door slordig voetbal werden er niet veel kansen meer
gecreëerd. Daan schoot nog wel net voor rust op de
paal. maar daar bleef het bij.
In de 2e helft werd er ook een stuk beter gevoetbald
binnen 5 minuten ging Daan over links goed door en
ronde fraai af. De verdediging had het daarna ook niet
echt druk meer, Colin moest nog 1 keer redding brengen maar daar bleef het bij. Iedereen stond kort op de
man waardoor Constantia niet meer aan voetballen toe
kwam. Wij kregen de 2e helft heel veel kansen Tim en
Max scoorden maar het beste team doelpunt kwam van
Tariel. Mees ging buitenom goed door en kwam alleen
voor de keeper kon hem zelf in het doel schieten maar
besloot om de bal breed te leggen op Tariel die schoot
hem vervolgens in het doel.
Jongens een prima teamprestatie zeker de 2e helft en
op naar volgende week JVC uit.

VCO JO7-1

ST EGS JO7-3/JO7-4

comp
vertrek: 08:30 naar Zeeland
09:30

ST EGS JO7-5

JVC Cuijk JO7-1/JO7-2

comp

(Arnoud Pol)
Tja, speel je een goede wedstrijd, en zeker de eerste
helft, en dan ga je alsnog het schip in. Dat is niet leuk
en ook niet terecht, maar het gebeurt toch wel bij EGS
JO15-2 tegen Vita JO15-1. 2-3.

Avanti'31 JO9-1
comp

09:30

Na de rust bracht Udi’19 een speler in het veld, waar wij
toch wel wat bevreesd voor waren. De trainers vonden
het niet nodig om plan A in werking te zetten en wilden
gewoon in dezelfde opstelling blijven spelen. Omdat
ons team in een bloedvorm steekt, kreeg deze speler
van Udi’19 geen kans om zijn talenten te laten zien. Aan
de andere kant van het veld wist Yves 2 doelpunten op
zijn naam te schrijven, door de bal hard tegen de touwen te knallen, 5-0.

JO15-2 verliest goede wedstrijd

Nooit Gedacht JO10-2 ST EGS JO10-3
comp

samenwerkten en Yves het zevende doelpunt van de
wedstrijd maakte. Deze wedstrijd was van grote klasse,
de hele wedstrijd is er een zeer goed nivo gehaald, zowel fysiek, snelheid als voetballend gezien.

Vanaf de eerste minuut waren onze jongens van JO15-1
erg gretig en wilden elk duel winnen. Na een paar gemiste kansen, wist Abe na 3 minuten de 1-0 te maken
en in de 8ste minuut de 2-0, een flitsende start. Udi’19
JO15-2 was overrompeld en hadden moeite om van hun
helft af te komen. In de 20ste minuut maakt Abe zijn hattrick compleet door de 3-0 op het scorebord te zetten.

De 6-0 kwam geheel op het conto van Sven; hij zette
zelf een aanval op, maakte een paar een-tweetjes met
diverse spelers en plaatste de bal daarna heel netjes
in de hoek van het doel, buiten bereik van de keeper
van Udi’19. De vernedering voor onze gasten werd nog
groter, doordat Yves en Abe tijdens een counter goed

De Zwaluw JO10-1

comp

JO15-1 stevent op najaarskampioenschap af

ST EGS JO15-1 - Udi’19/CSU JO15-2

ST EGS JO10-2

Zondag 25 november
12:00

DAW Schaijk 8

ST EGS 6

comp
11:00

ST EGS VR1

SSS'18 VR2

comp
scheidsrechter: Martijn Hoefnagel
12:00

Berghem Sport VR1 ST EGS VR2
comp

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

HVCH JO19-2

ST EGS JO19-1

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

ST EGS JO17-1

Bavos JO17-1G

comp
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

14:00

ST EGS JO15-2

SJO/VITA JO15-2

comp
Foto: Cody van Zunderd passt de bal
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scheidsrechter: Kevin Janssen
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14:00

( John Verwegen)
Tegen middenmoter Udi’19 JO13-3 kreeg EGS JO13-2
weer een nieuwe kans om punten te halen. In het begin van de wedstrijd werden te veel fouten gemaakt en
stonden we in een mum van tijd met 0-4 achter. De staf
begon al te vrezen voor een afstraffing. Bij Udi speelde een paar spelers die het verschil maakte, maar de
rest was echt niet veel beter dan ons. Na een kwartier
begonnen we beter te voetballen en gingen we de bal
beter rond te spelen naar elkaar. We kwamen steeds
meer op de helft van de tegenstander en we creëerde
kansen. Daan kreeg twee mooie mogelijkheden, maar
de bal wilde er niet. Daar wordt je ook wel NARrig van.
Daarentegen lukte het Udi wel om er nog één te scoren. Op het einde van de wedstrijd had Amin een goede
doelpoging. De bal werd gekeerd en in de klots kregen
Wes en Loek nog beide de kans, maar ook deze werd
niet verzilverd. We wisten toch nog te scoren voor de
rust. De uitstekend spelende Sven gaf een diepte pass
op Daan, die eindelijk zijn handen in de lucht kon steken.

Na de rust speelde we goed en had Udi moeite met ons.
Na een vrije trap kwam de bal bij Daan en schoot zijn
tweede doelpunt erin. Met een 2-5 achterstand kregen
we weer geloof in een stunt. Even later kreeg Udi een
gemakkelijk gegeven vrije trap. Deze werd onhoudbaar
voor Dylano in geschoten en zo zat er vandaag toch
geen stunt in. Gezien de tweede helft ziet de uitslag er
wel geflatteerd uit. Zonde dat we de wedstrijd in het eerste deel zo gemakkelijk hebben wegegeven.

Juliana Mill JO15-2

comp
scheidsrechter: Theo Kersten
11:00

ST EGS JO13-1

Olympia'18 JO13-1

comp

Met goede tweede helft had JO13-2 meer verdiend
ST EGS JO13-2 - Udi’19/CSU JO13-3

ST EGS JO15-3

scheidsrechter: Edwin van Kraaij
13:00

ST EGS JO13-2

SIOL JO13-1
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

Frisse zonnige ochtend in Geffen voor MO13-1
Nooit Gedacht MO13-1 ST EGS MO13-1
(Catelijne Weberink )
Begin van de wedstrijd was een beetje tam, maar toen
Sanne de bal toegespeeld kreeg van Tessel was de toon
gezet. Het scheelde heel weinig of het zou in de eerste 5
minuten al 1-0 zijn geweest voor EGS. EGS MO-13 gaat
er vandaag flink tegenaan!
De meiden van Geffen laten dit niet ongemoeid en voor
ze het weten krijgen we bijna een doelpunt tegen, maar
werd goed wegverdedigd door Lotte. Marly moest vandaag ook flink aan de bak en heeft veel ballen tegen gehouden, want de tegenpartij bleef op volle sterkte spelen.
Lieke is achterin bijzonder sterk en weet precies wanneer ze de bal terug moet spelen naar Marly of juist naar
voren moet spelen. Zo komen er soms mooie combinaties tot stand. Via Lieve naar Fabienne dan via Tessel
naar Sanne en ....jammergenoeg net gemist. Anne kreeg
ook veel mooie kansen maar steeds kwam de bal net
verkeerd op de voet of werd de bal voor haar voeten
weggespeeld.
Tweede helft waren de meiden van EGS lekker wakker
en scherp bezig. Er deden zich steeds meer kansen voor

10:45

ST EGS JO11-3

comp
vertrek: 09:45 naar Cuijk

maar de tegenpartij was zeker niet minder sterk en deed
natuurlijk net zo goed hun best.
Het bleef deze laatste helft veel over en weer spelen,
even sterk? Ik weet het niet. 0-0 was de eindstand. Keihard gewerkt dat zeker. Volgende keer beter.

SIOL JO11-2G

vervoer: Bottenberg, Brands, res: van
der Burgt
09:00

TOP JO10-2

ST EGS JO10-1

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

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

10:00

HVCH JO10-4

ST EGS JO10-3

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

Berghem Sport JO9-2 ST EGS JO9-1
comp

Foto (archief): Tessel Bandell aan de bal voor de
MO13-1

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

Mooie wedstrijd JO13 2007-1

Berghem Sport JO13 2007-1 ST EGS JO13 2007-1
(Roeland Hoffmann )
Vandaag speelden we op het kunstgrasveld uit bij Berghem Sport. Na de teleurstellende 2e helft van vorige
week hebben de jongens deze week hard en scherp
getraind, onder meer op conditie! Vooraf gaf de teamleiding aan dat wij in deze klasse prima meekunnen op
voorwaarde dat iedereen met volle overgave speelt en
niet 1 helft maar de hele wedstrijd. Berghem kenden
wij nog omdat zij in mei nog kampioen werden in de
Hoofdklasse JO11. Toen kwamen we op alle fronten
nog tekort.
Vandaag was alles anders! Vanaf de 1e minuut ontspon
zich een lekkere wedstrijd met aan beide kanten veel
inzet. De 1e kans was voor EGS uit een snelle aanval echter helaas ging de bal niet tussen de bekende
palen. Berghem werd niet gevaarlijk op 1 moment na
waaruit zij meteen profiteerden en de 1-0 maakten. In
de rust was de teamleiding heel benieuwd of wij deze
keer het goede niveau ook in de 2e helft zouden kunnen

volhouden. Het mooie was dat dat inderdaad het geval
was. Wij waren de betere ploeg en het grootste deel van
het spel speelde zich af op de helft van Berghem. Toch
wist Berghem balverlies van ons af te straffen en hun
voorsprong te vergroten, helaas keken we daardoor tegen de verhouding in tegen een 2-0 achterstand aan. Dit
was het signaal voor ons team om nog wat extra gas te
geven en Berghem diep op eigen helft terug te drukken.
Kansen kwamen er ook, onder meer door prima combinaties, echter onze schoten misten net wat kracht. Zo’n
5 minuten voor tijd kregen wij van de prima leidende
scheidsrechter een penalty. Helaas schoten we de bal
recht op de keeper waardoor wij de verdiende eer niet
konden redden.
Na het laatste fluitsignaal kregen onze jongens de complimenten voor het uitstekende spel van de 1e tot de
laatste minuut en het mooie was dat dat voor alle 14
spelers een terecht compliment was. Nu zaaks om op
deze positieve ervaring voort te borduren te beginnen
volgende week tegen UDI’19 waar we gezien de bekeruitslag nog wat recht te zetten hebben.

4

Vios maatje te groot voor JO13-1
ST EGS JO13-1 - Vios’38 JO13-1
(geen wedstrijdverslag )

Foto: Rinus Pennings voor de JO13-1

10:00

de derde helft egs
Verdiend puntje voor JO11-1

ST EGS JO11-1 - Gemert JO11-3

scheidsrechter: FairPlay

JO11-2 wint weer
Venhorst JO11-2 - ST EGS JO11-2
(Danny Peters )
De JO11-2 moest deze frisse ochtend aantreden in de
uitwedstrijd tegen Venhorst. Omdat Mosse en Dave ziek
waren, hadden we te weinig spelers. Gelukkig waren
Jonas en Caelan bereid om het team te helpen. Tot
overmaat van ramp bleek in de warming-up dat Kyan
door een blessure ook niet kon spelen en was er dus
geen reservespeler.
Ondanks het vroege tijdstip waren de jongens echter
goed uitgeslapen en begonnen ze voortvarend aan de
wedstrijd. Het doel van de tegenstander werd meteen
onder vuur genomen en het was dan ook al vrij snel
raak toen Jayden na een individuele actie de 1-0 binnenschoot. Caelan scoorde 2 minuten later 2-0 nadat hij
attent reageerde na een rebound. Ramon, onze keeper,
scoorde even later de 3-0 na een mooie actie afgerond
met een goed schot. De tegenstander kwam er eigenlijk
niet aan te pas omdat de jongens er zeer kort op zaten. Mycha liet ook van zich horen en scoorde met een
prima schot de 4-0. Even later is het opnieuw raak als
Caelan het doel vindt met een afstandschot. 5-0. Een
mooie combinatie tussen Caelan en Ramon zorgt ervoor dat Finn de 6-0 tegen de touwen schiet. Bij één van
de spaarzame uitvallen van Venhorst is Jonas zeer alert
bij een schot in de korte hoek. Met deze stand wordt de
rust bereikt en zetten Jordy en Jeroen de jongens nog
even op scherp met een peptalk.
Na de rust hetzelfde spelbeeld. De jongens blijven de
aanval zoeken en met goede aanvallen wordt het vijandelijke doel bestookt. Het duurt dan ook niet lang voordat de 7-0 valt. Jayden scoort na een mooie pass van
Tijn. Enkele minuten later scoort Jayden opnieuw. 8-0.
Dit keer na mooi voorbereidend werk van Caelan. De
9-0 van Finn wordt gemaakt uit een snel genomen corner van Jayden. De 10-0 is opnieuw van Finn. Ramon
zorgt dit keer voor de assist. Bij één van de spaarzame
uitvallen van Venhorst wordt het dan toch 10-1. De jongens blijven echter doorgaan en Jippe scoort met links
na een scrimmage voor het doel. 11-1. Even later is het
weer de beurt aan Finn, die de bal hard in de korte hoek
binnen schiet. 12-1 Mycha is met een schot op de paal
nog dichtbij zijn 2e treffer, maar de bal gaat er ook na de
rebound niet in. Venhorst weet nog een keer het doel te
vinden, maar het is Finn die zorgt voor de laatste treffer
van de wedstrijd. 13-2
De jongens hebben vandaag een goede wedstrijd gespeeld, met goed samenspel en veel inzet. Jonas en
Caelan worden bedankt voor hun hulp, en ze gaan genieten van hun welverdiende warme douche.

09:00

(Frank Peters )

Vanaf minuut 1 is EGS de bovenliggende partij, de kansen stapelen zich op en na een aantal missers is het levi
die de 1e tegen de touwen schiet. Onder aanvoering
van onze aanvoerder Jaimy word er veel druk uitgeoefend en is het zaak om deze voorsprong uit te breiden.
Helaas komt er een beetje gemak/off-day/onderschatting (hoe je het wilt noemen) in de ploeg en dit resulteerd in onoplettendheid en een kans voor Olympia die
er dan ook ingaat op een beetje ongelukkige wijze. Het
blijft maar bij 1 tegendoelpunt door een goed optreden
van stand-in keeper Joey. Vervolgens is het stan die op
mooie wijze de 2-1 maakt. De wedstrijd kent veel strijd
en spanning, nog net voor rust kan Olympia er 2-2 van
maken.
in de rust even adem halen de, borsten vooruit, kinnen
omhoog en er tegen aan de tweede helft. Deniz neemt
het goed op en sleurt en beukt over het veld om de overwinningn te behalen. Het spel word weer beter en Sven
wil een schot op goal plaatsen maar wordt onderuit gehaald door een verdediger, PENALTY (geen vrije trap
JOSE). Onze rots in de branding niels gaat achter de
bal staan en schiet onberispelijk binnen, 3-2. Er wordt
veel gewisseld en dit leidt er toe dat Kevin op het middenveld komt, bij een goede actie op rechts van Rens
komt de bal voor en de ingeschoven Kevin maakt het
mooi af, 4-2 Olympia gaat nu vol op de aanval en we
hebben het lastig, ze maken 4-3 en de laatste 5 minuten
van de wedstrijd word er als commando’s verdedigd om
de punten bij ons te houden. Na het laatste fluitsignaal
is er opluchting bij de supporters en kunnen ze weer
kalmeren (de trainer was de rust zelfe).
Vandaag was het voetbal zelf niet goed of mooi, maar
de geleverde strijd en inzet wordt dan toch beloond, ze
zeggen altijd als je ook je slechte wedstrijden wint word
je kampioen. Nog 3 pittige wedstrijden voor de boeg.
Alle support is nodig van ouders, opas/omas, vrienden
en kennissen om dat extra beetje te geven aan de jongens voor goede resultaten in de resterende wedstrijden.
tot volgende week!

ST EGS JO9-4

Toxandria JO9-1

comp
scheidsrechter: FairPlay

ST EGS JO11-3 - Olympia JO11-3G

Zaterdag ochtend, de velden zijn wit gekleurd door
de nachtvorst bij aankomst op sportpark de Kranenhof. Vandaag de wedstrijd tegen Olympia op het programma, deze ploeg staat op moment van de wedstrijd
1 plaats onder ons, dus vandaag is scherpte en inzet
vereist, door de gebeurtenissen van de week ervoor in
ST. Agatha maar 1 keer kunnen trainen omdat er even
het een en ander gerectificeerd moest worden. Er is 1
afwezige, onze keeper jayden vanwege een nare prive
situatie,
voor het hele gezin heel veel sterkte gewenst. Devin is
terug van een blessure en is er weer om de nodige ballen achterin weg te poetsen. Er word een korte maar
fanatieke warming-up ingezet, de scheidsrechtrer is
aanwezig en de zon staat op het veld.

Foto: Guan Sturmans is zijn tegenstander voorbij

Juliana Mill JO9-2

comp

3 punten voor JO11-3

(geen wedstrijdverslag )

ST EGS JO9-3

10:00

SJO Vianen Vooruit HBV JO9-3G

ST EGS JO9-5

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

ST EGS JO9-6M

TOP JO9-2

comp
scheidsrechter: FairPlay
10:00

ST EGS JO8-1

OSS'20 JO8-1

comp
scheidsrechter: FairPlay
09:30

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

09:30

Festilent JO7-1G

ST EGS JO7-1/JO7-2

comp
vertrek: 08:30 naar Zeeland
09:30

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: Edwin van Kraaij
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: 13:15 naar Boekel
vervoer: van der Vliet, Zwaans, Arts,
Claasen, res: Bardoel

13:45

Gemert JO17-6

ST EGS JO17-2

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

ST EGS MO17-1

13:00

ST EGS JO15-1

Avesteyn JO15-1

comp
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

ST EGS JO15-3

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

Foto: Rens van Laarhoven schiet de bal weg voor
de JO11-3
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vrij

ST EGS JO13-1

12:00

ST EGS JO13-2
comp

ST Constantia/
Menos JO13-1

de derde helft egs
Spannende thriller bij JO10-2
ST EGS JO10-2 - Heijen JO10-1
(Paul Jansen
Met al drie monsterzeges op een rij komen de mannen
van team Estria/GVV/SCV JO10-2 een tikje overmoedig
aan op sportpark de Bikkelkamp. Ik hoorde zelfs dat er
een speler was die de avond er voor de Oranje wedstrijd
in Rotterdam bijgewoond had. Als dat maar goed gaat.
Zoals gebruikelijk keuren de vaste toeschouwers van
EGS tijdens de warming-up de tegenstander op grootte
en speelvaardigheid om alvast een eventuele nederlaag
te rechtvaardigen. Ditmaal was er op een keeper van
een jaar of 12 niets op de tegenstander aan te merken.
Het zag er allemaal gelijkwaardig uit dus we maakten
een voorzichtige schatting van +/- 10-1.
Het fluitsignaal klonk en de bal werd afgetrapt. Voordat
de tegenstander het echt in de gaten had mikte Teun
op goal en scoorde 1-0. Wauw dat was echt snel en gaf
hoop voor een overwinning met dubbele cijfers. Onze
jongens hadden er zin en je zag de motivatie stijgen.
Helaas wist Heijen onze goal ook te vinden en passeerden zelfs onze keeper met een hard schot waardoor het
1-1 werd. EGS hield de moed er goed in en over en weer
werd er gescoord, 2-1, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4. De motivatie
zakte iets in en Heijen maakte er dankbaar gebruik van
om de stand voor de rust op 4-7 te zetten. Oei dat ging
niet de goede kant op zo.

Na de peptalk en het technisch overleg met de 2 hoofdtrainers was goed te merken dat onze jongens er weer
vol voor gingen. Een mooie kopbal van Taro en het was
alweer 5-7. De winst kwam weer in beeld en de goals
van EGS waren niet meer bij te houden. Je zag dat beide teams het moeilijker kregen om het vol te houden.
De druk was hoog en steeds vaker moest de scheids de
wedstrijd stil leggen omdat er een speler minder prettig contact met de tegenstander had gehad. Ondertussen was EGS van een 4-7 voor de rust opgeklommen
naar een geweldige stand van 8-7. De winst was binnen handbereik. Er hoefde alleen nog maar afgefloten
te worden. Helaas wist Heijen nog net een puntje te
pakken door de allerlaatste goal van deze spannende
wedstrijd te maken.

(Esther Boeijen)
Een koude ochtend na de eerste nachtvorst gaan we
op weg naar Boekel. Thermokleding en handschoenen
zijn ingepakt en na een goede training donderdag hebben de kinderen er zin in! EGS begint scherp aan de
wedstrijd.
De eerste grote kans is voor Cas maar de bal schiet van
zijn voet zodat het schot net naast gaat. Ook de volgende kans is voor Cas. Hij draait heel mooi weg maar
het schot wordt gestopt. Sam vangt de aanval van Boekel goed op en geeft aan strakke pass op Lieke. Lieke
houdt goed het overzicht in een overtal situatie en passt
op Cas die koelbloedig afrond 0-1. Dan wordt Cas weer
goed in stelling gebracht en hij maakt ook de 0-2. EGS
blijft goed samenspelen waardoor er nog geen grote
kansen voor Boekel zijn geweest tot de time-out. EGS
blijft goed combineren wat leidt tot afstandsschot van
Sam maar de keeper houdt de bal goed tegen. Ze gaan
met 2-0 de rust in.
Na de rust begint EGS goed. Uit de kluts komt de bal
bij Luke en die rondt sterk af 3-0. De eerste aanval van
Boekel zorgt voor 1-3. Merlijn valt aan maar komt niet
tot een schot, Cas krijgt er een voet tegenaan en maakt
1-4. Mooie nieuwe aanval en Merlijn scoort 1-5. Bij de
volgende aanval kan de keeper het schot van Cas nog
keren maar Luke schiet hard de 1-6 binnen. Weer een

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

Het had gevroren zaterdag maar omdat wij pas om 11
uur hoefden te spelen hadden wij daar geen last van.
Het zonnetje scheen en er was weinig wind. We speelden thuis bij GVV.
Wouter , koen en Thijmen , begonnen voorin en Max
startte in de goal. Lars en Bowen stonden in de verdediging. Al in de eerste minuut kon wouter het 1-0 maken. Niet lang hierna (namelijk in de 3e minuut ) maakte
Tijmen de 2-0. Ons team was behoorlijk fel op de bal
alleen werd er nog niet zoveel overgespeeld. Aan het
einde van de eerste helft scoorde Olympia’18 en werd
het 2-1.

ST EGS JO10-1

MOSA'14 JO10-1

comp
scheidsrechter: leider is spelleider
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
Foto: Een prachtige save van de keeper van de
JO10-2

09:30

ST EGS JO9-1

Schijndel/DE WIT
JO9-1

comp
scheidsrechter: FairPlay

aanval van EGD en ook deze rond Luke goed af 1-7.
Boekel komt er weer uit en maakt 2-7. Merlijn zou zelf
kunnen schieten maar houdt goed het overzicht en ziet
Luke er beter voor staan. Goede pass op Luke en die
maakt ook nog de 2-8. Lieke schiet door de benen van
de keeper de 2-9 binnen. Met een afstandsschot van
Sam wordt het 2-10. Mooie aanval van EGS, Cas speelt
naar Merlijn en met links schiet Merlijn de bal in het doel
2-11. Sam slalomt naar voren en rond ook met links af
2-12.
Knap jongens! Met een lop maakt Boekel in de laatste
secondes nog 3-12.

09:30

ST EGS JO9-2

Berghem Sport JO9-3

comp
scheidsrechter: FairPlay
10:30

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

09:00

ST EGS JO9-5

ST EGS JO9-4

comp
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 (archief): Yadi Bello aan de bal voor de JO9-2

vertrek: 08:30 naar Langenboom
ST EGS JO7-5

Zondag 9 december

Verlies voor JO9-3
(Manon Hol)

SES JO11-2G

scheidsrechter: Dylan Childress

vrij

ST EGS JO9-3 - Olympia’18 JO9-3G

ST EGS JO11-3
comp

11:00

EGS JO9-2 te sterk voor Boekel Sport
Boekel Sport JO9-2 - ST EGS JO9-2

scheidsrechter: Joeri Nuijen

12:00

Na de rust keepte Niek en kon Max meedoen in de aanval. Olympia’18 kon 3x scoren in de 3e 10 minuten. In
de laatste 10 minuten probeerde EGS terug te komen en
was meer aan de bal maar kon helaas niet meer scoren.
Er werd wel weer beter aangevallen en verdedigd maar
er konden weinig kansen worden gecreëerd. Het werd
uiteindelijk 2-4. De penalty’s werden onder luidde
aanmoediging van het gehele team genomen (en door
de Niek goed gehouden) , waarbij een ook zeer mooie
en harde schoppen werden gezien.
Daarna snel omkleden om op tijd te zijn voor de sinterklaasintocht op TV.

SCV'58 3

ST EGS 6

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

Margriet MO17-1

beker
scheidsrechter: Edwin van Kraaij
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de derde helft egs
Ook Gemert door JO9-1 verslagen
ST EGS JO9-1 - Gemert JO9-1
(geen wedstrijdverslag)

Ondanks veel inzet geen punten
voor JO9-6M
ST EGS JO9-6M - SJO VITA JO9-2G

13:15

ST EGS JO13-3M

VOW JO13-2M

comp
scheidsrechter: Joeri Nuijen
11:45

ST EGS MO13-1

Margriet MO13-1

beker
scheidsrechter: Jan Paters
09:30

ST EGS JO11-2

ST Excell./SVS/
Westerb. B. JO11-G

beker

(geen wedstrijdverslag)

scheidsrechter: Arthur Brussaard
Zondag 16 december
10:15

ST EGS VR2

Prinses Irene VR3

comp
scheidsrechter: Toon Verstraaten

Commissie kantine

(Piet Michiels)

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
Foto: Britt Keuvelaar zet de voet dwars voor zijn
tegenstander uit Gemert

Foto: Julia Cornelissen stopt de bal met buitenkant
voet

o

Anja Seinstra, Fannie Cuyten

t

Bert van Bentum

m

Willy van Schipstal, Ria van Schipstal

Zaterdag 15 december

JO8-1 kruipt door oog van de naald
ST EGS JO8-1 - Berghem Sport JO8-2
(Martijn Kempen)
De ochtend start fris. Kinderen zijn nog aan het ontwaken. Dat blijkt ook wel als er om 9:15 slechts 5 spelers
op het veld staan ipv de beoogde 9 man. Uiteindelijk zijn
we toch compleet en kan er gestart worden. Vandaag
Bergehem jo8-2 op het programma. Een tegenstander
die een beetje in de middenmoot hangt. Ze hebben het
lastig tegen de bovenste uit de competitie, maar de onderste zetten ze relatief simpel aan de kant. Kortom dit
zou vandaag niet zo moeilijk moeten zijn.
Toch was het Berghem dat een 0-3 voorsprong nam.
WAT!!!!! Ja Berghem pakt brutaal de leiding op sportpark de Bikkelkamp. Als er iets niet werd gedaan door
de pupillen dan was het wel bikkelen. Posities werden
verkeerd ingevuld en er was totaal geen druk op de bal
of tegenstander. Dit zorgde dus ook voor een verdiende
achterstand. Er moest dus uit een ander vaatje getapt
worden, maar EGS kon de knop niet omgezet krijgen.
Na wat omzettingen in het veld, kwam Senn ipv laatste
man nu in de spits te staan en zorgde voor de 1-3. Er
komt iets meer rust achterin en de positie in de spits
was iets beter ingevuld waardoor we een klein overwicht kregen. Uit een mooie aanval van achteruit krijgt
Senn weer de bal. Hij ziet de goed meegelopen Liam
vrij staan en omspeelt zo de laatste man van Berghem.
Liam loopt 1 op 1 naar de keeper en faalt niet en zorgt
voor de 2-3. Dan sluipt er weer wat gemakzucht in en na
een paar tellen ligt de bal alweer in ons eigen netje. 2-4.
Ja jongens zo moet het dus niet.
In de rust een peptalk gehouden met vooral de boodschap stroop de mouwen eens op. Het zonnetje is al
aan het schijnen. Lang niet meer zo koud als de start
dus we mogen best met de mouwen omhoog voetballen. Liam wilde graag keepen (dan hoef ik tenminste niet
gewisseld te worden was zijn beargumentatie, schitterend) en Davey kwam er als extra manpower bij op het
middenveld. Dit zorgde er ook voor dat Jidde, Don en
met name Maddox weer wat meer druk op de bal gingen
zetten. Ook Milan en Boaz kwamen wat lekkerder in het
spel. Maar ja we staan nog steeds achter. Maddox krijgt
een afgeslagen bal voor zijn voeten en waar hij normaal

aanneemt en 4 man voorbij, of ja vaak door 4 man heen
wilt lopen, schoot hij een keer. Dit keer niet zonder resultaat. Hij maakt de 3-4. Niet kort daarna is het een goede
opbouw vanuit de keeper die via Milan bij maddox en
Senn komt. Vervolgens valt de bal voor de voeten van
Senn die de 4-4 op het scorebord zet. Er breken nog
spannende 10 minuten aan. Luuk krijgt langs de kant
nog wat tactische tips mee over hoe in de spits te lopen.
Boaz werkt hard, danst tussendoor en hoopt dat er ook
wat scouts staan voor de musicals gezien zijn theatrale
manier van vallen als hij wordt aangeraakt. Toch resulteert dit weer in een goede aanval. Boaz komt rechts
goed door en ziet tot zijn grote verbazing zijn schot achter de keeper verdwijnen. Deze was houdbaar voor de
keeper, maar niemand in het team die daar over zal klagen. We staan voor. Niet verdiend, maar zeker wel gewenst. Senn mag rusten en Luuk mag zijn net opgedane
kennis in de praktijk brengen. En wat doet deze jongen.
Hij heeft het opgepikt. Loopt tussen de linies en zet druk
waar nodig is. Het lukt hem zelfs om de 6-4 op het score
bord te zetten.

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

JO7-3/-4 speelde tegen
Achilles Reek
ST EGS JO7-3/JO7-4 Achilles Reek JO7-1
(geen wedstrijdverslag)

Het voetbal was misschien niet goed, maar je zag wel
een paar dingen terug waar op getraind is. Misschien
dachten ze vandaag wel te veel na. Misschien geen
mooie overwinning, maar ja wil je kampioen worden
moeten ook zulke offdays in winst worden omgezet. En
dat hebben de jongens vandaag gedaan.

Foto: Luuk Ockers scoort voor de JO8-1
Foto: Lars Drentje kapt zijn tegenstander uit
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clubhuis van GVV’57, De Bikkelbunker II.

Alle jeugdleden van de Samenwerking Estria/GVV’57/S
kinderen van (kader)leden van Estria, GVV’57 en SCV’5
uitgenodigd.

de derde helft egs
Winst ondanks kou voor JO7-1/-2
SV DWSH’18 JO7-1 ST EGS JO7-1/JO7-2
Sinterklaasfeest(Jody
2018
Jansen)
Op zaterdag 24 november 2018 komt Sinterklaas en zijn Pieten naar het

Sinterklaas hoort graag UITERLIJK aanstaande zate
Sinterklaasfeest 2018
wie er op zijn feest komt.
LEVER HET AANMELDSTROOKJE OP TIJD IN bij je
Op zaterdag 24 november 2018 komtSinterklaas en zijn Pieten
van
Estria!!!
naar
hetGVV’57
clubhuis vanof
GVV’57,
De Bikkelbunker II

clubhuis
van GVV’57, Dereisden
Bikkelbunker
II. Sint
Op deze koude
zaterdagochtend
we naar
Hubert af om
tegen DWSH ‘18 te mogen spelen. De zaAlle jeugdleden van de Samenwerking Estria/GVV’57/SCV’58 (EGS) én de
terdagen beginnen
kouder
te worden,
doeten
niet
kinderen van
(kader)leden
vanmaar
Estria,dat
GVV’57
SCV’58 t/m 8 jaar zijn
Alle jeugdleden van de Samenwerking Estria/GVV’57/SCV’58 (EGS) én de kinderen van (kader)leden
af aan de kwaliteit
van het voetbal van onze jongens en
uitgenodigd.
vanGegroet
Estria, GVV’57 en SCV’58 t/m 8 jaar zijn uitgenodigd.
meiden. De start van de wedstrijd kwam wat moeizaam
Sinterklaas hoort graag UITERLIJK aanstaande zaterdag 3 november 2018
Gegroet Sinterklaas
zijn Pieten
Sinterklaas
en zijnenPieten
op gang. Sint Hubert had maar 1 veld, waardoor we 4x4
wie er op zijn feest komt.
moesten spelen
en er dus best wat spelertjes van ons
LEVER HET AANMELDSTROOKJE OP TIJD IN bij je leider of het clubhuis
langs de kant
Met
deze weersomstandigheden
vanstonden.
GVV’57 of
Estria!!!
niet ideaal, maar de kinderen vermaakten zich gelukkig
Gegroet
wel en erg koud
legen ze het nog niet te hebben.
Sinterklaas en zijn Pieten

De wedstrijd kon beginnen en een goede aanval werd
meteen ingezet. De tegenstander had een bepaalde
tactiek waarbij er 1 speler in de goal bleef staan. Ondanks dat weerhield dat onze kinderen er niet van om
de bal maar liefst 19 keer in de goal te schieten. De
tegenstander wist 9 keer te scoren. De meeste doelpunten kwamen voort uit het niet opletten van onze spelers, omdat ze nog druk aan het nagenieten waren van
de gemaakte doelpunten en de benodigde dansjes die
daarop volgen. De aanvallen en het overspelen gaan
steeds beter en de trainingen lijken hun vruchten af te
werpen. Zou dat de komende weken ook zijn? Of staan
ze dan te stuiteren vanwege de sint drukte.

Ruimte winst voor JO7-5
Toxandria JO7-1 - ST EGS JO7-5
(Bart Wijnen)
Op de eerste koude zaterdagochtend van dit seizoen
stond de uitwedstrijd naar Toxandria op het programma
voor de jongens van EGS JO-7 5. Onder het mom van
de gedachte van (het (senioren)team van) trainer Kenneth ‘#kwjnkbj’ (kampioen word je niet, kampioen ben
je) was de chips alvast meegenomen om na de wedstrijd de overwinning te kunnen vieren. Beetje voorbarig zou je zeggen en wat is er nou aan een kampioenschap, overwinning of wat dan ook wanneer je er niet
als team hard voor hoeft te werken, geen pieken en dalen doormaakt en samen het zo lang gewenste resultaat
behaald???? Maar goed, terug naar de wedstrijd tegen
Toxandria.
Door de afmelding van de zieke Thijs moest er met 6
jongens gestreden worden om de winst. Ook de tegenstander had 6 spelers, waardoor er (mede door de kou)
werd gekozen om op 2 veldjes 3 tegen 3 te spelen. De
teams werden verdeeld, waarbij er 1 verdedigend team
was en 1 aanvallend team.
Op veld 1 gingen Jip (Gerrit), Tieme en Tygo de strijd
aan. Al deze drie spelers zijn van nature wat verdedigend ingesteld, waardoor de tegenstander nauwelijks
kansen kreeg. Vanuit deze gesloten defensie werd de
tegenstander de wil opgelegd en werd er aan de lopende band gescoord door Tygo (5x) en Gerrit (3x). Deze
partij eindigde dus in een 0-8 overwinning. Op veld 2
mochten de aanvallender ingestelde jongens hun kunsten vertonen, dit team bestond uit David de dribbelaar,
Jip (Theo) en Milan de strateeg. Ook hier was EGS de
bovenliggende partij en werd er flink gescoord door David en Theo. Door de aanvallende speelwijze en een
tweetal dubieuze momenten van de leiding wist Toxandria het net ook drie keer te vinden. Ondanks dat kwam
de overwinning ook hier niet in gevaar en eindigde de
partij in een 3-8 overwinning.
Na de pauze werd er van veld gewisseld en gingen Gerrit, Tieme en Tygo op veld 2 door waar ze in de eerste

Redactie:
		

Rian van de Ven
Edwin van Kraaij

wedstrijd mee begonnen waren. Deze partij wist Tieme
echter ook 2x het net te vinden! De 2e partij eindigde
voor deze jongens wederom zonder tegendoelpunten
in een 0-6 overwinning. Op veld 1 zorgde de aanvallende speelwijze van Theo, David en Milan even voor
wat spanning. Door 2 uitvallen in het begin van de partij
kwamen ze op een 2-0 achterstand! Dit zorgde echter
totaal niet voor verwarring bij onze jongens en ze bleven
gewoon aanvallen alsof er niet gebeurd was. Nadat de
achterstand was omgebogen in een ruime voorsprong
kwamen we erachter dat jarige job Milan nog niet had gescoord. Dit was het nieuwe doel en alle ballen gingen op
Milan, echter hij weigerde deze cadeautjes uit te pakken
(‘s middags ging dat een stuk beter!). Na nog een paar
uitvallen van de tegenstander en nog meer mooie doelpunten van David en Theo (die het helemaal door lijkt
te hebben!), was er wat verwarring over de uiteindelijke
uitslag. Gelukkig was het telraam van Milan in orde en
bleek de uitslag 5-12 te zijn. De totale uitslag van deze
enerverende voetbalochtend was daardoor 8-34 in het
voordeel van EGS JO-7 5!
En de chips? Die smaakte heerlijk en was natuurlijk gewoon een traktatie van Milan voor zijn verjaardag. Want
kampioen ben je zomaar niet, daar moet je hard voor
werken!

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.
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.
Voor de lotenverkopers is er ook een extraatje
voor elke 3 verkochte loten ontvangen zij een consumptiemunt die ze kunnen gebruiken in het clubhuis van EGS.
Jeugdleden die klaar zijn met verkopen kunnen
het verkoopboekje inleveren bij het wedstrijdsecretariaat op zaterdagen. De loten kunnen nog
tot 29-11 verkocht worden !!

Foto: David, Milan en Jip (Theo) gaan weer in de
aanval
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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

