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Uitslagen
(Rian van de Ven)
Dinsdag 20 november
DSV MO17-1

ST EGS MO17-1

2-1

Zaterdag 24 november
Van de leeftijdsgroepen JO7 t/m JO10 worden
geen uitslagen en standen door de KNVB bijgehouden.
Foto: Mees Gorselink (JO17-1) in een verdedigende actie

JO9-3 wint superspannende wedstrijd
De Zwaluw JO9-1 - ST EGS JO9-3
(Manon Hol)
We moesten om 10 uur uit spelen in Oeffelt tegen de
zwaluw JO9-1.
Het was een koude ochtend. Niek begon in de Goal en
het werd al snel 1-0 door een schot welke niet te houden
was in de kruising. Niek moest al snel gewisseld worden
omdat hij een bal vol op zijn kaak kreeg. Max nam zijn
positie over. Er volgde nog 2 goals die beiden hard en
hoog waren en hierbij kwamen we snel met 3-0 achter
te staan.
In de 1e Time out hebben we elkaar moed ingesproken
en na die time out ging het ook veel beter. Ze lieten de
koppetjes niet hangen en onder andere Niek, die was
hersteld en nu als veldspeler in de spits werd ingezet ,
ging fanatiek voor iedere bal. Het duurde dan ook niet
lang voordat Tijmen het 3-1 kon maken. Het vertrouwen
kwam een beetje terug en Bowen kon het 3-2 maken.
Hierna werd het 4-2. Maar Bowen had de smaak goed
te pakken en maakte het 4-3. Max, die nu veldspeler
was en hiervoor goed gekeept had, wilde nu ook wel
eens scoren. En, omdat hij er maar voor bleef gaan, kon

hij een goal maken uit een fout van de keeper. Het werd
hiermee 4-4.
Het was super spannend en er werd fanatiek gevoetbald door beide teams. Doordat EGS meer druk op de
bal bleef houden kon de zwaluw minder kansen creëren.
Het werd 4-5 door een mooie actie van Tijmen. Hierna
scoorde de Zwaluw en werd het 5-5. Gelukkig kon Bowen, die bloed fanatiek was, het hierna 5-6 maken .
Maar in de laatste 10 minuten kon ook de Zwaluw weer
scoren en werd het 6-6. In de laatste 2 minuten kon Bowen nog een kans creëren en hierdoor werd het 6-7.
Hierna kwam de Zwaluw nog met een heel mooi schot
op het doel, maar door een super mooie redding van
Niek, kon een goal worden voorkomen. In de laatste seconden voor het fluitsignaal was er nog bijna nog een
kans voor EGS.
Uiteindelijk werd het dus een zeer mooie, en wel verdiende , overwinning voor ons. Man wat was het spannend! En wat hebben ze er hard voor gewerkt. De sfeer
is goed, de beste speelpositie van iedereen wordt wat
duidelijker er word steeds beter samengespeeld en ikzelf kom er ook steeds beter in als “coach”
Ik ben trots op ons team!
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0-2

ST EGS JO13
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Udi’19/CSU JO13
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0-4

ST EGS MO13-1

HVCH MO13-1

2-1

ST EGS JO13-3M

Udi’19/CSU JO136M

3-3

JVC Cuijk JO13-2

ST EGS JO13-2

1-4

DAW Schaijk
JO13-1G

ST EGS JO13-1

2-2

JVC Cuijk JO15-3

ST EGS JO15-3

0-4

Oss’20 JO15-3

ST EGS JO15-2

6-1

Volkel JO15-1

ST EGS JO15-1

2-5

ST EGS MO17-1
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ST EGS JO17-2

ST Fiducia/Elsendorp JO17-1

4-4

ST EGS JO17-1

Gemert JO17-2

1-2

Festilent JO19-1

ST EGS JO19-1

5-2

Zondag 25 november
Berghem Sport
VR1

ST EGS VR2

8-3

ST EGS VR1

SSS’18 VR2

2-0

DAW Schaijk 8

ST EGS 6

2-0
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Festilent maatje te groot voor JO19-1
Festilent JO19-1 - ST EGS JO19-1
( Remco Kersten)
Afgelopen zaterdag werd er op een koude middag
in zeeland gevoetbald tegen festilent JO19-, de aanstaande najaarskampioen. We wisten op voorhand dat
het een zware wedstrijd zou worden maar we hadden
duidelijk afspraken gemaakt om het festilent zou lastig
mogelijk te maken. De eerste 10 minuten waren we wat
zoekende aangezien zij veel lopende mensen hadden
en goed op elkaar ingespeeld waren. Zij kregen in de
beginfase twee grote kansen, maar een fantastische
redding van Joeri en de paal stond een tegentreffer in
de weg. In de loop van de eerste helft kregen wij steeds
mee grip en hielden we de ruimtes klein zodat festilent
moeite had om er door heen te combineren. Aan de bal
waren we best sterk maar we kwamen steeds niet verder
dan halverwege hun helft en kregen daarom slechts een
kans, Bram schoot de bal voorlangs. Het was dan ook
festilent dat op voorsprong. Door onoplettendheid stond
er iemand vrij bij de tweede paal en met een merkwaardige boogballetje viel de bal in de verre hoek. Ondanks

het tegendoelpunt raakte we niet van slag en kwamen
zelfs door een schitterend doelpunt van Bram op 1-1. Hij
schoot de bal van een meter of 30 over de keeper in het
goal. De 1-1 was ook tevens de ruststand.
In de rust werd er aangegeven dat we op dezelfde voet
verder moesten gaan. Gedisciplineerd en vanuit de afgesproken taken blijven voetballen, aangezien we er
vanuit gingen dat festilent zou stormen in de eerste paar
minuten. Helaas waren we niet scherp in het begin van
de 2e helft en kwamen we snel op een 3-1 achterstand.
Tot grote frustraties kregen we twee doelpunten tegen
uit een corner. Niet mee lopen met een man waardoor
men vrij kon inkopen! Het verzet was daardoor gebroken
en er kwam steeds meer ruimte voor festilent die daar
goed mee om ging. Ze creëerden meerdere kansen en
kwamen uiteindelijk op een 5-1 voorsprong. Uiteindelijk
scoorde Bram nog de 5-2 wat meteen de eindstand was.
De eerste helft was goed maar de tweede helft zakte het
weg door de snelle tegendoelpunten. Aan strijdlust en
inzet lag het niet maar festilent was en is gewoon een
maatje te groot voor ons.

Programma
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: H. van der Wijst
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
scheidsrechter: Kevin Janssen
14:00

Het zit de JO17-1 niet mee

Juliana Mill JO15-2

comp

ST EGS JO17-1 - Gemert JO17-2

scheidsrechter: Theo Kersten
11:00

(redactie )

ST EGS JO13-1

Olympia'18 JO13-1

comp
scheidsrechter: Edwin van Kraaij

Het zit onze JO17-1 tot nu toe in dit seizoen niet mee.
Veel blessures en veel nederlagen met vaak maar een
goaltje verschil. Zo ook vandaag. Na 20 minuten stond
men met 2-0 achter door hun snelle rechtsbuiten maar
onze jongens bleven ondanks deze tegenvaller knokken
voor een beter resultaat.

13:00

SIOL JO13-1

ST EGS JO13-2

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

20 Minuten na de pauze kwam de beloning toen Niels
van dichtbij tegen wist te scoren. Hierna werd met alle
macht gepoogd om de gelijkmaker binnen te schieten
(die zeker verdiend zou zijn geweest) maar het zat ze
weer eens niet mee waardoor Gemert met 2-1wist te
winnen.
Toch een compliment voor onze jongens want de koppen gingen ondanks de achterstand niet naar beneden
en er werd bij vlagen goed gevoetbald.

ST EGS JO15-3

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
Foto: Tijn Bardoel verdedigt

vrij

ST EGS JO13 2007-1

10:00

DSV JO11-1

ST EGS JO11-1

comp
vertrek: 09:00 naar St Anthonis

Ook horde Volkel wordt door JO15-1 genomen

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

Eerste klasse, 8 wedstrijden gespeeld, 8 gewonnen, 41
doelpunten gemaakt en 1 doelpunt tegen, en nu moesten we tegen Volkel JO15-1 die onderin de middenmoot
bungelt, een mooie gelegenheid om het doelsaldo eens
flink op te krikken. Het was erg koud in Volkel en de
tegenstander was niet van plan om zich zomaar over te
geven. Met een ietwat gewijzigde opstelling begonnen
onze jongens aan de wedstrijd en hadden moeite met
het fysieke spel van de tegenstander.
Het was de steeds beter in vorm komende Sven die na
5 minuten de 1-0 op het scorebord zette door de bal in
de lange hoek te schieten. Maar ook de 2-0 kwam op
naam van Sven, zijn eerste poging kon de keeper van
Volkel nog keren, maar in de rebound schoot hij de bal
rustig in het doel. Het leek weer een makkie te worden
maar we gingen teveel mee in het vuurpijlenvoetbal van
de tegenstander en vergaten ons eigen spel te spelen,
zoals we zo goed kunnen. Na een onoplettendheidje
achterin, wist zowaar Volkel een doelpunt te scoren, het
tweede tegendoelpunt van EGS in de hele competitie!
Het leek wel of iedereen van slag was door dat tegendoelpunt, zelfs in de rust was iedereen doodstil.
In de tweede helft kwamen de verse krachten er in en
zouden we wel even orde op zaken stellen.

-

Onze jongens waren amper aan de bal geweest of het
tweede doelpunt van Volkel lag al achter Boy in het
doelnet, 2-2. De mouwen werden opgestroopt en de intenties waren goed, alleen de uitvoering was niet altijd
goed. Er werd te veel met de bal gelopen en te weinig
via de zijkanten opgebouwd. Het was wel spannend,
veel spannender dan de plaatselijke wc volgens een van
de voetbalmoeders. Met veel inzet en strijd werd geprobeerd om Volkel te bestrijden en het was Yves die de 2-3
aantekende.
Sven die vandaag weer eens met raketaandrijving
speelde werd weer gelanceerd en verschalkte de Volkelse keeper alweer in de lange hoek, 2-4. De 2-5 werd
door Abe gemaakt, die een voorzet vanaf de zijkant mooi
inschoot.

09:30

Het was niet de beste wedstrijd die we hadden gezien en
velen waren ontevreden vanwege de 2 tegendoelpunten
en het matige voetbal, maar we staan nog steeds ongeslagen bovenaan! Doordat Nooit Gedacht ook hun wedstrijd vandaag gewonnen had, staan we nu op 2 matchpoints, zoals dat in het tennis zo mooi heet. We hebben
2 wedstrijden de tijd om alsnog kampioen te worden,
maar de eerstvolgende wedstrijd is de kraker tegen de
nr.2; Nooit Gedacht JO15-1 in Geffen.

10:45

Omdat deze wedstrijd zeer serieus wordt genomen,
gaan de jongens woensdag a.s. op trainingskamp in
Malden om zich optimaal voor te kunnen bereiden op
het kampioenschap! U bent allen van harte uitgenodigd
om onze jongens te steunen tijdens de wedstrijd zaterdag in Geffen.
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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

TOP JO10-2

ST EGS JO10-1

comp
vertrek: 07:30 naar Oss
vervoer: Brioschi, Cuppen, res: Daamen
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
vertrek: 07:45 naar Berghem
vervoer: Treffers, de Waal, res: Geurts

09:00
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FC Uden JO9-2

ST EGS JO9-2

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

JO17-2 speelt 4-4 gelijk
ST EGS JO17-2 - ST Fiducia/Elsendorp JO17-1
( geen wedstrijdverslag)

10:00

ST EGS JO9-3

Juliana Mill JO9-2

comp
scheidsrechter: FairPlay
09:00

ST EGS JO9-4

Toxandria JO9-1

comp
scheidsrechter: FairPlay
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
Foto: Mike van Boekel krijgt een ‘knietje’ van zijn tegenstander van ST Fiducia/Elsendorp

Kou doet MO17-1 de das om

wedstrijdverslag 20-11:
DSV MO17-1 - ST EGS MO17-1
(Ankie Spanjers )

09:30

comp

Eenvoudige winst voor JO15-3

vertrek: 08:30 naar Oploo

JVC Cuijk JO15-3 - ST EGS JO15-3
(Arnoud Po)

ST Excell/SVS/
ST EGS JO8-2
Westerb. B. JO8-1G

vervoer: van Hattem, Mesters, res Verhallen
09:30

Festilent JO7-1G

ST EGS JO7-1/JO7-2

comp
Dinsdag 20 november moesten de meiden weer een
wedstrijd spelen tegen DSV in Sint Anthonis/Ledeacker.
Met Lieneke uit de roulatie, een paar meiden die maar
een halve wedstrijd konden spelen en een flink lage temperatuur, gingen we het toch proberen.
In de eerste helft hadden Renée en Charis een paar
mooie kansen op een doelpunt. Uiteindelijk wist Renée
na 30 minuten de stand op een 0 – 1 voorsprong voor
ons te zetten. Er werd deze helft goed overgespeeld en
Gwen had een paar goede reddingen.
In de tweede helft ging het allemaal niet meer zo soepel
en had DSV de bal steeds meer in hun bezit. Britt, Renée en Deborah hadden een paar mooie kansen op een
doelpunt, die er helaas niet in gingen. En helaas wist
DSV nog twee keer te scoren en de stand op 2 – 1 voor
hun te zetten voordat de scheids floot dat de wedstrijd
was afgelopen. Deze tweede helft ging het overspelen
niet echt goed en stond Gwen om de haverklap te blunderen.
Helaas meiden! Iedereen heeft zo zijn mindere dagen.
Volgende keer gaan we er weer vol tegen aan.

Het weer was iets minder guur en wat druppels we
moesten op het verste veld voetballen waar maar 1
ducout stond. We besloten daarom maar om de dugout
te delen gebroedelijk zaten de wissels naast elkaar.
JVC had te weinig man waardoor er zelfs een spelertje
van 10 jaar bij hun mee moest doen.
De eerste helft was wederom niet veel we waren wel
beter maar we hadden weinig kansen veel balverlies
en het was vooral gezellig. Bij rust stond het dus nog
steeds 0-0.
De 2e helft was al iets beter Mees wist al snel te scoren, Maz kon op snelheid doorkomen en had een goede
voorzet Mees kon hem inkoppen. Door een handsbal
kregen we een pennalty mee dit keer wist Mees de bal
wel hoog in de hoek te schieten. De andere 2 doelpunten werden door Max gemaakt.
Verder hadden we nog een enkel kansje om de score te
verhogen maar ook JVC kreeg een enkele kans. Maar
Colin stond goed te keepen.

Gelijkspel bij JO13-3M

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
vrij

ST EGS JO19-1

14:45

Boekel Sport JO17-1 ST EGS JO17-1
comp

ST EGS JO13-3M - Udi’19/CSU JO13-6M

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

( geen wedstrijdverslag)
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: Edwin van Kraaij
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: Floor van Kempen haalt uit

vrij
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ST EGS JO13-1
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JO13-1 haalt puntje bij uitwedstrijd

ST EGS JO13-1 - DAW Schaijk JO13-1
(Eddy Luza)
Op deze koude winterdag mocht de JO13.1 proberen
van de hatelijke 0 in uitwedstrijden af te komen. Dit alles
moest gebeuren zonder de geblesseerde Noud, afwezige Gijs, zieke Finn en behulpzame Rinus die met de
JO13.2 meedeed. Gelukkig wilde Amber ons helpen en
dit werd met luid gejuich door de jongens ontvangen.
Trainer Rick was ook geveld door ziekte dus Anton nam
de vlag ter hand en Eddy mocht weer eens ouderwets
over het veld brullen.
DAW Schaijk JO13.1 was de tegenstander van vandaag en de EGS begon erg sterk. Achterin speelde we
met drie verdedigers en Stan als extra middenvelder.
De rechterkant van de EGS liet goed samenspel zien
en binnen 10 minuten werd een schitterende aanval,
die werd opgezet door Stijn, door Stan afgerond, 0-1.
Keeper Tijn L. (niet te verwarren met de beruchte crimineel) werd niet getest de eerste 10 minuten en stond
te blauwbekken. Na de 0-1 zakte de EGS iets verder
in en kreeg DAW lucht om zelf ook aan aanvallen te
denken. Er bleef veel over rechts gaan en de linkerkant
liep er verloren bij (openen naar de andere kant wordt
een aandachtspuntje komende trainingen). Uit het niets
kwam DAW op gelijke hoogte en EGS kon moeilijk met
deze tegenslag omgaan. Met hangen en wurgen werd
de gelijke stand naar de pauze gebracht.

In de pauze zaten de mannen en vrouw er een beetje
beduusd bij en haalden Anton en Eddy alle psychologische trucs uit de kast om de mindset te veranderen.
De tweede helft begon Sal op de bank en Amber stond
inmiddels in het veld. Binnen 5 minuten was het DAW,
dat beter dan de EGS uit de kleedkamers was gekomen,
die een voorsprong namen van 2-1. Mitch viel tijdelijk uit
met een trap op zijn tenen en Sal kwam er weer in. EGS
speelde slordig en het was met dank aan Amber en Tijn
dat de achterstand niet verder opliep. Het middenveld
stond niet goed meer en Stan kon het verschil niet meer
maken. Het duel leek weer te eindigen in een deceptie
voor de EGS. Een ingooi op de linkerkant van DAW op
eigen helft kwam bij een Schaijkse verdediger terecht.
De verdediger wilde de bal rustig terug spelen op zijn eigen keeper, maar juist dit moment koos onze spits Dylan
uit om uit zijn winterslaap te komen. Hij onderschepte
de bal en één op één met de keeper faalde hij niet, 2-2.
Tijn van S. was inmiddels uitgevallen nadat hij verkeerd
terecht kwam en Mitch ging het weer proberen. Na de
nodige blessuretijd blies de goed leidende scheidsrechter af en kon de JO13.1 eindelijk een puntje bijschrijven
in een uitwedstrijd.
Aankomende zaterdag 11.00 uur spelen we onze laatste
thuiswedstrijd alvorens we op winterstage gaan (wij zoeken nog sponsoren voor een tripje naar de zon). Hopelijk
kunnen we dan voortborduren op de eerste tien minuten
van de eerste helft.

JO13-2 heer en meester over JVC Cuijk JO13-2
JVC Cuijk JO13-2 - ST EGS JO13-2
(John Verwegen)
Afgelopen zaterdag kwamen we een bekende tegenstander tegen. Tegen JVC Cuijk JO13-2 hadden we ook
voor de beker gespeeld. Toen was de wedstrijd geëindigd in een 1-1 gelijk spel en hadden we kansen gehad
om te winnen. Dus als er kansen waren op een tweede
overwinning was het zaterdag wel.
In het begin van de wedstrijd kon je zien dat beide teams
in de competitie veel moeten verdedigen. JVC speelde
met veel verdedigers en stonden met een kluitje waar de
bal was. Nu was het de truc om daar niet door heen te
dribbelen, maar met passing de vrije ruimte te zoeken.
Dit lukte al snel. In de 6de minuut werd de opkomende
middenvelder Thijs gevonden. Met een schuiver vanaf
de 16 meter werd de bal onder in de hoek geplaatst.
Even later kreeg Loek een kans. In de 16 meter kapte
hij tegenstander uit naar zijn linker been. Zijn schot op
doel belande in de handen van de keeper. Voor degene

die het doelpunt van Thijs gemist hadden, kregen een
tweede kans. Hij scoorde de 0-2 en het leek wel een
kopie van de eerste. Rinus die genoot van de ruimte die
hij kreeg had ook een doelpoging. Vanaf links kwam hij
de 16 in gedribbeld, maar zijn schot was te slordig en
ging over.
Voor de tweede helft hadden we veel vertrouwen. We
gingen wat meer de druk op de aanval zetten en schoven een middenvelder door naar voren. Dit ging al snel
mis en uit een counter maakte JVC al snel de aansluittreffer. Gelukkig raakte we hiervan niet in paniek en bleven toch wel meester van de wedstrijd. Buiten dit enen
slippertje na stond de verdediging vandaag als een huis.
Na een paar gemiste kansen lukte het Rinus nu wel om
te scoren. Een voorzet van Thijs vanaf rechts kwam bij
Rinus die ter hoogte van de tweede paal stond. Even
aannemen en scoren. Uiteindelijk wonnen we met 1-4
de wedstrijd. Het was druk voor het doel van JVC. EGS
probeerde te scoren en JVC kreeg de bal niet weggewerkt. In deze kluts kwam de bal bij Rinus die uiteindelijk
wel de bal in het net wist te schieten.

12:00

(Roeland Hoffmann )
Op deze bijzonder waterkoude zaterdag ontvingen wij
vandaag Udi’19. In de beker was het krachtsverschil
niet al te groot, en moesten we pas in de slotfase ons
hoofd buigen, dus we waren benieuwd naar het wedstrijdverloop in deze competitiewedstrijd. Vandaag begonnen we sterk en in het 1e kwartier hadden we een
licht overwicht zonder dat we echt gevaarlijk konden
worden voor de goal. Gaandeweg werd Udi’19 sterker.
Een vrije trap van zo’n 25 meter werd door de gasten in
de verre hoek geschoten waarmee zijn de ruststand op
0-1 brachten.
In de 2e helft hadden we het heel moeilijk. Udi’19 bewoog met het hele team heel goed zonder bal, welke zij
heel snel rond lieten gaan. Het voetbal van de gasten in
de 2e helft was het beste wat we deze najaarscompetitie tegen kregen. Daardoor kwamen wij meestal overal
een stap te laat. Gaandeweg liep de score verder op
en uiteindelijk was de einduitslag 0-4 in het voordeel
van Udi’19. Wel moet worden aangetekend dat we paar
goals voorkomen hadden kunnen worden als we wat
scherper verdedigd zouden hebben. De wedstrijd stond

onder de weer prima leiding van scheidsrechter Edwin
van Kraaij. Onze jongens hebben veel inzet getoond,
maar soms is de tegenstander gewoon te goed! Udi’19
als een van de grootste clubs uit de regio kunnen natuurlijk putten uit een groot aanbod aan spelers in elke
leeftijdscategorie.
Over 2 weken spelen we alweer onze laatste wedstrijd
van deze najaarsreeks, uit tegen het voor ons ook weer
onbekende Zwaluw VFC uit Vugt. Daarna kunnen we de
tussenbalans op gaan maken.

ST Constantia/
Menos JO13-1

comp
scheidsrechter: Joeri Nuijen
vrij

ST EGS JO13-3M

vrij

ST EGS MO13-1

11:30

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

vrij

ST EGS JO11-1

10:15

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

09:30

ST EGS JO11-3

SES JO11-2G

comp
scheidsrechter: Dylan Childress
11:00

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
09:30

ST EGS JO9-1

Schijndel/DE WIT
JO9-1

comp
scheidsrechter: FairPlay
09:30

ST EGS JO9-2

Berghem Sport JO9-3

comp
scheidsrechter: FairPlay
10:30

SV Milsbeek JO9-2 ST EGS JO9-3
comp
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

JO13 2007-1 onderuit tegen sterker Udi19
ST EGS JO13 2007-1 Udi’19/CSU JO13 2007-1

ST EGS JO13-2

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
vertrek: 08:30 naar Langenboom
vrij

ST EGS JO7-5

Zondag 9 december
12:00

SCV'58 3

ST EGS 6

comp
11:00

ST EGS VR1

Sambeek VR1

comp
scheidsrechter: nnb
11:00

Maaskantse Boys VR1 ST EGS VR2
comp

Dinsdag 11 december
19:00

ST EGS MO17-1

Volkel MO17-1

comp
Foto: Quinn van Dijk trapt de bal weg
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scheidsrechter: Joeri Nuijen

de derde helft egs
Hardwerkend MO13-1 trekt winst over de streep

ST EGS MO13-1 - HVCH MO13-1
(Mandy Aarsen)

Op deze koude zaterdagochtend staan Marly, Lotte, Vianne, Lieke, Elke, Tessel, Fabienne en onze gastspeelsters Mees en Lindsey klaar voor de wedstrijd tegen
HVCH (Heesch). Onze geblesseerde speelster Sanne
moedigt de meiden vandaag aan vanaf de zijlijn.

mes!! In de 44e minuut weet HVCH een kans te pakken,
2-1. In de laatste minuten volgt nog een spannend schot
van Lindsey, de bal kaatst terug via de keeper, Tessel
pakt de kans opnieuw maar de bal kaatst terug via de tegenspeelster, Lindsey kijkt goed en schiet maar helaas
de bal gaat over.
Eindstand 2-1, goed gespeeld meiden en hard gewerkt
allemaal!!!!

De eerste 10 minuten speelt de tegenstander voornamelijk op onze helft, komt een enkele keer dichtbij het goal
maar zonder resultaat. Marly houdt het schot op goal
mooi tegen met een duik op de bal. Er volgt nog een
gevaarlijke corner van HVCH waarbij onze speelsters
zich een ongelukkig en spannend kluitje vormen voor
ons goal maar ze weten de bal weer veilig weg te krijgen.
In de 16e minuut volgt een kans in ons voordeel, te hoog,
jammer meiden!! Tessel pakt de herkansing in de 21e
minuut en we gaan daarmee met 1-0 de rust in.
De tweede helft lijken de kansen zich te verdelen en
wordt er zowel op onze helft als die van HVCH gespeeld.
Beide partijen krijgen mooie kansen, net naast, te hoog,
paal.... Het voordeel blijkt aan onze kant, met een mooi
overspel tussen Lindsey en Tessel maken onze meiden
de 2-0!! HVCH geeft niet op, ze komen nog een aantal keer gevaarlijk dicht bij ons goal....schieten... maar
Marly weet de bal prima te houden, top! Lieke en Lotte
zetten deze wedstrijd een sterke verdediging neer, mooi.
Er wordt hard gewerkt door alle meiden, goed bezig da-

Zaterdag 15 december
wedstrijdcoördinator: Rian van de Ven
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
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
scheidsrechter: Dylan Childress
Zondag 16 december
10:15

ST EGS VR2

Prinses Irene VR3

comp
scheidsrechter: Toon Verstraaten

Puntendeling bij JO11-2
ST EGS JO11-2 - SES JO11-2G
(geen wedstrijdverslag )
Foto: Fabiënne Stoffelen draait weg van haar tegenstander van HVCH

JO11-1 maakt in 2e helft het verschil

Boekel Sport JO11-2 - ST EGS JO11-1
(Paul Roeffen )

Na een broodnodige warming-up, bleek de kou nog niet
uit de lucht te zijn. De eerste tien minuten waren we
zoekende: geen opbouw, te lief, rommelig en we waren
nauwelijks aanspeelbaar. Door de gretigheid te verhogen was de rol van keeper Sam na een kwart wedstrijd uitgespeeld. Zijn taak was vanaf nu warm te blijven. Aanvankelijk wist de scheidsrechter met schiet- en
fluitwerk kansen om zeep te helpen, maar wij zagen de
wedstrijd kantelen.
De Tweede helft werd van meet af aan door EGS gedicteerd. Door onze felheid en inzet, kreeg de geel-zwarte

keeper het druk. Via een indribbel werd Lucas richting
cornervlag geschoten. Na enkele snelle meters wist hij
het kanon in stelling te brengen. De keeper kon de bal
slechts horen: 0-1.
Lennard probeerde door te schuiven en van afstand wat
te wagen, Roan wurmde zich steeds vaker voor de man,
Olivier zorgde voor de voorwaartse druk, Thijs verhinderde continue de doorgang aan de zijlijn, Thijn durfde
steeds meer de ballen ineens te spelen, Guan veroorzaakte na aandringen telkens een scrimmage, Julian H.
ging als laatste man meer meevoetballen en Julian B.
werd vaker betrokken bij de 1-2-tjes.
Het was uiteindelijk de half geblesseerde Marcus die
met een intikker het overwicht vertaalde in een 0-2 eindstand. Een puike prestatie jongens.

Foto: Caelan Rots gaat er met de bal vandoor

JO9-2 speelde tegen Vinkel
ST EGS JO9-2 - EVVC JO9-2
(geen wedstrijdverslag)

JO10-3 wint met ruime cijfers in Geffen
Nooit Gedacht JO10-2 - ST EGS JO10-3
(Esther vanThiel)
Op de vroege koude zaterdagochtend gingen we vol
goede moet richting Geffen. Daar troffen we het tweede
team van de JO10 aan. Na een warming-up stonden
de spelers klaar om te beginnen. De ouders langs de
kant stonden keurig klaar achter de pionnen, die netjes
waren klaargezet. Hun warming-up begon met een kop
koffie!
De spelers van EGS waren er klaar voor! Baer begon op
doel. Na drie minuten viel het eerste iets wat gelukkige
doelpunt, maar oké, ook die telt. Dus 0-1 vanaf de voet
van Fabian. Twee minuten later scoorde Yannick en nog
eens drie minuten later Lars v T. Zo, 0-3! Dat gaat goed.
Maar we hebben dan het geluk ook aan onze kant, dat
deze ballen allemaal over de lijn gingen, want jongens t
waren drie gelukstreffers.
Door zonder time-out ivm het koude weer. Nooitgedacht
komt met een tegendoelpunt, waarna Lars T zijn tweede
binnenschiet. Nooitgedacht krijgt nog een open kans op
doel, maar Baer weet deze bal op spectaculaire wijze te
stoppen. Super Baer, goed gehouden! Even later maakt

Nooitgedacht de tweede goal en met 2-4 gaan we de
rust in. Veel is er niet te bespreken, er komt een keeperswissel. Yannick neemt plaats voor de doellijn. Er komen kansen genoeg, vooral van de voet van Fabian en
Niek. Als we alle kansen als doelpunten zouden tellen,
zouden we nu met ruime cijfers uitlopen.
Na rust weet Niek te scoren en de jongens weten elkaar steeds beter te vinden. De bal gaat van Lars naar
Niek en Niek geeft de bal aan Fabian, die prima de 2-6
binnenschiet. Joerie blijft zijn werk achterin keurig doen.
Ook Daan werkt hard en is goed alert. Lars v T maakt
de volgende treffer. Nooitgedacht blijft het proberen en
een hoge bal komt richting het doel van Yannick. Vanaf
de zijlijn lijkt het alsof die zo over Yannick gaat, maar
Yannick weet hem prima te pakken en voorkomt een tegengoal. Goed zo!
EGS blijft hard werken en Niek en Fabian weten beide
nog te scoren. Zelfs Joerie komt van achteren nog even
mee naar voren. Als Nooitgedacht de vijfde goal maakt
zet Lars van T nog een tandje extra bij. Voorin vallen er
gaten en Lars weet nog drie keer te scoren. Eindstand
5-12!
Keurig gewerkt jongens, goed samengespeeld en goed
werk van de keepers! Top! Op naar de warme douche!
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Foto: Teun Jansen in duel voor de JO9-2 tegen

de derde helft egs
Titel in zicht voor JO8-1 na gemakkelijke zege
Erp JO8-1 - ST EGS JO8-1
(Martijn Kempen)
Vandaag staat Erp op het programma. Dit keer met 8
spelers in plaats van 9. Maddox dacht dat papa wel
even op en neer reed vanuit de provincie Zeeland voor
een wedstrijd van 2x20 minuten. Helaas was papa niet
zo gek om dat te doen, maar na een motiverende app
vanuit Zeeland wisten de jongens in ieder geval wel wat
ze moesten doen vandaag. Winnen!
De warming up verliep volgens plan aangezien niemand het vanaf minuut 1 koud had. Dit was ook terug
te zien in het voetbal. Veel kansen en corners stapelden
zich op voor EGS, maar het werd nog niet uitbetaald
in doelpunten. Doordat er zoveel mogelijkheden waren
was het wachten op de 0-1. Het was Liam die met een
venijnig schot de keeper voor de zoveelste keer testte.
De keeper blokte de bal nog goed, maar had geen antwoord op Don die zo de 0-1 mocht maken. Luuk begon
vandaag in de spits. Hij had de aanwijzingen van vorige week nog redelijk in zijn hoofd. Hij liep goed door
op de verdedigers en zorgde zo eigenhandig voor een
kans. Hij onderschept de uittrap van de keeper en schiet
hard in de korte hoek en maakt de 0-2. De eerste 10
minuten zijn alweer voorbij en het krachtsverschil is wel
duidelijk. Milan en Senn komen dan binnen de lijnen.
Een afgeslagen bal kon helaas niet goed weggewerkt
worden door Milan en vervolgens krijgt ook Jidde de bal
niet weg. De speler van Erp komt zo per ongeluk aan de
bal, maar maakt heel goed af. EGS is echter niet van de
wijs te brengen en gaat gewoon vrolijk door. Een corner,
zoals deze vaak na de training nog wordt geoefend door
Don en Senn, is nu ook zo uitgevoerd. Don geeft een
geweldige hoge voorzet en deze wordt door Senn direct
op de pantoffel genomen en maakt de 1-3. Jidde en Milan blijven goed achterin verdedigen en Davey houdt de
stand op 1-3 met een paar fantastische reddingen.
En zo gaan we dan ook de rust in. Veel kansen, helaas iets minder doelpunten. De 2e helft beginnen de
jongens fel. Don pakt de bal op het middenveld af en
begint aan zijn solo. Maakt zo snel de 1-4 wat de jongens toch weer adem geeft. Kort daarna geeft Milan
een strakke bal op middenvelder Senn die de bal in zijn
aanname opwipt en volleert de bal achter de keeper.
1-5. Dan komt Erp iets meer uit haar schulp en neemt
de druk op de goal van Davey iets toe. Boaz, Milan en

Jidde verdedigen waar ze kunnen en Davey probeert
met zijn uittrap de diepe spits te vinden. Echter lukte dat
helaas niet elke keer en was Erp alert bij een uittrap van
Davey. Deze werd onderschept en koeltjes werd de 2-5
binnengeschoten. Kort daarna lukt het Senn nog om een
bal van de lijn af te halen. Davey is even klaar met keepen en Luuk wilde de handschoenen weer overnemen.
Davey neemt dan ook de spits positie in. Als een ware
Wayne Rooney werkt hij zich kapot op het veld en dat
werpt zijn vruchten af. Hij pakt de bal af rent richting de
goal met in zijn rug nog een speler genaamd Liam. Liam
was zo snel dat hij Davey inhaalde en de bal meenam en
zo de 2-6 maakte. Dat Davey als een type Rooney wordt
neergezet werd wel duidelijk na de volgende actie. Een
voorzet wordt door Davey in zijn eigen 16 meter met een
flying kick mooi verdedigt en zo komt de bal bij Boaz.
Boaz begint op eigen helft met rennen naar de goal van
de tegenstander en maakt de 7-2. Wat dan volgt is een
serie aan dansjes en hard rennen naar de eigen cornervlag om een Ronaldo imitatie te doen. Wellicht is dit de
eerste speler in de geschiedenis die meer meters rent
met juichen dan dat hij in de gehele wedstrijd doet, maar
alles wel met stijl. Vervolgens maken Senn en Liam nog
de 2-8 en 2-9. Maar in de allerlaatste seconde was het
Boaz die met een verwoestend schot, doorschietend
op het kunstgrasveld, door de benen van de keeper, de
2-10 neerzet. Gelijk daarna volgt het eindsignaal, maar
ik weet niet of Boaz die al gehoord heeft.
Een mooie prestatie waarin steeds meer trainingen zichtbaar worden in het veld. Hard gewerkt allemaal en een
mooi resultaat. Volgende week de topper tegen OSS

Foto (Martijn Kempen): Liam (l) en Boaz (r) overleggen wie de intrap gaat nemen.

JVC Cuijk JO7-1/JO7-2 - ST EGS JO7-5

Vandaag stond de wedstrijd tegen JVC op de planning
voor onze jongens. Om 09.00 uur werd er verzameld
in de kleedkamer. Deze wedstrijd moesten ze het doen
zonder Bart en mocht ik, vader van Tygo, enkele taken
overnemen. Samen met Kenneth werden de velden uitgezet en mochten de 6 jongens op twee veldjes 3 tegen
3 hun kunsten gaan vertonen.
Op veld 1 speelden Thijs,Jip en Tieme een lastige pot
tegen de jongens van JVC, die uiteindelijk wonnen met
4-8 ondanks de goals van Jip (3) en Tieme (1).
Op het andere veld sloten David, Milan en Tygo hun
eerste helft beter af door te winnen met 5-4. Na een
korte pauze waarbij de jongens het zichtbaar lastig hadden met de koude wind, gingen ze met goede moed de
tweede helft in.

Op veld 2 wisten de jongens hun kwaliteiten te te benutten door JVC af te troeven en sloten deze helft af met
een 15-0 winst. Vooral Tieme wist de goal goed te vinden
en scoorde maar liefst 9 keer. Ook Jip was 4 keer trefzeker en Thijs tikte er ook 2 bij voor het team. Goed voor de
motivatie en plezier als ze allemaal hun aandeel hebben
op het scorebord.

Rian van de Ven
Edwin van Kraaij

Zaterdag 1 december
o

Paulien Paters, Nicole de Klein

t

Theo Cuppen

m

Ellen van Kraaij, Anja Loeffen

Zaterdag 8 december
o

Anja Seinstra, Fannie Cuyten

t

Bert van Bentum

m

Willy van Schipstal, Ria van Schipstal

Zaterdag 15 december
o

Paulien Paters, Marjan van Krevel

t

Saskia Bongaards

m

Charlotte Aarns, Dora Elmans

SES maatje te klein voor JO7-1/-2
ST EGS JO7-1/JO7-2 - SES JO7-1
(Jody Jansen)
Vandaag speelden we onze laatste thuiswedstrijd
voor de winterstop tegen SES Langeboom. Zij kwamen met een team waarin de jongens duidelijk in de
minderheid waren. Het was wederom koud, maar
daar leken de supporters langs de lijn meer moeite
mee te hebben dan onze spelers.
De groep werd weer opgesplitst in tweeën (in tegenstelling tot vorige week, omdat ze bij die uitclub de
regels van de KNVB heel serieus namen) zodat alle
kinderen lekker konden voetballen en er zo weinig
mogelijk wissels aan de kant stonden. Trainer Rein
gaf het startsignaal en er kon gestreden worden.

Tijdens het momentje rust werd er een afspraak gemaakt. De bal moest een aantal keer zijn overgespeeld voordat er op goal mocht worden geschoten.
Onze kinderen hebben in de afgelopen weken laten
zien, dat ze hier toe in staat zijn. Op deze manier
krijgt ook iedereen de kans om een doelpunt te maken.
Dat pakten de kinderen goed op en de score bleef
maar op lopen. Wederom weer een dikke overwinning. Volgende week de laatste wedstrijd tegen
Festilent voordat de winterstop begint. We hopen
die opnieuw af te kunnen sluiten met een winst. Met
de inzet van onze kinderen en het plezier dat ze
daarbij hebben, moet dat wel gaan lukken!

Op veld 1 konden David,Milan en Tygo er niet meer uitslepen dan een 6-8 verlies. 3 goals van David, een eigen
doelpunt van JVC, een goal van Milan en Tygo waren
niet genoeg voor de zege. Wel positief om te benoemen
was de vooruitgang die geboekt is met het spel als team.
Steeds vaker weten ze elkaar te vinden en beginnen ze
het spelletje onder de knie te krijgen. Heerlijk om te zien
dat ze zo genieten.
Uiteindelijk 30-20 winst behaald en gaan we met een
goed gevoel naar de wedstrijd van volgende week, welke ook meteen de laatste zal zijn op de planning voor de
winterstop. Dan spelen we uit tegen Vitesse in Gennep.
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Redactie:
		

(Piet Michiels)

Er werd meteen volop druk gezet en het eerste schot
op goal wist het net te raken. Het ging de kinderen
iets te gemakkelijk af waardoor er van afstand al
veel werd geschoten richting goal. Natuurlijk ging
dat vaak goed, maar ook soms niet. Dit resulteerde
in een flinke voorsprong.

30-20 winst voor JO7-5
(Dennis Beijer)

Commissie kantine

Foto’s:		

Matt Gerrits

Foto: Jahnoah Bonimbie (li) en Sylvie Vloet (re)
trekken samen ten aanval

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

