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Foto (Maarten Verboom): De JO15-1 is kampioen !

Uitslagen

JO15-1 ongeslagen kampioen in de 1e klasse

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

19 november is uitgeroepen tot Internationale Mannendag, maar ik denk dat deze dag verplaatst moet worden naar 1 december. Op deze zaterdag 1 december
hebben onze jongens van JO15-1 laten zien dat ze
echte mannen zijn. Op het programma een pittige uitwedstrijd tegen Nooit Gedacht JO15-1, die 2de staan
met maar 9 tegendoelpunten. Bij gelijkspel of winst
zouden we ons tot kampioen kunnen kronen. Dat deze
wedstrijd zeer serieus werd genomen, bleek wel uit het
feit dat we doordeweeks op trainingskamp zijn geweest
in Malden. Hier werd Juliana op een koude woensdagavond met 2-9 afgedroogd… Er was erg veel publiek
op de wedstrijd in Geffen afgekomen en die zagen allemaal dat onze jongens het in het begin best moeilijk
hadden. Nooit Gedacht was namelijk niet van plan om
ons een feestje te gunnen en speelde op het randje, de
scheidsrechter moest regelmatig ingrijpen. Na 15 minuten spelen, kwamen we op een 1-0 achterstand doordat
de organisatie in onze verdediging niet helemaal goed
stond. In diezelfde minuut had Yves de gelijkmaker op
zijn schoen, maar bij een genomen vrije trap raakte hij
de buitenkant van de paal. Het spel golfde op en neer,
zonder dat we echt ons eigen spel konden spelen en
dat had zeker ook met de tegenstander te maken. Zoveel tegenstand hadden we in deze competitie nog niet
gehad. In de 31ste minuut mocht Max aanleggen voor
een vrije trap van zo’n 20 meter afstand, hij schoot hem
schitterend over de Geffense keeper heen, 1-1. Welgeteld 1min later gaf Yves een voorzet op Max, die met
een keiharde dropkick het Geffense doelnet weer liet
bollen, 1-2. Een grote bevrijding, maar het liet ook zien
dat onze jongens maar 1 doel hadden: de wedstrijd winnen en zodoende ook kampioen worden. De rust werd
met een 1-2 voorsprong gehaald en de wonden werden
gelikt, bijna letterlijk, want er waren een paar spelers
die toch wel wat verwondingen hadden opgelopen in de
fysieke strijd.

De tweede helft kwamen er 2 verse krachten in, Sieb
en Abe, en door wat positiewisselingen was het vooral
Daan Mulders die aan de rechterkant met zijn snelheid
voor veel gevaar in de Geffense verdediging zorgde.
Na goed samenspel tussen Daan en Abe, was het Yves
die zijn ploeg op een 1-3 voorsprong zette. Kort hierna
kwam er een snelle counter van Nooit Gedacht die ook
nog eens goed werd afgemaakt, 2-3. De spanning kwam
hiermee volledig terug, want Nooit Gedacht bleek best
gevaarlijk. Ramon kwam erin voor Daan van Thiel en
moest de nr.10 van de tegenpartij uit zien te schakelen.
Daar had hij zijn handen vol aan, maar slaagde aardig
in zijn missie. De technische leiding twijfelde of ze Yves
ook zouden wisselen, maar hij kreeg het voordeel van de
twijfel. Dat was maar goed ook, want hij betaalde dit vertrouwen uit met 2 doelpunten van grote schoonheid, 2-5.
Een publiekswissel was hierna wel op zijn plaats en dit
werd met groot gejuich door de tribune ontvangen, waar
vooral veel publiek zat uit Grave, Velp en Escharen. Vlak
voor tijd wist Jorg de handen van het meegereisde publiek nog eens op elkaar te krijgen door een hele mooie
persoonlijke actie. Vanaf de middenlijn stoomde hij aan
de linkerkant op, liet verschillende tegenstanders onderweg zijn hielen zien en haalde verwoestend hard uit in
de korte hoek, 2-6.
Na het fluitsignaal barstte het feest los op de groene wei.
Het veld stroomde vol met het meegereisde publiek, er
werden kampioensshirts uitgedeeld, 15 flessen champagne ontkurkt en partypoppers afgeknalt. Het feest ging
in de kleedkamer nog even door, waardoor de leiding
de nodige moeite moest doen om de kleedkamer weer
schoon op te leveren. Ook bij terugkomst op De Kranenhof zijn de jongens gefeliciteerd onder het genot van
friet en drinken. Ook Nooit Gedacht is aan jullie zegekar
gebonden en jullie zijn met grote overmacht kampioen
geworden in de eerste klasse. Dat blijkt wel uit de cijfers:
10 gespeeld, 10 gewonnen, 30 punten, 52 doelpunten
gemaakt, 5 doelpunten tegen.
Jullie mogen trots zijn op jullie zelf!
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(Rian van de Ven)
Zaterdag 1 december
Van de leeftijdsgroepen JO7 t/m JO10 worden
geen uitslagen en standen door de KNVB bijgehouden.
Siol JO11-2G

ST EGS JO11-3

2-5

ST EGS JO11-2

ST Constantia/
Menos JO11-3

8-1

DSV JO11-1

ST EGS JO11-1

4-1

ST EGS JO13
2007-1

vrij

ST EGS MO13-1

Cito MO13-1

uitg.

ST EGS JO13-3M

Margriet JO13-6M

1-1

Siol JO13-1

ST EGS JO13-2

12-0

ST EGS JO13-1

Olympia’18 JO13-1

2-1

ST EGS JO15-3

Juliana Mill JO15-2

4-1

ST EGS JO15-2

SJO VITA JO15-2

5-4

Nooit Gedacht
JO15-1

ST EGS JO15-1

2-6

ST EGS MO17-1

SJO Vianen Vooruit/HBV MO17-1

1-1

ST EGS JO17-2

vrij

ST EGS JO17-1

BAVOS JO17-1G

1-2

HVCH JO19-2

ST EGS JO19-1

afg.

ST EGS VR2

TOP VR1

afg.

Achates VR1

ST EGS VR1

afg.

ST EGS 6

Herpinia 6

afg.

Zondag 2 december

Maandag 3 december
ST EGS MO13-1

Cito MO13-1

4-2
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Weer klein verlies voor JO17-1

ST EGS JO17-1 - BAVOS JO17-1G

Programma
dinsdag 4 december
18:30

vertrek: 17:30 naar Ottersum

ST EGS JO13-1 - Olympia’18 JO13-1
(geen wedstrijdverslag )

ST EGS JO11-3

comp

Kleine winst voor JO13-1

(geen wedstrijdverslag )

Achates JO11-3

vervoer: Balk, Bock, res: Bottenberg
14:45

Boekel Sport JO17-1 ST EGS JO17-1

donderdag 6 december
09:00

ST EGS JO9-4

Toxandria JO9-1

wordt bij GVV’57 op “de Bikkelkamp”
gespeeld
comp
scheidsrechter: FairPlay
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

Foto: Benjamin Bongaards trekt ten aanval

JO15-2 verliest en wint

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

Vorige week zaterdag tegen O.S.S. werd met veel te
grote cijfers verloren. EGS had een tegenstander waarbij een voetballer speelde die in het elftal niet thuis hoorde. In zijn eentje rolde hij EGS op. Niet leuk, maar bij
grotere clubs komt dat wel vaker voor. Eigenlijk speelde
EGS best wel een behoorlijke pot voetbal. Lekkere combinaties golfden over het veld. Wederom was het betere
voetbal dus van EGS kant. Zoals gezegd de tegenstander had haar maatregelen genomen.
Afgelopen zaterdag was de wedstrijd tegen Vita 2. Eerder had EGS nipt verloren van Vita 1 met 2-3 (was niet
nodig geweest, een gelijkspel had meer de verhoudingen weergegeven). Nu won EGS nipt met 5-4. De eerste
helft had een paar prachtige aanvallen in petto. Daarin
speelde Stein en Daan de hoofdrollen. Heeft u een kopieermachine dan kunt u aanval 1 en aanval 2 op elkaar
leggen. Identiek. Via een pass van Sem werd Stein de
diepte ingestuurd, met een prachtige voorzet vond hij
zijn maatje Daan in de spits. Tweemaal kon Daan zo
de bal in het doel lopen. De derde goal van Daan was
een prachtig afstandsschot in de kruising. Inmiddels had
EGS wel 2 doelpunten om de oren gekregen, zodat er
met 3-2 gerust werd.

Eenvoudige overwinning JO15-3

ST EGS JO15-3 - Juliana Mill JO15-2
(Arnoud Pol)

Afgelopen zaterdag stond de thuiswedstrijd tegen het
laag geklasseerde Juliana Mill op het programma.
Al gauw werd duidelijk dat het eenrichtingsverkeer zou
worden. Juliana stond met alle spelers rond de 16 onze
keeper stond op de middenlijn en onze laatste man 20
meter op de helft van de tegenstander. Wij moeten het
vooral voorin van snelheid hebben maar door de handbalverdediging konden we er niet doorheen komen. Een
paar kleine kansen en daar bleef het de eerste helft bij.
In de rust aangegeven dat we meer op onze eigen helft
moesten voetballen zodat we meer ruimte kregen. Colin
wilde een keer voetballen waardoor Niek de gelegenheidsdoelman werd. Al snel kwamen we op voorsprong,
Colin werd de diepte ingestuurd en kon inderdaad op
snelheid goed afronden. Niet veel later ging hij weer
goed door maar werd gehaakt door een tegenstander.
Mees scoorde de penalty. De 2 mooiste doelpunten
kwamen van Stijn en Tariel zij schoten van buiten de 16
fraai in het doel de keeper was kansloos. Helaas kon
Juliana nog wat terug doen door onoplettendheid konden ze de stand iets dragelijker maken.
Eindstand 4-1. Op naar de laatste competitie wedstrijd
voor de winterstop de derby tegen Gassel.

vertrek: 13:15 naar Boekel

Foto: Tijn Liefrink verzendt een pass

Na de break kwam Vita al snel langszij, maar dat werd
Joep te veel. Via, via kreeg hij de bal voor zijn voeten en
ronde bekwaam af. Stein maakte na een mooie solo de
5-3 . Toch werd het weer spannend. De 5-4 viel 5 minuten voor het eind. Met man en macht werd er verdedigd
om de overwinning binnen te slepen. Teun en Milan waren de frontmannen en gingen voor in de strijd.
Van goed voetbal was geen sprake meer in de tweede helft. Het werd allemaal wat feller, soms te fel. De
scheids had hier best (aan beide kanten) mogen optreden. Het veelal wegrammen van de bal door de tegenstander was ook mede debet aan de slechte vertoning
in de tweede helft en EGS lukte het niet meer om fatsoenlijke aanvallen op de mat te leggen. Dan krijg je een
rare wedstrijd, die uiteindelijk door EGS winnend werd
afgesloten.
Volgende week staat er nog een wedstrijd (als die doorgaat) tegen nummer 2 op het programma en daarna zal
EGS JO15-2 in januari de zaal induiken. Kijken we terug
op de eerste seizoenshelft dan heeft EGS in de competitie 5 maal gewonnen en 3 maal verloren. Een resultaat
waar de jongens tevreden mee mogen zijn. Zeker nu het
vertoonde spel steeds beter wordt. Nou ja, op de tweede
helft tegen Vita 2 dan, maar daar werd veel strijd aan de
dag gelegd. Ook belangrijk om wedstrijden te winnen.

Vlaaienactie smaakt naar meer
(Jan Nuijen)
De EGS Vlaaienactie die door de JO12-1 t/m JO7jeugd gehouden werd, heeft weer een mooi bedrag
voor onze EGS jeugd opgeleverd.
Er werden 260 vlaaien (ongeveer evenveel als in
2017) verkocht. Samen hebben de kinderen door
deze vlaaien te verkopen zo’n 600 euro voor de Samenwerking EGS verdiend.
Het team dat de meeste vlaaien verkocht, is de ST Estria/GVV’57/SCV’58 JO9-3!!! Alle spelers/speelsters
van dit team, die vlaaien hebben verkocht, mogen
‘een frietje eten’ in het clubhuis. (Dit wordt geregeld in
overleg met Berna Kamoen.)
IEDEREEN die vlaaien verkocht heeft BEDANKT!!!
Organisatie EGS Vlaaienactie

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: 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
vrij

ST EGS JO13-1

12:00

ST EGS JO13-2

ST Constantia/
Menos JO13-1

comp
scheidsrechter: Joeri Nuijen
vrij

ST EGS JO13-3M

vrij

ST EGS MO13-1

11:30

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

vrij

ST EGS JO11-1

10:15

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

Siol te sterk voor JO13-2
Siol JO13-1 - ST EGS JO13-2
( John Verwegen)
EGS JO13-2 speelde afgelopen zaterdag een
kansloze wedstrijd tegen Siol JO13-1. We deden
ons uiterste best, maar Siol was gewoon een veel
betere ploeg. We verloren de wedstrijd met 12-0.
Het was mooi verdeeld, zes voor de rust en zes
na de rust. Veel doelpunten werden gescoord uit
hoekschoppen en uit voorzetten vanaf de zijkant.
Hieraan kan onze verdediging aan gaan werken.

2

de derde helft egs
Houvast genoeg voor JO11-1 richting voorjaarscompetitie
DSV JO11-1 - ST EGS JO11-1

De beste fase van onze competitie werd bekroond door
een steekpass van Lennard op topscorer Lucas. Letterlijk werd met bloed, zweet en tranen de bal in de touwen

Al met al: we zien grote verschillen tussen het begin en
het einde van de competitie. Op basis van inzet en wilskracht kunnen we lekker meespelen. Dit is voor Marcus,
Guan, Julian H, Roan, Thijn, Sam, Thijs, Julian B, Olivier, Lennard en Lucas een houvast om in de voorjaarscompetitie te vlammen.

ST EGS JO11-2 ST Constantia/Menos JO11-3
(Danny Peters )
Na het wat ongelukkige gelijkspel van vorige week,
waren de jongens de koppositie kwijtgeraakt aan Siol.
Het enige wat ze vandaag dan ook moesten doen tegen Constantia was de wedstrijd proberen te winnen en
daarna afwachten of de jongens van de JO11-3 konden
stunten tegen de koploper. Door een aantal afmeldingen hadden we weer hulp gekregen in de personen van
Wik, Caelan en Tim. Waar vorige week de kansen niet
goed werden benut, was het vandaag al heel snel raak.
Het was Finn die een mooie aanval via Caelan en Tijn
in het doel schoot. Even later scoorde Finn opnieuw en
weer was Caelan de aangever. Dit keer in combinatie
met Kyan. De jongens bleven goed voetballen en met
mooie combinaties werd het vijandelijke doel onder vuur
genomen. Het duurt dan wel even voordat de volgende
treffer tot stand komt. Net voor de eerste pauze weet
Finn dan toch zijn derde doelpunt te maken met een
mooi afstandsschot. 3-0

te scoren. Ondanks zijn enorme inzet lukt het Kyan echter niet om één van de kansen om te zetten in een doelpunt. Jippe wisselt onder tussen met Mycha en gaat het
doel verdedigen. Met één van zijn eerste balcontacten
geeft Mycha een mooie steekpass op Tijn en hij glijdt
dan ook de 6-0 binnen. Enkele minuten later is het Ramon die met een individuele actie de 7-0 in de touwen
schiet. De laatste EGS-treffer komt op naam van Finn
die van afstand in de korte hoek de keeper passeert.
8-0. Het laatste doelpunt komt echter op naam van de
gasten uit Wanroij. Zij weten met een fraai afstandsschot
de eer te redden. 8-1
Na afloop komt het goede nieuws door dat de jongens
van de JO11-3 de wedstijd tegen de huidige koploper
hebben gewonnen. Dit betekent dat de jongens van de
JO11-2 opnieuw de koppositie hebben veroverd en volgende week tóch winterkampioen kunnen worden als
ze de wedstrijd uit, tegen Olympia, winnend weten af te
sluiten. Succes en zet hem op!!!!!!

scheidsrechter: leider is spelleider

Afgelopen zaterdag wat later in de ochtend vertrokken
we naar Cuijk , samen met onze gastspelers Wessel
en Thijn . Helaas door omstandigheden was Jayden er
niet bij , hopelijk is hij er snel wel weer bij . De jongens
hadden er veel zin in , dit komt ook door afgelopen donderdag bij de training , Frank heeft ze wat toegezegd
en daar hadden ze wel oren naar ..., iets van film kijken
met friet , frikandellen en boeren laten is bij de jongens
goed bij gebleven ( ha, ha ) !! Maar goed op naar Cuijk ,
snel omkleden , warming up en daar gaan ze beginnen !
Meteen al krijgen we een kans , helaas ernaast , maar
ze hebben er zin in en dat is te zien , want al snel wordt
t eerste doelpunt gemaakt door Stan , top ! En door
wordt er langs de kant geroepen , koppen erbij houden
! En dat heeft zin , hoppa 2 de doelpunt wordt gemaakt
door Wessel top ! Maar nu word Siol fanatiek en knalt er
al snel na ons een bal erin , stand is 1-2 .

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
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
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: Edwin van Kraaij
11:00
Foto: Kyan Smits wordt tegengehouden door de
lange tegenstander van Constantia/Menos

Rust ; frank en Chris spreken met de jongens , mannen t gaat goed maar koppen erbij houden , en daar
gaan ze weer . Ze worden aangemoedigd door de fanatieke ouders langs de zijlijn en dat heeft zin want al snel
scoort Levi en maakt t 1-3 . Blij zijn de jongens , trainers
en ouders ...! De jongens zijn stuk voor stuk goed deze
wedstrijd , te snappen want in t achterhoofd denken ze
aan de friet en frikandellen ! En daar komt Sven met een
goede zet en maakt het 1-4 ..., Siol gaat er ook tegenaan
en maakt ook een doelpunt , stand 2-4 Zal het hier bij
blijven of gaat er nog 1 komen , kom jongens wordt er
langs de zijlijn gezegd , vechten , jagen ..., en ze laten
zich niet kennen , want er wordt nog een doelpunt gemaakt door Stan , dit brengt de score op 2-5 ...,
en hier blijft t bij ..., gewonnen ! De jongens springen een
gat in de lucht , vier dat feestje wordt er gezegd langs de
zijlijn en dat doen ze ! Jongens trots op zichzelf , trainers
trots en ouders trots , wat een pracht wedstrijd
, goed gewerkt dus dik verdient.
Op naar de laatste 2 wedstrijden voor dit jaar , ga zo
door jongens , en trainer ..., we zien met zn alle goed
resultaat ! Top .
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Maaskantse Boys VR1 ST EGS VR2
comp

Dinsdag 11 december
ST EGS MO17-1

Volkel MO17-1

wordt bij GVV’57 op “de Bikkelkamp”
gespeeld

WInst JO11-3 dik verdiend
(Diana van Rosmalen )

MOSA'14 JO10-1

comp

19:00
Siol JO11-2G - ST EGS JO11-3

ST EGS JO10-1

scheidsrechter: FairPlay

Na de eerste pauze gaan de jongens goed door en het
is Wik (die zijn 1e wedstrijd speelt) die Finn in staat stelt
om er 4-0 van te maken. Geleidelijk komt de tegenstander wat beter in de wedstrijd en het is dan ook Mosse
die ternauwernood een doelpunt weet te voorkomen
met een mooie sliding. Even later krijgt de tegenstander
een penalty, na een wat ongelukkige handsbal. Mycha
staat echter zijn mannetje als stand-in voor Ramon en
ranselt de ingeschoten strafschop uit zijn doel. Aan de
andere kant ziet Jippe zijn kans om wel te scoren en hij
schiet dan ook goed binnen na een assist van Caelan.
5-0. De 2e pauze breekt aan met deze tussenstand.
Kyan gaat na de pauze in de spits spelen en de jongens
bedienen hem dan ook vaak op maat om een doelpunt

11:00

10:30

JO11-2 weet weer wat winnen is

SES JO11-2G

scheidsrechter: Dylan Childress

11:00
Na rust waren de eerste kansen voor ons. Een dubbele
1-2 kon door Thijs net niet worden afgemaakt. Langzamerhand werd het matter en moest onze goalie Sam
veelvuldig zijn strapatsen inzetten om ons voor erger te
behoeden. Jammer is dat dan juist een verkeerde uittrap
(door het midden!) opgepikt werd: 2-1. De bravoure was
tanende en uiteindelijk leidde dit tot een 4-1 nederlaag.

ST EGS JO11-3
comp

gewerkt: 1-1. Opgetogen werd de rust ingegaan.

(Paul Roeffen)
Op het groen-witte sportpark van DVS wilden we in stijl
de winterstop ingaan. Dit leek tegen de huidige nummer 3 op voorhand lekker meevoetballen te zijn. Echter
werd na 2 minuten een dekkingsfout met een afstandsschot direct afgestraft: 1-0 voor de Tunnissers. Vanaf
dat moment namen we de regie in handen. Met combinatievoetbal en volop strijd waren we de bovenliggende
partij.

09:30

comp
scheidsrechter: René vd Venne
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
10:30

ST EGS JO13-1

ST EGS JO15-3

vriendschappelijk
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
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Wel de kansen, maar niet de doelpunten

ST EGS MO17-1 SJO Vianen Vooruit/HBV MO17-1
(Ankie Spanjers )

Zaterdag 1 december mochten de meiden thuis aantreden tegen SJO Vianen/HBV MO17-1. Omdat Sophie
ziek was en we nog steeds een aantal meiden hebben
die maar een halve wedstrijd kunnen spelen hadden we
geregeld dat Tessa en Jonna (Jonna alleen de eerste
helft) met ons mee wilde spelen.

een paar mooie kansen op doelpunten, maar wederom
gingen ze er niet in. Er werd deze helft redelijk goed
overgespeeld en Gwen liet redelijk keepwerk zien.
Alsnog 1 puntje thuis weten te houden. Jullie hebben jullie best gedaan meiden. We moeten nog een wedstrijd
spelen in deze najaarscompetitie en dat is thuis tegen
Volkel op een doordeweekse dag. Ook zijn onze meiden
nog in de race voor de beker, we moeten 15 december
nog spelen tegen Margriet.

In de eerste helft ging het gelijk aan elkaar op. Maar al
na 10 minuten spelen wist Lieneke de stand naar een
1 – 0 voorsprong voor ons te zetten. Helaas was deze
vreugde niet voor lang. Want SJO Vianen/HBV wist na
20 minuten spelen de stand naar 1 – 1 te brengen. Britt,
Lieneke, Renée en Silke loste deze eerste helft nog een
aantal mooie schoten om een doelpunt proberen te maken, maar dit lukte hen geen van alle. Er werd redelijk
goed overgespeeld en Gwen had een paar goede reddingen.
In de tweede helft had Lieneke een hele mooie kans op
een doelpunt, die helaas er niet in ging. Silke probeerde
of ze hem in de rebound er wel in kreeg, maar helaas
lukte dit niet. Lieneke en Renée hadden deze helft nog

(Jochem Spoorendonk)
Onder de rook van het stadion van profclub TOP Oss
speelden we zaterdagochtend de uitwedstrijd tegen de
JO10-2 van Top. Na vorige week eindelijk eens gewonnen te hebben in deze klasse dus een pittig duel voor
de boeg.
Al snel bleek dat onze jongens en meiden sterk voor de
dag kwamen. Na wat kansen gemist te hebben scoorde
Robin de 1-1 vlak voor de eerste pauze. Dit gaf onze
kids het geloof dat hier resultaat te halen was. De van
een blessure herstelde Kaj scoorde 2x fraai en Sytze
deed ook een duit in het zakje zodat de voorsprong er
kwam 2-3. Ondertussen speelde Sofie op het middenveld en Minke in de verdediging een puike partij zodat
de druk constant op de Osse verdediging bleef staan.
Quinten (1ste helft) en Livai (2de helft) in de goal hadden niet veel te doen en die ballen die op ze af kwamen
pakte ze goed. Het gevecht zat deze keer echt op het
middenveld. Bilal (3) en Robin (nog 2 erbij) scoorde een
paar mooie goals zodat we uiteindelijk op 5-9 kwamen.

( Bas Janssen)
Een hele goeie dag allemaal, we moesten nog effe bijkomen van wat er de laatste weken allemaal is/was gebeurt
voordat we allemaal weer verkeerde dingen gaan schrijven ………..Maar ja, dat gebeurt gewoon en daar kunde
niks aan doen, heel misschien een klacht indienen maar
of dat helpt……….. en dan komen we ze volgend seizoen
weer tegen en dan, gewoon voetballend oplossen, en dat
doen onze meiden !!!!!!!!!, ze blijven erin geloven al was
er echt onrecht aan gedaan…….. In OSS weken geleden
3-3 (gelukkig) en vorige week gelukkig thuis tegen Udi
ook 3-3 (Een gelijke, spannende wedstrijd). Maar nu over
afgelopen zaterdag thuis tegen Margriet die kampioen
kon worden, als ze wonnen, maar wij hadden ook nog
kansen om kampioen te worden, DUS……………. Spannend !!!!!!! Vanuit OSS waren ze met 3 busjes gekomen
om hun meiden aan te moedigen, dus het was weer een
veel bekeken wedstrijd.
Na enne goeie warming-up gingen onze dames sterk van
start en kregen zo onze eerste kansen, Margriet stond
een beetje zenuwachtig af te wachten. Wij wonnen elk
duel op het middenveld en als er dan toch nog door glipte
kwamen ze de achterhoude van ons weer tegen waar ze
maar niet langs kwamen, alleen voorin kwamen we er

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

beker
scheidsrechter: Dylan Childress
Zondag 16 december
11:00

GVV'57 3

ST EGS 6

comp
10:00

V.V. Achates VR1

ST EGS VR1

comp
10:15

ST EGS VR2

Prinses Irene VR3

comp
scheidsrechter: Toon Verstraaten

(Piet Michiels)

Zaterdag 8 december
o

Anja Seinstra, Fannie Cuyten

t

Bert van Bentum

m

Willy van Schipstal, Ria van Schipstal

Zaterdag 15 december
Foto: Jonaa Rijcken in duel met haar tegenstandster van DSWH’18

o

Paulien Paters, Marjan van Krevel

t

Saskia Bongaards

m

Charlotte Aarns, Dora Elmans

Zaterdag 22 december

Al met al een fraaie overwinning, zaterdag kunnen we
ons roerige eerste seizoenshelft mooi afsluiten thuis tegen MOSA.

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

JO9-3 wint na achterstand
ST EGS JO9-3 - Juliana Mill JO9-2
(Manon Hol)

Foto (Jochem Spoorendonk): De JO10-1 speelde in
Oss bij TOP

JO13-3M tegen zoveel vijanden...

ST EGS JO13-3M - Margriet JO13-6M

ST EGS JO11-2

Commissie kantine

JO10-1 heeft smaak te pakken

TOP JO10-2 - ST EGS JO10-1

09:30

maar niet door, totdat Mirthe ontsnapte aan haar tegenstandster en gewoon cool bloedig afronden, en zo was
ook de rust stand 1-0 (gunstig voor ons voor evt……)
2de helft, Margriet moest komen en hadden de boel omgegooid en daar hadden we effe geen antwoord op, dus
liepen we teveel achteruit waar door hun steeds meer in
het spel kwamen, maar wij bleven knoken wat we waard
waren, en echt pittige duels werden er uit gevochten en
echt uit gevochten wat soms de scheids ontging, maar
dat hoort er ook af en toe bij (in het heets van de strijd
zullen we maar zeggen) Zij bleven maar komen en wij
konden nog steeds elke keer weer weerstand bieden tot
5 minuten voor tijd, een snelle uitbraak van hun op links
en gewoon knap in geschoten waar de goed kiepende
Femke geen antwoord op had (jammer voor ons, nu kunnen wij niet meer, alleen hun nog maar dan moeten ze
winnen) 1-1 Zo bleef de stand tot het eind.
Kei knap van onze meiden/dames, ze hebben gestreden
tot het eind met goed voetbal waar ze echt in zijn gegroeid en wie weet ………,echt kei goed !!!!!! Volgende
week zaterdag niks, dan kunnen ze nog nagenieten van
wat ze in hun schoentje hebben gekregen, maar die
zaterdag erop de allerlaatste wedstrijd, da word weer
knallen…… Dus voor de gene die dit spektakel wil aanschouwen, 15 december 13.15uur staan ze er weer met
alle plezier ….. HOUWDOE

4

We speelden zaterdag thuis tegen Juliana Mill.
Niek en mees konden niet meedoen dus we hadden maar 1 wissel nodig. Mees is geblesseerd maar
was er wel om zijn team aan te moedigen. Koen
begon in de goal, omdat Niek er niet was, en hij ook
wel een keer wilde keepen.
Max stond op het middenveld en kon het snel 1-0
maken. Hierna kwam Juliana terug en werd het 1-1
en niet lang daarna kwamen we achter te staan met
1-3.
Na elkaar even opgepept te hebben in de rust, was
iedereen weer scherp en werd er beter overgespeeld. Max mocht de tweede helft keepen en Koen
werd in de verdediging gezet. Wouter , welke op het
middenveld stond, dribbelde mooi richting de Goal
en kon een hele mooie voorzet geven aan Tijmen
waardoor het 3-2 werd. Tijmen was nu echt wakker
geschud en ging meer in de spits spelen. Hij maakt
het hierna 3-3. Lars , welke als verdediger stond
opgesteld, was zeer sterk en fel op de bal en wist
menig goal te voorkomen. In de laatste 5 minuten
voor tijd kon Bowen, die eigenlijk overal stond, mooi
naar voren dribbelen en had goed gezien dat Tijmen
goed was meegelopen. Hij gaf een mooie voorzet
waardoor Tijmen het 4-3 kon maken. Dit was ook
de eindstand.
Er werden nog penalty’s genomen waarbij max een
paar mooie reddingen had. De laatste bal werd ook
gehouden wat beloond werd met een “groepshug”
van het team.
Het was weer een spannende wedstrijd waarbij
hard gewerkt werd en goed werd overgespeeld.
Echt knap dat vanuit een 3-1 achterstand het uiteindelijk 4-3 werd! Super gewerkt Team! Ik ben trots
op jullie !

de derde helft egs
Mooiste wedstrijd van seizoen voor JO9-1 in Berghem
Berghem Sport JO9-2 - ST EGS JO9-1
(Robert Kilian)
Vandaag stond de wedstrijd regen Berghem JO9-02 op
het programma. Prima club met een goede jeugdafdeling. Ook het tweede team van de onder 9 is een team
om rekening mee te houden in de competitie. Dat hadden onze jongens en meisje (Britt) goed in hun oren geknoopt.
Vanaf het begin was EGS goed bij de les en combineerden ze er lustig op los. De ene na de andere goede
pass. Een genot om te zien. Achter stond het vandaag
weer goed met Kobe, Britt en Julian. Ze gunden Berghem heel weinig. Welgeteld één kans was er voor Berchem gedurende de wedstrijd. En aangezien het een
goede voetballende ploeg is, is dat een compliment
waard. De enige kans werd door keeper Robin vakkundig tegen gehouden tot frustratie van Berghem.

Fc Uden JO9-2 - ST EGS JO9-2
(Tamara DIsveld)

in staat stelde om de 4e goal binnen te werken. Ook in
de vierde periode kreeg EGS weer legio mogelijkheden.
Helaas lukte het in de afwerking niet altijd waardoor de
0-4 lang bleef staan. Ondanks dat bleef het tot aan het
eind een genot om naar te kijken. Één van de beste en
leukste wedstrijden van de JO9-01 dit seizoen. Dat zich
toch al kenmerkt met veel hoogtepunten. Als kers op de
taart zorgde Kobe in de laatste seconden van de wedstrijd na een mooie actie op links met een droog schot
voor de 5-0.

Op deze zeer koude ochtend ging de wedstrijd in
het begin gelijk op. Er werd fanatiek gespeeld. Cas
begon met een mooi schot op goal. De keeper hield
deze goed tegen. Vervolgens zagen we cas in de
verdediging de bal goed weghalen. Maar ook de
anderen zijn goed aan de bal geweest. Er was goed
samenspel en iedereen liet zich niet omlopen door
de tegenpartij. Lieke maakte de 0 1. Vervolgens
kwam er de 1 1. 2 1 werd het. Maar toen kwam
Merlijn met de 2 2. Een mooi schot!

Een afgetekende overwinning van een heel goed voetballend EGS. Super gespeeld hoor, complimenten voor
allemaal. Op naar volgende week waar het kampioenschap binnen gehaald gaat worden. En dat hebben jullie
dubbel en dwars verdiend!

Siem heeft een aantal keren de bal tegen gehouden. Goed gekeept! Cas zorgde voor de 2 3. Yadi
had een mooi schot maar helaas was die naast.
Goed samenspel Lieke en siem. Daarna goed samenspel tussen Yadi en Cas. Daar kwam de 2 4 uit.
Yadi zorgt voor 2-5 en Cas maakt de 2-6 en de 2-7.
Na een goede redding van Siem komt er toch nog
een tegengoal. Het stond 3 7. Siem tikt al duikend
de bal aan. Maar deze was niet houdbaar en zorgde
voor de eindscore 4 7.

Tijdens de eerste periode werd er al na 5 minuten gescoord. Goed doorgaan van Kees en Luuk bracht de
bal bij Kick die er als de kippen bij was om de 0-1 aan
te tekenen. Niet lang daarna was het Kobe die tot twee
maal toe de paal raakte met prima acties en schoten.
Ook Luuk wist de lat en de paal te raken waarna hij uit
een corner de bal direct op de pantoffel nam en hard in
het doel schoot. 0-2! In de tweede periode ging EGS op
dezelfde voet verder en was het opnieuw Luuk die met
een hard schot voor 3-0 zorgde. Geen vuiltje aan de
lucht voor EGS. Abe flitste een aantal keer goed langs
de linker kant en Britt, Julian en Kobe zorgden er voor
dat alle ballen onderschept werden en via goede passes de aanval voorzagen van goede ballen. Waardoor
Kees en Kick steeds gevaarlijk werden.
In de derde periode werd er opnieuw gescoord na goed
doorgaan van Kobe en Abe die met een goed schot,
waarop de keeper geen antwoord had, de alerte Kick

JO9-2 te sterk voor Fc Uden

Goed gespeeld allemaal! Het was weer een mooie
wedstrijd!!

JO7-3/-4 speelde tegen DWSH

ST EGS JO7-3/JO7-4
- SV DWSH’18 JO7-1

(geen wedstrijdverslag)

Foto: De JO9-1 speelde in Berghem

WInst voor JO7-5 bij Vitesse
Vitesse’08 JO7-1/JO7-2 - ST EGS JO7-5
(Dion Reffeltrath)

Op veld 1 is het incasseren en veel ballen uit onze eigen
goal vissen 9-1. David houdt de eer hoog, met 1 mooi
afstandsschot.

Vandaag een topper op het programma Vitesse – EGS.
Wel gek dat er op “neutraal terrein” gespeeld wordt in
Gennep. HUHM? Vitesse is toch geel-zwart, deze zijn
oranje-zwart. En waar is het stadion? “Is dit een kippenschuur?”; vroeg 1 van de jongens, die graag anoniem
wil blijven. En geen bubbelbad in de kleedkamer, maar
een douche? Oke de verwachtingen moeten worden
bijgesteld, maar omschakelen is geen probleem voor
onze mannen van EGS.

(Jody Jansen)
Na afgelopen donderdag een leuke pietentraining
te hebben gehad (complimenten aan de piet de een
heel leuk gedicht heeft gemaakt) was het vandaag
de beurt aan een uit wedstrijd tegen Festilent. Onze
kids waren er helemaal klaar voor. Een van de ouders iets minder, die was door alle haast de tas met
shirts vergeten, maar trainer Rein is natuurlijk goed
voorbereid en had nog een tas met hesjes mee.
Probleem opgelost!
De groep werd onderverdeeld en de wedstrijd kon
beginnen. Week op week volgden er grote overwinningen en laat dat vandaag nu weer het geval zijn.
Er is duidelijk een stijgende lijn te zien onder de kinderen. Ze vullen elkaar mooi aan. Met veel plezier
en inzet worden de wedstrijden gespeeld en langs
de lijn wordt er volop genoten. Vooral van de vele
hattricks die voorbij kwamen.

Foto: De topscoorders van vandaag Tieme Steijvers en David Reffeltrath
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Redactie:
		

Rian van de Ven
Edwin van Kraaij

Weer grote overwinning voor
JO7-1/JO7-2
Festilent JO7-1 ST EGS JO7-1/JO7-2

De verdeling is gemaakt, vandaag weer een 3 tegen 3
formatie. En we gaan van start! Team Milan – Tygo en
David moeten wel even wennen aan het kunstgras. En
krijgen al snel twee tegen doelpunten. Maar dan vinden
de jongens van EGS elkaar goed en opent David de
score. Het wordt nu een echte wedstrijd. Gelijk op, door
goede opbouw van Milan en twee scores van Tygo. Er
is een goede tactiek gevonden waardoor David steeds
vrij wordt gespeeld, en er nog 4 in schiet!
Tegelijkertijd op het andere veld. Vliegen ons de ballen om de oren. Ondanks de goede inzet. Het is wennen voetbal op kunstgras met die pepernoten – o, nee
zwarte rubberkorrels en een lichte bal die alle kanten op
schiet. Toch nog 3 doelpunten in het team van de Jip’s
(1) en Tieme (2), maar ook 9 tegen, helaas.
Wisselen maar… Het samenspel wordt steeds beter en
bij de Jip’s (Gerrit 3 – Theo 2) en Tieme (2)ontstaat een
mooie teamscore. Deze pot gewonnen met 2-7!

Foto: Hugo Jansen (JO7-3/-4) dribbelt met de
bal

Foto’s:		

Matt Gerrits

Volgende week mogen we onverwachts toch nog
een wedstrijd spelen. Daarna is de winterstop en
mogen onze kinderen hun kwaliteiten laten zien in
de zaal.

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

