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Weekbrief No 21
Seizoen 2009 – 2010
25 januari 2010

Secretariaat:
estria.jeugdsecretariaat@planet.nl

KANTINE-COMMISSIE
Don :
Zat :
Zon:
Don :
Zat :
Zon :
Don :

(Marion Peters)
28 jan
Tijs Dunk , John Derks
30 jan
Riecky Martens (blok o), Johan en Lia Peters(o)
Theo Nabuurs (blok s), Dora Elmans(m)
31 jan
Paulien Paters( 11.00/sluit), Teun en Marietje Broess(11.30/sluit)
Whitney (rust)
4 feb
Jos Peters, Annie van Raay
6 feb
Paulien Paters(blok o), Veronie Derksen
Paulien paters (blok s), Marjan van Krevel
7 feb
Paulien Paters(9.00/17.00), Marion Peters(12.30/sluit)
Whitney (rust), VIP GAST ?????
11 feb
Frank Peters, Mark van Lith

LET OP TIJDEN ZIJN VERANDERD
EIND TIJD OCHTENDDIENST 13.30
BEGIN TIJD MIDDAGDIENST 13.30

BLINDE POULE
(Marion Peters)
De winnaars van deze week zijn: Paulien Paters en Chiel v. Haren

SENIORENAFDELING
Uitslagen
(Rob Rijke)
Zaterdag 23 januari
Estria vet.
Heijen vet.

5-2

Zondag 24 januari
Estria 1
SVEB 1
Estria 2
GVV'57 2
Estria 3
Vitesse'08 6

1–2
4–3
tegenst. niet op komen dagen

Programma
(Rob Rijke)
Zondag 31 januari
Vriendsch 12:00 Estria 1
Vriendsch 12:00 Estria 2
10569
10.00 Juliana Mill 8

EVVC 1
EVVC 2
Estria 4

Dhr. M. Grens
Andre Derksen
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Zondag 7 februari
18002 14:30 Estria 1
17976 12:00 Estria 2
17277 10:00 Vianen Vooruit 4
17066 12:30 FC de Rakt 2
17129 10:00 Achilles Reek 4
17844 10:00 Estria DA1
Zondag 21 februari
vriendsch 12:00 Estria 1
vriendsch 12:00 Constantia 2

Hapse Boys 1
Hapse Boys 3
Estria 3
Estria 4
Estria 5
GVV'57 DA1

Constantia 1
Estria 2

Zondag 28 februari
14.30 Estria 1
20922 12:00 Estria 2
60782 12:00 Estria 3
20492 10:00 HVCH 9
20505 11:00 Odiliapeel/Braks Gro 3
20789 10:00 Estria DA1
Zondag 7 maart
14:30 Odiliapeel 1
21740 11:00 Vianen Vooruit 2
21483 10:00 Vitesse'08 6
21207 11:00 Estria 4
60719 10:00 Estria 5
21608 11:00 Vitesse'08 DA1
Zondag 14 maart
14:30 Estria 1
22887 12:00 Estria 2
22200 12:00 Estria 3
22356 10:00 De Willy's 3
22352 10:30 GVV'57 5
22755 10:00 Estria DA1

Dhr. P. Lange
Andre Derksen

Theo Wouters

Dhr. O. Lamers

Montagnards 1
Margriet 5
Tiny ten Haaf
JVC Cuijk 6
Andre Derksen
Estria 4
Estria 5
De Zwaluw DA2 Theo Wouters

Estria 1
Estria 2
Estria 3
Juliana Mill 8 Andre Derksen
Festilent 8
Jan Paters
Estria DA1

Stormvogels'28 1
TOP 4
Theo Wouters
Constantia 6
Tiny ten Haaf
Estria 4
Estria 5
Stormvogels'28 DA1 Jan Paters

Wedstrijdverslagen
Estria 1 – SVEB 1
(Piet v. Haren)
Vandaag stond de inhaalwedstrijd tegen SVEB op het programma.
e
e
Estria stond voor vandaag op plaats 4 en SVEB met 1 puntje meer op de 2 plaats in de 4
klasse G. Na een kwartier kreeg SVEB het eerste kansje toen de linkerspits werd
aangespeeld, goed wegdraaide, maar zijn schot ging naast. 5 minuten later was het Frank
Peters die Martijn Mulder in de diepte aan speelde. Martijn kon nog wel bij de bal maar
kreeg hem niet goed mee en schoot uiteindelijk vanaf rand 16 meter tegen de verdediger
aan. SVEB had het iets betere combinatiespel terwijl Estria ongeveer iedere bal blindelings
naar voren schoot. Op het half uur werd een voorzet van SVEB niet goed beoordeeld door
John Derks en kon Paul Bardoel nog net met zijn voet redding brengen.
Net voor de rust kreeg Estria een vrije trap. Frank nam de bal en Sander Bisseling kopte 1
meter over het doel. Meteen hierop kreeg SVEB een inworp waarbij iedereen dacht dat
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deze andersom was. De rechterspits gaf de bal voor en vanuit de draai schoot de spits in
maar recht in de handen van Paul.
e
Na de rust was het weer SVEB met de 1 goed kans toen een voorzet vanaf rechts ineens
werd ingeschoten maar Paul bracht fraai redding. Na een uur spelen kreeg Estria de bal
niet weg en kwam de bal net buiten de zestien meter bij een speler van SVEB.
Die speelde heel simpel de vrij staande spits aan en met een lage bal in de verre hoek
schoot hij de 0-1 binnen. Hierna kwam Estria steeds beter in het spel en werden de nodige
e
duels gewonnen. In de 68 minuut was het Bart Opsteeg die de aanval op zette met Niels
van Lier. Bart kwam ietwat gelukkig in balbezit op de achterlijn maar zijn voorzet was
perfect op het hoofd van Sander die de bal hard in kopte 1-1. 2 minuten later kreeg Estria
een vrije trap op 20 meter van het doel. Sander tikt breed op Frank, maar zijn lage bal
wordt met moeite door de keeper gepakt. Estria zette SVEB onder druk en nu was het
SVEB die de lange bal ging hanteren. Dit was natuurlijk niet ongevaarlijk met de 2 snelle
spitsen van SVEB. Een kwartier voor tijd was het 1 van die snelle counters, maar op het
laatste moment kon Rob Lamers het schot van de spits nog blokken.
e
Hierna een vrije trap van SVEB die bij de 2 paal wordt teruggekopt en vanaf 5 meter hard
op de lat gekopt. Beide partijen leken tevreden met de puntendeling ware het niet dat 9
minuten voor tijd een corner van SVEB van dichtbij werd ingekopt 1-2.
Estria probeerde hierna nog de stand gelijk te trekken maar SVEB liet achterin geen steek
meer vallen.

Foto: Martijn Mulder gaat over de knie bij de SVEB-verdediger
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Estria 2 – GVV’57 2
(Mark v. Lith)
Na een lange en koude winterstop met weinig gerichte trainingen in de
benen stond het altijd beladen duel tegen de Graaf op het programma. Met sneeuwval als
algemeen weerbeeld werd er begonnen met 4 nieuwe talenten in de ploeg; Coen L. en
e
Roel C. vanuit het A-team en Mark P. en Bas F. uit het kampioenschapteam van het 5
kwamen ons versterken. Na een matige start met weinig kansen voor beide teams was het
GVV dat “spits afbeet”. Uit een counter waren de buitenspelers onze defensie te snel en te
slim af en scoorden de 0-1. Estria probeerde de draad weer op te pakken, maar er kwam in
de eerste helft geen ritme meer in het spel. Tot overmaat van ramp scoorde GVV voor rust
ook nog de 0-2. Ze hadden nog enkele spreekwoordelijke dotten van kansen, maar deze
werden gelukkig niet meer verzilverd. In de rust probeerde onze trainer Jos K. (die onlangs
zijn contract verlengde) het zaakje op te pappen, maar er leek geen pit meer in te zitten…
Toch gingen de jongens in het rood-wit met volle kracht terug het veld op. Na het
e
fluitsignaal in de 2 helft ging Estria meteen op de aanval spelen en dit bleek voor GVV een
e
grote verrassing. Na veel druk zetten en zeer goede inzet was het Bram P. die voor de 2
keer in de wedstrijd 1-op-1 kwam te staan tegenover de keeper en dit keer bleef hij kil om
de keeper te omspelen. De aansluiting was gevonden! 1-2. Dit was de ommekeer in de
wedstrijd. De koppies gingen weer omhoog en eindelijk werd het een echte derby! Estria 2
begon te voetballen en dit leidde al snel tot de 2-2. Na goed doorjagen van Ferdy van B.
was het Ferdy zelf die de bal onhoudbaar onderin de hoek schoot. Estria had het overwicht
maar helaas was het vlak na de gelijkmaker GVV dat andermaal uit een counter scoorde,
2-3. Nu was Estria gebroken, dacht GVV… Estria bleef drukken en na een pass van onze
pinchitter Joost “Bombarda” B. op Bas F. plaatste hij een prachtige steekpass op Pim van
H., die met een puntertje de keeper wist te verschalken; 3-3. Iedereen dacht dat de
wedstrijd afgelopen was totdat de linksback van GVV het nodig achtte Coen L. in de 16
meter neer te halen: penalty! Weer was het Ferdy die deze zware kluif op zich nam en dit
perfect afrondde, 4-3!!! De winst was binnen en dit werd ook groots gevierd; deze
overwinning op de Graaf zal de boeken ingaan als de wedstrijd met twee gezichten, maar
uiteindelijk met een prima uitslag! Martijn Mulder kwam naderhand nog even de Esterse
manschaft feliciteren waarmee hij definitief zijn Estria-hart heeft laten spreken. Mark, Bas,
Coen en Roel hartelijk bedankt voor jullie inzet en bijdrage aan deze schitterende
overwinning.

Foto: Pim v. Haren, hier in “spagaatsprong”, was de maker van de 3-3
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Estria vet. – Heijen vet.
(Frans v.d.Heijden)
Afgelopen zaterdag gingen wij de eerste wedstrijd van 2010 spelen.
We hadden er wel zin in. en het weer was goed , en het veld ook.
Voor de coach Marius v Boekel , had het weer moeilijk om 13 spelers bij
elkaar te krijgen. We moesten tegen Heijen spelen . Tien ten Haaf floot , en de wedstrijd
begon . Estria ging goed van start , binnen een kwartier was het Menno, die goed doorging
1-0. Maar nog geen twee minuten later werd het 2-0 waar Paul A goed bij zat, het word een
eigen goal. Estria bleef maar door gaan en lieten veel kansen liggen.
Ze gingen maar door , een afstand schot zestien meter die Peter op 3-0 bracht.
Het was bijna rust toen Heijen een afstand schot die nog geraakt werd door F v d H, was
Andre kansloos dus 3-1. Dat was de rust stand.
Na de rust ging Estria wat moeizaam van start , Heijen kwam beter voor de dag.
Maar onze snelle Paul A die over links een schot met een boog over de keper heen ging,
zo de Goal in (afstand 16 meter) 4-1. Maar Heijen kwam terug, en een afstand schot 16
meter daar had Andre geen kijk op dus 4-2. De laatste tien minuten ging Estria weer aan
het voetballen. Menno dacht, één goal van mij, in zo’n wedstrijd, is niet genoeg
Hij ging voor zichzelf door, en maakte via de keper 5-2 dat was de eindstand.
Wij danken onze gast spelers Kees en Marsel .
De man van de wedstrijd was PAUL ARENDS.
Volgende week thuis tegen SES.

Vrijdag 12 maart a.s. om 19.30 uur
is het weer zover…..de dartpijlen kunnen “uit het
vet”
worden gehaald voor onze jaarlijkse dartavond.
Met dit jaar professionele dartbanen en een tequila
bord!!!
En na het darten zijn er pokertafels aanwezig.
Er is wederom een loterij, waarbij ook dit jaar weer hele
mooie prijzen te winnen zijn!!
De A-junioren, A-meiden, senioren, sponsors en vrijwilligers zijn van harte
welkom. Inschrijven € 4,= p.p. kan in de kantine of bij ondergetekenden.
Aanmelden vóór 5 maart a.s. in verband met huur van de dartbanen!!
Wij verheugen ons op een sportieve en gezellige avond en natuurlijk op een
grote opkomst!!
Dennis Burgers
Giel van Haren
Frank Peterstel:
(0486) 471847
tel: (0486) 474874
tel: 06-21544293
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INFORMATIE JEUGDAFDELING
Mededelingen
• (Cees v. Dongen):
Op maandag 25 januari heeft de eerste demotraining van Ivo Rossen plaatsgevonden
met de F-jeugd. Naast de F1 en F2 met hun leiders waren ook verschillende andere
jeugdleiders en ouders aanwezig ondanks de kou. Door de F-spelers werd olv Ivo een
goede training afgewerkt. Na afloop werd deze training en de training van de F-jeugd in
het algemeen door de betrokken leiders geevalueerd en er werden waardevolle tips en
adviezen uitgewisseld.
Door de knieblessure van Ivo is besloten om de training voor de E-jeugd van
aankomende maandag 1 februari NIET door te laten gaan en uit te stellen tot een nader
te bepalen tijdstip. Ook is Ivo genoodzaakt de trainingen van de A1 op de maandag
voorlopig te laten waarnemen door Theo van Haren en Edwin v. Kraaij. De training voor
de A1 op de woensdag wordt tijdelijk verplaatst naar de donderdag waar de A1 samen
met de selectie zal trainen. Deze oplossing is slechts van tijdelijke aard in afwachting
van het herstel van Ivo. Ivo zal overigens wel de wedstrijdbegeleiding van de A1 blijven
doen.
• (Mari v.d. Berg)
De keeperstraining voor de E- en F-jeugd die wordt gegeven door Mari v.d. Berg zal
weer beginnen op donderdag 4 februari a.s. op dezelfde tijden als in het najaar.
Uitslagen zaterdag 23 januari
(Rob Rijke)
HBV A1
Estria A1
Hapse Boys B1
Estria B1
TOP B3
Estria B2
SSS’18 C1
Estria C1
JVC Cuijk C5
Estria C2
Estria D1
VIOS'38 D1
Estria D2
DAW D5
Berghem Sport E2
Estria E2

3–5
Afg.
8–1
4–1
0–6
1–4
0–6
14 - 0

Wedstrijdprogramma:
(Rob Rijke)
Zaterdag 30 januari
65374
15:00
Estria A1
Vorstenbossche Boys A1
Scheidsrechter: Dick Cuijten
65965
13:00
Estria B1
Excellent B1
Scheidsrechter: Theo Wouters
66141
14:30
Estria B2
Nulandia B3
Scheidsrechter: Jan Paters
66829
11:30
Estria C1
Heijen C1
Scheidsrechter: John Derks
67069
11:00
Estria C2
SV Milsbeek C2CO
Scheidsrechter: Sjon Steenhuizen
69709
13:15
GFC'33 M11C1
Estria M11C1
Vertrek: om 12.15 uur naar Grubbenvorst
Rijders: Degenaars, Walraven, Arts, res: Hofstra
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67957

12:45

68307

10:30

69908

10.30

72196

9.00

70675

10.00

72204

11.00

73299

9.30

73413

9.30

Constantia D1
Estria D1
Vertrek: om 11.45 uur naar Wanroij
Rijders: Versantvoort, van de Bijl, Jakobs, res: Beeftink
UDI'19/Beter Bed D9
Estria D2
Vertrek: om 09.30 uur naar Uden
Rijders: Dinnissen, Biddle, Willems, res: Cuppen
Excellent E1CO
Estria E1
Vertrek: om 9.30 naar Oploo
Rijders: Derksen, Rutten, Res. v. Rooij
Prinses Irene E4G
Estria E2
Vertrek: om 8.00 naar Nistelrode
Rijders: wordt door leiders zelf geregeld
Olympia’18 E7
Estria E3
Vertrek: om 9.00 naar Boxmeer
Rijders: wordt door leiders zelf geregeld
EVVC E7M
Estria E4M
Vertrek: om 10.00 naar VInkel
Rijders: Derksen, Rutten, Res. Aarns
Estria F1
GVV’57 F2
Scheidsrechter: Alex v. Kraaij
Estria F2
FC de Rakt F2
Scheidsrechter: Edward Bekker

Zaterdag 6 februari
65382
14:30 FC Uden A1
Estria A1
Vertrek: om 13.00 naar Uden
Rijders: Ten Haaf, Lourensen, Versantvoort, Res: Heine
69822
14:30 Estria MA1
JVC Cuijk MA1
Scheidsrechter: Theo Wouters
65973
14:30 Vitesse'08 B1
Estria B1
Vertrek: 13.00 naar Gennep
Rijders: Schel, Lamers, Jongejan, res. Bekker
66168
14:30 Juliana Mill B2
Estria B2
Vertrek: 13.30 naar Mill
Rijders: Kroon, v. Zutphen, Wouterson, res. Claassen
66840
14:15 Leunen C1
Estria C1
Vertrek: 13.00 naar Leunen
Rijders: Blom, Cuppen, v,d. Wijst, Res: Derksen
67123
15:00 Constantia C2
Estria C2
Vertrek: 14.00 naar Wanroij
Rijders: Nijenhuis, Willems, v. Haren, Res. Arts
69719
14:30 Estria M11C1
SSS'18 M11C1
Scheidsrechter: Jan Paters
67980
12:00 Estria D1
Juliana Mill D1
Scheidsrechter: Richard v. Cleef
68397
12:00 Estria D2
Ravenstein D2
Scheidsrechter: Sjon Steenhuizen
69967
10:30 Estria E1
Constantia E1
Scheidsrechter: Menno ter Horst
72245
9:30 Estria E2
Juliana Mill E4
Scheidsrechter: Omid Popalzij
70710
9:30 Estria E3
JVC Cuijk E5
Scheidsrechter: Sorab Rahie
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72232
73593

73467

9:30 Estria E4M
SC. St. Hubert E2M
Scheidsrechter: Max Kroon
9:00 DAW F4
Estria F1
Vertrek: 8.00 naar Schaijk
Rijders: Visser, Linders, Res: Boeijen
9:00 Juliana Mill F3
Estria F2
Vertrek: 8.00 naar Mill
Rijders: Hesselberth, Spanjers, Res: Cuppen
Programma Mini's Zaalvoetbal

Datum

Sporthal

Aanvang

30-1-2010 Meercamp Oeffelt

10:00

6-2-2010 Meercamp Oeffelt

9:00

13-2-2010 vrij (carnaval)
20-2-2010 vrij
27-2-2010 Meercamp Oeffelt

10.00

Wedstrijdverslagen:
HBV A1 – Estria A1
(Sander Bisseling)
Vandaag stond de eerste wedstrijd van de 2de seizoenshelft op de
planning. Het was net geen derby maar als je de auto in de 4de versnelling had was je er
al. Het begin van de wedstrijd was slecht. Beide teams startte met rommelig voetbal. Er
waren een aantal kleine kansjes heen en weer geweest toen Remco U. , in de 15de
minuut, over de linkerkant naar binnen sneed. Hij schoot de bal richting lange hoek maar
werd onderweg aangeraakt door een van de Beerse verdedigers, hierdoor viel de bal met
een boog achter de keeper. 0-1. Nog geen 10 minuten later kon ook de 0 bij het thuisteam
van het scorebord af. Na matig verdedigen en veel kap- en draaiwerk van de stijflinkse
spits kon hij de 1-1 aantekenen. 5 minuten later was het weer de Beerse aanvalsleider die
tot scoren kwam. 2-1. Het was belangrijk dat Estria A1 nog een keer tot scoren kwam, om
zo gelijk de rust in te gaan. Dit gebeurde ook, het was de uitstekend spelende Remco U.
die wederom over links gevaarlijk was. Hij legde de bal breed en een verdediger van Beers
gleed hem prima binnen. 2-2. RUST. De tweede helft begonnen we met 4 wissels. Dit
bracht een frisse moed in de ploeg bij de escharenaren. Estria begon een stuk feller dan de
1ste helft. Het doelpunt bleef alleen lang uit. Toch was het Coen L. die na een pass van
Remco U. het net vond. 2-3. 10 minuten later, in de 85ste minuut, was het wederom Coen
L. die het net vond. Deze keer was het op een gelukkige wijze, hij zette de bal vanaf de
linker zijkant voor maar deze viel prachtig in de lange hoek binnen. 2-4. Estria leunde
hierna achterover maar kwam er al snel genoeg achter dat ze dit niet nog een keer moeten
doen. Na een prima voorzet werd de bal goed binnengekopt door een van de Beerse
spelers. 3-4. De scheidsrechter zag zijn kans om zich populairder te maken bij HBV en
telde er zo’n 8 minuten blessuretijd bij. Dit resulteerde nog bijna in een doelpunt voor HBV,
het was weer de linksbenige spits. Hij ging onze keepatta Pascal tH. Eenvoudig voorbij
maar vergat daarna zijn rechter chocoladebeen goed naast de bal te zetten waar door hij
onberispelijk hard naast schoot. Gelukkig floot de scheids snel af nadat Remco U. de
wedstrijd op slot gooide door de bal bekwaam in de korte hoek te schieten. 3-5. Al met al
zijn de eerste 3 punten dus weer in de pocket en meegenomen naar Escharen. Publiek
bedankt en tot volgende week. Dan treden we thuis aan tegen Vorstenbosch. De groente.
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Estria D1 – VIOS’38 D1
Estria D1 start slecht tegen nieuwkomer VIOS D1!
(Frank Haans)
Nadat de jongens ondanks het winterse weer vanaf begin januari fanatiek op de
besneeuwde velden hadden getraind waren we als leiding van mening dat de
voorbereiding op de tweede seizoenshelft goed was geweest. Ruim een week waren de
velden inmiddels sneeuwvrij en bespeelbaar, dus de wedstrijd van vandaag ging gewoon
door. Luca Jacobs werd uitgeleend aan de D2 omdat die maar met tien spelers stonden, bij
de D1 was iedereen verder fit. We moesten het voorjaarsseizoen openen tegen
nieuwkomer VIOS, die vanuit de 2de klasse was gepromoveerd. Kansen genoeg dus voor
een goed begin. Vince Theunissen stond onder de lat. Achterin startten we met Thom op
rechtsback, Ypke als laatste man en Tom als linksback. Het middenveld bestond uit Moos,
Laurens, Vidjay (als voorstopper/half en Ivo van Dongen linkshalf. Voorin op rechts Camiel
van Zuijlen, midden Marijn en linksbuiten Max. Estria begon sterk aan de wedstrijd en
kreeg snel wat kansjes, met name ook via Moos die vanuit de halfpositie een paar keer
sterk opkwam. Uit een afgeslagen aanval kreeg de doorgeschoven Thom de bal buiten de
16 meter en hij besloot te schieten. Een hoge raketbal volgde die boven de keeper van
VIOS strak onder de lat binnenplofte!! 1-0!!!! Het was Thom’s eerste en meteen een mooie!
Zou de D1 nu eindelijk ook eens meerdere keren gaan scoren? Het leek er wel op want
diverse goede aanvallen volgden, maar helaas stuitten Marijn en Camiel op een goed
spelende VIOS-keeper. Toch werd gaandeweg VIOS ook gevaarlijker en moesten Ypke en
Vince regelmatig aan de bak om nader onheil te voorkomen. Gelukkig keepte Vince in deze
helft vrijwel foutloos, maar het gemak waarmee VIOS het initiatief op het middenveld wist
over te nemen baarde zorgen. Gelukkig wisten we bij rust mede door Vince de schade
beperkt te houden en gingen we met een 1-0 voorsprong de kleedkamer in.
In de rust moesten we proberen om zodanig in te grijpen dat we het gevaar konden keren.
Koen ging zoals altijd onder de lat. Ypke werd vervangen door Vidjay met Ruud als
voorstopper. Laurens maakte plaats voor Jort en ook Maciej kwam het middenveld
versterken. Moos wisselde van rechtshalf naar links als hangende linksbuiten en Ivo ging
op rechts spelen. Voor handhaafden we Camiel en Marijn en wisselden de bleek spelende
Max. We hoopten met twee regisseurs (Jort en Maciej) op het middenveld weer meer grip
te krijgen op de wedstrijd. Heel even leek dat ook het geval te zijn want al in de eerste
minuut kregen we een dot van een kans. De bal hobbelde tergend langzaam van links naar
rechts vlak langs de doellijn nadat de keeper was gepasseerd, maar niemand slaagde erin
de bal over de lijn te drukken. Kort daarna ging het goed mis. Het middenveld was
stuurloos en liet de centrale halfspeler van VIOS de regie over nemen, die steeds weer alle
tijd kreeg om zijn voorhoede aan het werk te zetten. Eerst greep Koen nog tot drie keer
goed in, maar ook hij was kansloos toen een slecht verwerkte bal van Vidjay via een spits
over hem heen dwarrelde en hij er niet in slaagde deze voor de lijn weg te halen 1-1.
Daarna zakte Estria nog meer in en was een 4-1 nederlaag het uiteindelijke gevolg! Als
coaches waren we vooral teleurgesteld dat de boys zich in de tweede helft zo makkelijk
lieten inpakken. We moeten dan ook tot een spijt vaststellen dat een goede regisseur nog
niet is gevonden, dat de ervaren spelers niet het verschil maken en dat we niet in staat zijn
om een veldoverwicht zoals we dat in de eerste fase van de wedstrijd hadden in meerdere
goals uit te drukken. Bezinning is gewenst, en hard werken en veel praten om weer een
opwaartse lijn te krijgen.
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UHC E1 – Estria E1
(fam. Leegstraten)
Estria E1 is 2010 op het veld gestart met een koude maar nuttige
oefenwedstrijd gespeeld tegen UHC e1 uit en in Bergharen.
De jongens zijn overigens wel wat gewend, de bikkels hebben de gehele winterse periode
in de sneeuw tweemaal per week onder de bezielende leidng van Willy doorgetraind.
Bij het aantreden was het voor de meegereisde supporters even schrikken, er stond een
snijdende winde over het veld en de tegenstander was fysiek aan de maat, eigenlijk gelijk
aan de tegenstanders die in het najaar tegenstander waren.
UHC startte met een offensief en kwam snel op 1 -0 . Hierna begon Estria als een blok te
verdedigen en naarmate de eerste helft vorderde kwam Estria steeds vaker uit het
doelgebied.Tot kansen voor Estria kwam het echter nog niet.
Dirk stond als een tijger te keepen en hield zijn doel tot aan de rust schoon.
In de 2e helft kwam UHC vrij vlot op 2 - 0 en 3 -0. Estria liet zich echter niet kennen en
begon meer de aanval te zoeken. Tot drie keer kwam Estria dichtbij de tegentreffer, een
indraaiende hoekschop van Abel die van de lijn werd geplukt, een inzet van Luuk waarvoor
de tenen van Luuk net een centimeter te kort waren, en een doelpoging van Menno waarbij
de bal de paal net aan de verkeerde kant passeerde.
Vervolgens wist UHC de voorspong nog te vergroten naar 4 - 0. Net voor tijd werd de inzet
van Estria dan toch nog beloond met een wonderschone treffer van Koen die met een
diagonaal schot over de verdediging en de keeper de bal in de rechterbovenhoek liet
verdwijnen.
Met vuurrode benen werd vervolgens de kleedkamer opgezocht waar de ranja en snoepjes
klaarstonden.
DSV F1 – Estria F1
(fam. Aarns)
Vandaag speelden onze mannen een oefenwedstrijd ter voorbereiding van
de voorjaarscompetitie die volgende week weer begint. Onze tegenstander was de F1 uit
St. Anthonis. Vanaf het begin was Estria de betere maar DSV maakte tegen de verhouding
in de 1 - 0. Nog voor rust wist Estria op een 2 -1 voorsprong te komen. Tijdens de 2de helft
werd het goede voetbal beloond met nog 3 doelpunten.
De F1 heeft een stapje naar voren gemaakt. De spelers liepen zich goed vrij en daardoor
werd er meer overgespeeld, wat het spel ten goede kwam. Ook werd er door iedereen
goed meeverdedigd. Er stond een echt team op het veld. Zelfs tegen het eind van de
wedstrijd wist Estria nog op een behoorlijk tempo te spelen. Tijdens de laatste trainingen
was de conditie van de mannen onder handen genomen en dat was te merken. Bij
balverlies in de wedstrijd werd dit zichtbaar toen de opkomende verdedigers en
middenvelders direct weer hun positie opzochten om de tegenstander op te vangen.
De doelpuntenmakers waren Tom Rozestraten, Tom Zwaans, Wout, Lars en Jarda.

11

TOPSCOORDERSLIJST JEUGD 2009-2010
(Matt Gerrits)

1e
2e
3e
4e
5e
7e
9e

12e

16e

19e
21e

Naam
Aantal
Naam
Aantal
Sander Bisseling (A1)
21x
29e
Bart van Dongen (A1)
2x
Khalid Ibrahim (B1-B2)
15x
Niels Paters (A1)
2x
Luc Derksen (C1)
14x
Huub v/d Ven (A1)
2x
Youp Couwenberg (B2)
11x
Finn Ariaans (B1)
2x
Joris Claus (C2)
10x
Koen Linnenbank (C1)
2x
Thomas Maas (B2)
10x
Rick Arts (C2)
2x
Jason Burgers (D2)
8x
Jort Krus (D1)
2x
Joep Dinnissen (D2)
8x
Marijn van Dongen (D1)
2x
Yassin Achmed (C2)
7x
Anouk Krus (MA1)
2x
Thijs Dinnissen (C1)
7x
Lisanne Paters (MA1)
2x
Josir (C2)
7x
Kim v/d Ven (MC1)
2x
Coen Lourensen (A1)
6x
Esmee Versantvoort (MC1)
2x
Remco Uijen (A1)
6x
Hassan Ibrahim (C2)
2x
Zoran van Peer (C2)
6x
42e
Luca Jacobs (D1)
2x
Joyce op 't Veld (MA1)
6x
20 spelers en speelsters
1x
Jordy Hurkens (B1)
5x
Martijn v/d Ven (B2)
5x
Lennon Wouterson (B2)
5x
Manon Dinnissen (MA1)
4x
Max van Kraaij (C2)
4x
Milan Derksen (A1)
3x
Omid Popalzay (B1)
3x
Tim Oosterlaak (B2)
3x
Ruben van Zuylen (C1)
3x
Laurens Beeftink (D1)
3x
Mitchell Rutten (D2)
3x
Wendy Blom (MA1)
3x
Renate van Zuijlen (MA1)
3x
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Mijn naam is Ziva Mbonjani en ik ben 6 jaar. Vandaag was ik mini pupil bij Estria. Samen
met mama en mijn broer Chedu werden we hartelijk ontvangen door Whitney. De spelers
zaten al in de bestuurskamer, dus bracht Whitney mij snel daar naartoe. Daar kon ik nog
net horen wat er werd besproken voor de wedstrijd. Ik ben erg blij met de voetbal, met alle
namen van de spelers er op, die ik heb gekregen. Toen had ik even tijd om wat te drinken
en kreeg een snoepzakje. Whitney haalde ondertussen het shirt van pupil van de week en
een trainingsjack van Estria, want het was behoorlijk koud. Trots trok ik de Estria kleren
aan. Nu was het wachten totdat de spelers zich hadden omgekleed en op het veld gingen
warm lopen. Ik had niet zoveel zin om mee de warming-up te doen, maar de spelers
namen me mee en deed ik toch even mee.
Toen ging de wedstrijd beginnen en mocht ik de aftrap doen. Hier had ik erg naar
uitgekeken en dat vond ik ook het allerleukste, ook al miste mijn bal de goal. Daarna heb ik
de eerste helft heerlijk met een dekentje in de dug-out gezeten. Tijdens de tweede helft ben
ik gaan tafeltennissen, maar volgde wel nauwlettend de score. Helaas heeft Estria deze
wedstrijd niet gewonnen, maar ik heb een fantastische middag gehad!
Groetjes van Ziva Mbonjani
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