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                        Foto: In de laatste wedstrijd van 2022 won het 4e met 5-2 van SES 2
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DERDE HELFT EGS’20

(Wedstrijdsecretariaat)

Uitslagen

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

DONDERDAG 22 DECEMBER
EGS’20 4 SES 2 5-2

Derde Helft EGS’20 20         *  Maandag 9 januari 2023           * Seizoen 2022-2023

INFORMATIE VANUIT HET WEDSTRIJDSECRETARIAAT
Contributie
Er zijn nog 83 (jeugd)leden die de contributie nog niet 
voldaan hebben. Dit is iets meer dan 10% van het totaal 
aantal gefactureerden. Wij hopen dat deze (jeugd)leden 
alsnog tot betaling overgaan zodat we niet tot maat-
regelen hoeven over te gaan waarbij spelers niet meer 
speelgerechtigd zijn. De deadline hiervoor is 1 februari 
a.s.  Als je nog geen contributie betaald hebt, doe dat 
dan dus gauw of neem bij vragen contact op met de 
penningmeester via penningmeester@egs20.nl

Fair Play bijeenkomst jeugdleiders op 
woensdag 11 januari a..s.
Een groot deel van onze enthousiaste trainers en 
coaches staat wekelijks op het veld vanuit betrok-

kenheid en een gedeelde liefde voor het voetbal-
len. Velen daarvan met vaak minimale ervaring in 
het omgaan met de grillen en nukken van jongeren. 

Een aardige uitdaging, ziet ook de Fair Play Commis-
sie van de vereniging. In het kader van ‘voorkomen is 
beter dan genezen’ organiseert zij een interactieve in-
foavond voor alle coaches, trainers en jeugdleiders. 
Om onder leiding van Quirijn van den Berk (docent en 
jongerencoach) samen meer inzicht te krijgen in de 
breingeheimen van jongeren in het algemeen. 

We hopen dat iedere jeugdleider na deze avond met 
weer wat nieuwe handvatten naar huis en vervolgens na 
de winterstop het veld op gaat!

AGENDA

11-1  Fair Playbijeenkomst jeugdleiders
14-1 Themabijeenkomst KNVB  
 vrijwilligers/clubarbitrage
23-1 Overleg bestuur

Foto: Op zondag 8 januari jl. was er de “Goed   
Begintocht” van Maasland Cycling waarbij voor 
het start- en eindpunt het clubhuis van EGS’20 
werd gebruikt
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Beste leden en vrijwilligers van EGS ’20, leden en vrijwil-
ligers van  Hockey club Grave en alle andere aanwezi-
gen. Ik wil beginnen met jullie  namens het bestuur van 
EGS ’20 een heel gezond en sportief 2023 toe te wensen. 
Normaal gesproken zou onze voorzitter Jan de Kruif hier 
staan om de traditionele nieuwjaarstoespraak te hou-
den. Helaas is hij door persoonlijke omstandigheden 
verhinderd en heeft hij gevraagd om zijn toespraak door 
mij te laten uitspreken. 

Voor jullie staat een  trotse vice-voorzitter. Trots op jul-
lie,  leden en vrijwilligers en niet te vergeten op mijn 
mede bestuursleden.  Met zijn allen  hebben we laten 
zien dat de fusie een fantastische vereniging heeft 
voortgebracht.  Waar in aanvang bij  gemeente en in-
woners van Grave  twijfel bestond over de haalbaarheid 
van de fusie en over de financiële haalbaarheid van de 
bouw van het sportpark hebben we met zijn allen laten 
zien waartoe we in staat zijn. Dat het hele proces van 
bouw en fusie als voorbeeld wordt gezien  blijkt wel uit 
de vele bezoeken die we afgelopen jaar hebben gehad 
van sportverenigingen en afgevaardigden van gemeen-
ten uit  het gehele land. Ze zijn allemaal geïnteresseerd 
in hoe wij dit  met elkaar  tot stand hebben gebracht.
Het is de eerste fysieke  nieuwjaarsreceptie op sport-
complex de  Kranenhof in deze fantastische kantine. Een 
mooi moment om met zijn allen terug te  kijken en een 
blik op de toekomst te werpen. 

Een aantal bijzondere momenten van het afgelopen jaar 
wil ik nog eens met jullie delen.  De toekenning, door de 
gemeente Grave, van de vrijwilligersonderscheiding ‘D’n 
opsteker’ Deze onderscheiding is voor de laatste keer 
in het bestaan van de Gemeente Grave toegekend aan 
de vrijwilligers van EGS’20 die, onder leiding van Pas-
cal Kersten en Jurgen Verhallen, het multifunctionele 
sportpark hebben gerealiseerd. In april ontvingen Jan 
en Paulien een Koninklijke Onderscheiding voor hun ja-
renlange vrijwilligerswerk. Bij de landelijke verkiezing 
‘Duurzame sportaccommodatie’ van 2022, in het leven 
geroepen door NOC*NSF en kenniscentrum Sport & Be-
wegen,  behaalden wij de 2de plaats. Deze jaarlijkse on-
derscheiding is een mooie bekroning op het werk van de 
vele vrijwilligers die betrokken zijn geweest bij de bouw 
van ons sportpark. Heel trots zijn wij dat de KNVB ons 
sportpark heeft uitgekozen  voor het aangaan van een 
2-jarige overeenkomst   waarbij aan EGS’20 jeugdinter-
lands zullen worden toegewezen. Dit heeft inmiddels al 
geresulteerd in 3 mooie en druk bezochte  wedstrijden.  
2x Een wedstrijd van Nederland JO-17 tegen Ierland en 
recent de dames O-23 tegen België. In April 2023 zullen 
op het sportpark een aantal wedstijden plaatsvinden in 
het kader van het EK-kwalificatie toernooi voor dames  
O-19

NIEUWJAARSTOESPRAAK ARTHUR BRUSSAARD

Foto: Arthur Brussaard

Op sportief gebied zijn er ook mooie momenten ge-
weest voor EGS’20. Na de trainerswisseling bij de dames 
begin 2022 waarbij afscheid werd genomen van Peter 
van de Hoogen en Edwin van Kraaij en Theo Elmans  de 
training van dames 1 en 2 overnamen  volgde een suc-
cesvolle periode voor dames 1 met als bekroning een  
kampioenschap. Ook het 7e en de JO13-1 stonden op het 
kampioensbordes.  Het eerste  elftal had tot kort voor 
het einde  van de competitie nog uitzicht op  een  peri-
ode titel en de nacompetitie. Helaas slaagde het team 
onder leiding van Remco ten Hoopen daar op de valreep 
niet in. 

Rein Bonimbie nam aan het eind van het  seizoen 21-22 
afscheid als assistent trainer. Jaren lang heeft hij  het 
2de elftal,  van eerst Estria en later EGS onder zijn hoede 
gehad. In Ramon Taihuttu hebben wij een goed opvolger 
gevonden. Dit  blijkt uit het feit dat hij recentelijk met 
het 2de bij de eerste 7  is geëindigd in de najaarscom-
petitie van de reserve 2de klasse. Komend half jaar gaat 
het 2de in de winnaarspoule strijden voor promotie naar 
de reserve 1e klasse. 

Zoals de meeste leden zullen weten neemt EGS 20 aan 
het eind van het seizoen afscheid van de hoofdtrainer 
Remco ten Hoopen. Remco heeft te samen met  Rein als 
assistent trainer en  de verdere  technische staf de af-
gelopen jaren een grote bijdrage geleverd aan  het cre-
eren van een eenheid tussen de selectie spelers van de 
drie  verenigingen. Dankzij zijn enthousiasme en inzet 
heeft hij bereikt dat het eerste elftal een stabiele derde 
klasser is geworden. De  vele jonge spelers die hij heeft 
ingepast  in het elftal bieden de  toekomstige trainer, 
Michel Kuijpers, afkomstig uit Haps en momenteel trai-
ner van tweedeklasser SSS’18 uit Overloon een mooie 
basis voor verdere groei.   

Op het wensen lijstje van het bestuur stond al langer de 
wens om naast voetbal voor jeugd en senioren, de wal-
king voetbal, de Veteranen en de Bikkels ook G-voetbal 
aan te bieden. Na enkele gesprekken met vrijwilligers 
die ook werkzaam zijn bij Dichterbij is vanaf   de zomer 
een voorzichtige start gemaakt. Dat de G-voetballers 
zich al helemaal thuis voelen  blijkt uit de mooie raam-
versiering welke ze voor kerst hebben aangebracht.

Naast voetballen werden er ook diverse meer sociale 
activiteiten georganiseerd. Denk aan de teambuilding 
voor de jeugd, familie toernooi,  Halloween feest, Sin-
terklaasbezoek, Christmasparty, de sponsoravonden met  
recentelijk Hans Kraay jr als gast en vlak voor kerst nog 
de  jaarlijkse bingo.   Deze druk bezochte activiteiten 
laten zien wat voor band er is ontstaan tussen de  leden 
en vrijwilligers van de oude verenigingen.  Hierbij mogen 
we zeker  niet de leden en vrijwilligers van de hockey 
vereniging  vergeten. 

Foto: Er waren een kleine 100 aanwezigen bij de 
nieuwjaarsreceptie

Programma

zaterdag 14 januari

09:45 EGS'20 JO11-2 Overasseltse Boys 
JO11-1

vriendschappelijk

scheidsrechter: Thijs Spoorendonk

11:00 EGS'20 JO13-1 Festilent JO13-1

vriendschappelijk

scheidsrechter: Dylan Luza

12:30 EGS'20 JO15-1 ST Hapse Boys/De 
Zwaluw JO15-1

vriendschappelijk

scheidsrechter: nnb

zondag 15 januari

11:00 EGS'20 4 SIOL 3

comp

scheidsrechter: André Derksen

12:00 Festilent 6 EGS'20 6

comp

11:00 Vianen Vooruit 3 EGS'20 10

beker

10:30 Herpinia 35+1 EGS'20 35+1

comp

zaterdag 21 januari

14:00 Spero JO17-1 EGS'20 JO17-1

vriendschappelijk

vertrek: 13:00 naar Elst

vervoer: Verhaaren, Bouwman, van Beu-
ningen, van der Bijl, res: Broekman

13:00 EGS'20 JO15-1JM ST JVC Cuijk/SIOL 
JO15-3

beker

13:00 EGS'20 JO13-1JM FC Uden JO13-1

beker

zondag 22 januari

11:00 Volkel 1 EGS'20 1

vriendschappelijk

12:00 Avesteyn 2 EGS'20 2

comp

12:00 Vorstenbossche Boys 3 EGS'20 4

beker

10:00 EGS'20 5 DESO 2

comp

12:00 HVCH 8 EGS'20 6

comp

12:00 EGS'20 7 Berghem Sport 8

beker

12:00 EGS'20 10 HVCH 13

comp

10:15 EGS'20 11 TOP 10

comp

10:00 Herpinia 5 EGS'20 12

comp

10:00 Hapse Boys 35+1 EGS'20 35+1

comp
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In  najaar 2021 hebben wij de Topprestatiebadge voe-
ding en verantwoord alcoholbeleid behaald. Beide zijn 
onderdeel van afspraken die de rijksoverheid heeft ge-
maakt  met meer dan 70 maatschappelijke organisaties, 
waaronder  NOC/NSF en zijn terug te vinden in het Na-
tionaal preventie akkoord. Deze afspraken hebben als 
doel  om Nederlanders gezonder te maken door roken, 
problematisch alcoholgebruik en overgewicht terug te 
dringen. 

Als vereniging  EGS ’20 hebben ook wij een maatschap-
pelijke verplichting  om hier aan een bijdrage aan te 
leveren. Komend jaar  gaan we ook van start met het 
derde item: “Het roken”. We weten ook allemaal dat ro-
ken en sporten niet samengaan. Daarom wil de sports-
ector in 2025 geheel rookvrij zijn. We zullen er met zijn 
allen naar toe moeten groeien om de afspraak   die de 
overheid in het preventie akkoord heeft gesloten met 
de sportbonden vanaf 2025 na te kunnen leven. Daarom 
heeft het bestuur besloten dat  ingaande 1 januari 2023 
het roken op het sportpark op de zaterdagen niet meer 
is toegestaan. Wij realiseren ons dat dit een lastige op-
gaaf is maar hopen dat de leden, vrijwilligers en andere 
bezoekers het belang en de noodzaak  inzien van dit 
besluit. We zullen dit samen moeten doen. 

Zoals iedereen weet kan een vereniging alleen bestaan 
dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Als  wij zaterdag of 
zondag in het veld staan realiseren wij ons niet hoeveel 
mensen er wel niet bij betrokken zijn om dit mogelijk te 
maken. Denk maar eens aan het schone shirt, de lijnen 
op het veld, de scheidsrechter, de ballen, indeling vel-
den en tijden, of de mogelijkheid om na afloop iets te 
kunnen eten of drinken. Maar ook daarnaast zijn  er nog 
vele taken die noodzakelijk zijn om een vereniging goed 
te laten functioneren. Diverse commisies welke verant-
woordelijk zijn voor financiën, leden- administatie, on-
derhoud accommodatie, sponsoring, aanstellen trainers. 
En ook de derde helft en vulling van de website komen 
niet vanzelf tot stand. Gelukkig mogen wij ons prijzen 
met vele vrijwilligers. Maar er is zeker behoefte aan uit-
breiding van het aantal vrijwilligers.  Iedereen kent wel 
de uitdrukking: vele handen maken licht werk. Ik roep 
dan ook al onze leden die nog niet actief zijn op om te 
kijken of ze ergens een bijdrage kunnen leveren.

Hiermee wil ik afsluiten en wil ik al deze vrijwilligers die 
dit mogelijk maken ontzettend bedanken voor hun inzet. 
Daarnaast de sponsoren voor hun sponsor  bijdrage en 
mijn mede  bestuursleden bedanken die mij al jaar in 
jaar uit voortreffelijk ondersteunen. Namens het bestuur 
van EGS 20 wens ik jullie nog een fijne middag toe en 
hoop jullie nog vaak te mogen ontmoeten bij deze prach-
tige vereniging.   

ILONA VAN DAATSELAAR EN BAS VAN LEUVEREN GEKOZEN 
ALS SPEELSTER EN VRIJWILLIGER VAN HET JAAR

Tijdens de nieuwjaarsreceptie konden de aanwezigen 
stemmen op de genomineerde speler/speelster en vrij-
willig(st)er van het jaar. Voor de speler/speelster waren 
Steve van Haren, Teun Jacobs en Ilona van Daatselaar 
genomineerd.  

Foto vlnr:  Teun, Ilona en Steve

De meeste stemmen gingen naar Ilona en zij mag zich 
de eerste speelster van het jaar van EGS’20 noemen. 

Foto: Ilona van Daatselaar 

Voor de titel vrijwillig(st)er van het jaar waren Jody 
Jansen, Mark Nebbeling en Bas van Leuveren. 

Foto vlnr:  Mark en Jody. Op de foto ontbreekt Bas

De aanwezigen stemden op Bas van Leuveren die zich 
dus vrijwilliger van het jaar noemen mag. 

Foto: Bas van Leuveren

12:00 Boekel Sport VR1 EGS'20 VR1

comp

12:00 EGS'20 VR2 HVCH VR3

comp

dinsdag 24 januari

20:00 EGS'20 1 Krayenhof 1

vriendschappelijk
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Redactie: Rian van de Ven 
  Edwin van Kraaij

Foto’s:  Matt Gerrits
Kopij voor de weekbrief dient 

vóór maandag 17.00 uur 
aangeleverd te zijn via 
weekbrief@egs20.nl

Een sportaccommodatie zoals de Kranenhof is een be-
langrijke plek waar kinderen en volwassenen elkaar 
ontmoeten, elkaar aanmoedigen en van elkaar leren. En 
goed voorbeeld, doet goed volgen. Het goede voorbeeld, 
binnen en buiten de lijnen, is daarbij van groot belang. 
Want zien roken, doet roken.

In een rookvrije omgeving komen kinderen niet in de 
verleiding om te gaan roken en wordt meeroken voor-
komen. Zo beschermen we kinderen en zorgen we dat 
zij rookvrij opgroeien. Een rookvrije sportaccommodatie 
draagt bij aan een Rookvrije Generatie. Ook maatregelen 
die stapsgewijs worden ingevoerd, zoals niet roken bij 
de jeugdwedstrijden, kunnen al een groot verschil ma-
ken.

Vanuit de NOC*NSF (Algemene sportbond) wordt ons als 
verengingen EGS’20 en HCG, als hoofdgebruikers van De 
Kranenhof, gevraagd om hierin mee te denken en (de 
eerste) stappen te zetten tot een rookvrije sportaccom-
modatie. 

NOC*NSF: “Roken en sporten gaan niet samen. Daarom 
wil de sportsector in 2025 geheel rookvrij zijn. Dit geldt 
voor alle plekken waar sport beoefend en beleefd wordt, 
dus zowel voor sportclubs als voor sportevenementen. 
Dit is opgenomen in het Nationaal Preventieakkoord.”

Als sportverengingen EGS’20 en HCG willen we hieraan 
gehoor geven. We willen dit traject naar een rookvrije 
accommodatie echter met de leden doen. We willen als 
verengingen echter ook onze intenties duidelijk maken 
en niet afwachten. In de EGS’20 algemene ledenverga-
dering van 19 oktober jl. en met goedkeur van het HCG 
bestuur is er besloten om per 1 januari 2023 een eerste 
proef te starten. We gaan vanaf die datum de ‘jeugd’ 
zaterdag rookvrij maken. 

Wat betekent dit? Op de zaterdagen mag er niet meer 
gerookt worden op de sportaccommodatie De Kranen-
hof. Voor de rokers is er een plaats ingericht waar ge-
rookt mag worden, maar de rest van het terrein zal rook-
vrij zijn. De regels tav van roken op de accommodatie 
voor de andere dagen (dan de zaterdag) blijven voor-
alsnog ongewijzigd. De eerste proef willen we met een 
afvaardiging van de leden evalueren. Op basis van de 
ervaringen gaan we een stappenplan maken om in 2025 
rookvrij te zijn. 
Rokersplaats op zaterdag

Op de accommodatie is er een rokersplaats ingericht. 
Hier kan op de zaterdagen gebruik van gemaakt worden. 

SPORTPARK DE KRANENHOF ELKE ZATERDAG ROOKVRIJ


