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Voorwoord voorzitter
Jan de Kruif, voorzitter  

Beste leden, vrijwilligers sponsoren van 
EGS ’20 en andere inwoners van de gemeente 
Grave,

Voor jullie ligt de eerste presentatiegids van onze 
nieuwe voetbalvereniging EGS ’20. In deze eerste uit-
gave wordt in verschillende artikelen vanuit diverse 
kanten inzage gegeven in de ontwikkeling en  het tot 
stand komen van het nieuwe sportpark, de mogelijk-
heden die het nieuwe sportcomplex biedt en nieuws 
over de voetbalvereniging EGS‘20. Een reis welke in 
2012 voorzichtig begon, nadert zijn einddoel. In 2013 
werd gestart met het samenvoegen van meisjes-
teams van de drie voetbalverenigingen. Afwisselend 
werd op de drie sportparken gevoetbald. Al snel werd 
duidelijk dat dit de start was tot een uiteindelijke 
fusie van de drie voetbalclubs. Een nieuw sportcom-
plex was onontbeerlijk. 

Gedurende de reis zijn vele obstakels genomen.  In 
de zomer van 2020 werd in drie bijzondere ALV’s het 
besluit genomen tot fusie van de drie verenigingen, 
Estria, GVV’57, SCV’58: De  nieuwe vereniging was 
een feit. Inmiddels was gestart  met  de aanleg van 
het nieuwe sportcomplex. De eindbestemming van 
onze reis is bijna bereikt. 

Ingaande het nieuwe seizoen 2021-2022 zullen de 
teams van EGS ’20 gebruik kunnen maken van het 
nieuw ontwikkelde, toekomstbestendige, mul-
ti-functionele sportpark de Kranenhof.

Vanaf begin af aan was de wens van de initiatief-
nemers van het nieuwe sportpark om een toekomst-
bestendig multifunctioneel sportpark in de gemeen-
te Grave te realiseren. 
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Jan de Kruif

Tijdens een digitale ALV werd op 16-5-2020 besloten tot 
de fusie van de drie verenigingen

Als we nu naar het eindresultaat kijken ben ik van 
mening dat gesteld kan worden dat het project meer 
dan geslaagd is te noemen. 

Naast EGS’20 zullen meerdere andere  verenigingen 
en sportgerelateerde organisaties gebruik gaan ma-
ken  van de mogelijkheden die de accommodatie 
biedt. Naast de hockeyvereniging HC Grave die vanaf 
het nieuwe seizoen de wedstrijden zal spelen op het 
nieuw aangelegde hockeyveld zal ook de biljartver-
eniging en de wielerclub gebruik maken van de ac-
commodatie. Verder gaat een sport-BSO van start, 
zal Fysiotherapiepraktijk Bardoel-van Lier een ruimte 
in gebruik nemen voor onder andere behandeling en 
herstel van blessures en is er interesse om gebruik 
te maken voor bootcamps en het organiseren van 
voetbalkampen.

Ik ben bijzonder trots op de vele vrijwilligers en mijn 
mede bestuursleden. Zonder hun jaren lange inspan-
ningen was de fusie van de voetbalverenigingen 
en de realisatie van het prachtige nieuwe  complex  
nooit gelukt. Ook de leden en sponsoren wil ik niet 
vergeten. Ondanks de het feit dat door Corona nau-
welijks gevoetbald kon worden zijn onze leden trouw 
gebleven aan de vereniging en vele sponsoren zijn 
bereid gevonden hun bijdrage aan de nieuwe club 
te leveren. 

Ik wens ieder veel plezier toe met het lezen van deze 
presentatiegids en hoop iedereen snel te kunnen 
verwelkomen op het nieuwe sportpark.



 www.autobedrijfthoonen.nl

Trotse Sponsor
van EGS ’20

Bij Autobedrijf Thoonen 
schiet u ook altijd raak!



Samen bouwen aan de mooiste 
en gezelligste club van Brabant

Arthur Brussaard, voorzitter stuurgroep

Met de oplevering van de nieuwe accommodatie 
sluiten we een ongekend traject af.

Wat begon met een eerste kennismaking van jeugd-
bestuursleden heeft geleidt tot een samensmelting 
die voor onze gemeente en zeker ook voor sportver-
enigingen in het algemeen bijzonder is. Ik gebruik 
het woord samensmelting, waar iedereen wellicht 
het wordt fusie verwachtten. Fusie is wat mij betreft 
te kil en te zakelijk. Het hele traject heeft ons name-
lijk meer gebracht dan een nieuwe vereniging en een 
prachtige sportaccommodatie. 

In de afgelopen jaren zijn we op alle vlakken tot el-
kaar gekomen.  Waar eerst nog een gezonde rivali-
teit heerste op voetbalgebied gaven onze jeugdspe-
lers het goede voorbeeld. Samen sporten en bouwen 
aan één nieuwe vereniging.  En oh wat wendde het 
snel bij de senioren… De zondagen op de Bikkelbun-
ker waren al snel (te?) gezellig. Dat beloofd wat op 
onze nieuwe accommodatie…

Daarnaast het samen bouwen aan één van de mooi-
ste sportaccommodaties in Brabant.... met onze 
vrijwilligers. We kregen een kick start door Sjoerd 
Rutten (bouwcoördinator nieuwbouw DAW) die ons  
uitstekend op weg hielp.   

Maar daarna; wat zijn we blij met onze (in meervoud 
zodat iedere bouwvrijwilliger zich erin herkent want 
het waren er veel meer :-)); Joepen, Heinen, Richards, 
Paulinen, Danny’s, Marken, Theo’s, Sjoerden, Corren, 
Rienen, Perry’s, Berten, Ceesen, Tinies en niet te 
vergeten Geerten, Jannen en Henken…. Ik maak een 
uitzondering om in enkelvoud te blijven; Pascal en 
Jurgen, onze bouwcoördinatoren. Wat een tomelo-
ze inzet, kennis en passie hebben zij in dit project 
gestopt. 
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Arthur Brussaard

Arthur is regelmatig op de bouw te vinden

We kunnen stellen dat dit alles niet mogelijk was 
zonder hun inbreng. Een diepe buiging voor hun 
prestaties is hier zelfs een understatement.  Het gaf 
maar eens weer wat voor een kennis en kunde in 
één grote vereniging verenigd is. Veel professionele 
bedrijven zijn jaloers met wat wij in onze gelederen 
hebben en zich daarnaast kosteloos hebben ingezet 
voor de nieuwe vereniging!

Waar we in het begin elkaar nog niet goed kende 
maakte we gezamenlijk een ongekende rollercoas-
ter mee om tot de nieuwe sportaccommodatie te 
komen.  Want in voor en tegenspoed leer je elkaar 
kennen. En de voor én tegenspoed kende we in het 
jarenlange traject. Want wat is het soms spannend 
geweest om het allemaal te realiseren. Het heeft en-
kele keren aan een zijden draadje gehangen. 

Persoonlijk kan ik daarom niet trotser zijn dat we 
hier zo uitgekomen zijn.  Een gedegen basis voor ons 
nieuwe begin, want die komt er aan. De stuurgroep 
zal na de eerste ALV ophouden te bestaan. Een eer-
ste, nieuw bestuur zal zijn intrede doen. De voor-
waarden zijn er om er iets moois van te maken. 

De dames van de Look en Feel groep (Danon, Annet, 
Monika) leggen op dit moment de laatste hand aan 
het interieur van de accommodatie. En dan kan, aan 
het begin van de competitie, iedereen de nieuwe ac-
commodatie komen bewonderen. Op naar ons vol-
gende doel; met respect voor elkaar de gezelligste 
vereniging van Brabant worden! (En als je  de gezel-
ligste vereniging van Brabant bent dan ben je het al 
heel snel van Nederland… :-))

Tot binnenkort op onze nieuwe sportieve ontmoe-
tingsplaats.



Allround bedrijf in het realiseren van: 

♦ verbouw 
♦ aanbouw en/of renovatie 
♦ badkamer
♦ overkapping 
♦ buitenverblijf 

Kwaliteit staat voorop evenals 

een fijne samenwerking

Arnoud van Gelderweg 43
5361 CT Grave
Mobiel: 06 83 67 36 52
Mail: info@taptimmerwerken.nl 



Een mooi resultaat !
Toon van Asseldonk, Burgemeester 

Graag wil ik op deze plek EGS”20 en alle in-
woners van de gemeente Grave van harte 
gelukwensen met een topprestatie. In een 
goed jaar tijd is onder lastige omstandighe-
den (waaronder Corona) een unieke samen-
werking tot stand gekomen en is een prach-
tig nieuw multifunctioneel sportcomplex uit 
de grond gestampt waar voetbal, hockey, 
bootcamp, wielrennen en biljart samen ko-
men en er is straks nog veel meer mogelijk!

Dat kan alleen maar als heel veel vrijwilligers daar 
hun schouders onder zetten en als tegelijkertijd alle 
betrokken partijen daar hun medewerking aan wil-
len verlenen. Maar dan nog kan zoiets alleen maar 
van de grond komen als een (vaak beperkt) aantal 
trekkers daar voluit voor gaat. Groot respect heb ik 
daar dan ook voor.

Nu staat er een grote vereniging EGS, ontstaan uit 
Estria (Escharen), GVV’57 (Grave) en SCV’58 (Velp),  
met in totaal ongeveer duizend leden die de beschik-
king hebben over vijf voetbalvelden, een hockeyveld 
en nog een zogenaamde power hill. Dat is allemaal 
in een zeer korte tijd gerealiseerd en ook het nieuwe 
clubgebouw is bijna af. Maar nog niet alles is al hele-
maal klaar en daarom zal er de komende weken nog 
regelmatig een beroep gedaan worden op vrijwilli-
gers die bereid zijn een handje te helpen. Dit gaat 
dan om schoonmaakwerk, schilderwerk, specifieke 
tegel- of timmerwerkzaamheden maar ook eenvou-
dig ‘sjouwwerk’. 

We hopen dat er veel vrijwilligers zijn voor deze laat-
ste loodjes zodat we zo snel mogelijk samen van de 
prachtige accommodatie kunnen gaan genieten.

De gemeente Grave mag trots zijn op deze nieuwe 
vereniging en deze prachtige multifunctionele ac-
commodatie. Ik wens de vereniging EGS en alle le-
den veel sportplezier en mooie sportieve successen 
toe.
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Burgemeester van Asseldonk
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Het nieuwe clubhuis van EGS’20



Proef de vier jaargetijden in het
kleurrijkste restaurant van Grave!

Maasstraat 22 5361 GG Grave Tel: 0486-474530 
www.restaurantcolori.nl
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Sponsoren bedankt !
Nick Jansen, voorzitter sponsorcommissie  

De weg naar de fusie en de nieuwbouw 
toe, de ontwikkeling van prachtige nieuwe 
(kunstgras)velden, kantine, kleedkamers, 
tribune, etc. Iets wat we hebben kunnen re-
aliseren door een grondige voorbereiding, 
vele uren aan overleg in verschillende com-
missies, vele uren aan overleg met de ge-
meente, vele handjes om te sjouwen, tim-
meren, schilderen, sloopwerkzaamheden of 
andere belangrijke zaken. 

.Kortom, de vrijwilligers die hier met hart en ziel aan 
gewerkt hebben zijn onmisbare krachten geweest in 
de ontwikkeling van dit prachtige sportpark. Echt, 
chapeau voor deze mensen! Ik durf rustig te zeggen; 
het mooiste sportpark van de regio (misschien wel 
van heel Brabant…). Er wordt niet voor niets gespro-
ken over een burgerinitiatief, die term is absoluut op 
zijn plaats. Uiteraard zijn we ook ontzettend blij met 
de mogelijkheid die de gemeente Grave ons geboden 
heeft, zonder deze medewerking was de realisatie 
van dit sportpark niet tot stand gekomen. 

Echter is er natuurlijk nog een belangrijke factor in 
het geheel. Naast de vele vrijwilligers die betrokken 
zijn bij de ontwikkeling van dit sportpark zijn er ook 
tal van bedrijven betrokken. Enerzijds zijn er pro-
fessionele organisaties aangetrokken om de bouw 
te realiseren. De bouw van een dergelijk sportpark 
gaat natuurlijk gemoeid met een forse investering. 
Tal van begrotingen hebben ons geleerd welke fi-
nanciële middelen nodig waren om dit voor elkaar 
te krijgen. Hiervoor zijn uiteraard verschillende bron-
nen aangeboord, het voortraject zal de meeste van 
jullie ruimschoots bekend zijn. Belangrijke posten in 
de begroting zijn vrijwilligersuren, omdat deze een 
kostenbesparing voor de vereniging opleveren. 

Daarnaast zijn er verschillende lokale en/of regiona-
le bedrijven betrokken geweest bij de realisatie van 
het sportpark. Veelal zijn dit partijen geweest die als 
sponsor al aan één of meerdere van de drie oude 
verenigingen verbonden waren. Deze ‘partners’ van 
EGS ’20 hebben veelal tegen fors gereduceerde tarie-
ven en/of het leveren van materialen met een voor 
hen beperkte of totaal géén marge. Dit alles omdat 
zij begaan zijn met EGS ’20 en de vereniging vooruit 
willen helpen. Zonder deze betrokkenheid, van lo-
kale en regionale ondernemers en ondernemingen, 
was de realisatie van dit sportpark een onbegonnen 
klus geworden.

Dit is precies waar we als EGS’20 met de sponsor- 
zaken naar toe willen. Het creëren van partnerschap-
pen met het lokale en regionale bedrijfsleven. 

Bij voorkeur partnerschap voor het leven! In heel veel 
gevallen kunnen we elkaar namelijk wederzijds ver-
sterken! Het motto is en moet ook blijven dat EGS’20 
graag zaken doet met lokale en regionale bedrij-
ven en haar zaken afneemt bij partners van EGS’20. 
EGS’20 heeft een belangrijke maatschappelijke func-
tie en hierin past het ondersteunen van de lokale 
middenstand perfect. Koop lokaal is iets wat EGS’20 
te aller tijden zal ondersteunen. In dit geval spreken 
we over de realisatie van ons sportpark en de be-
trokkenheid van het lokale en regionale bedrijfsle-
ven. Echter ook naast de bouwgerelateerde partners 
hebben we nog tal van ondernemers en ondernemin-
gen die hun betrokkenheid hebben getoond bij onze 
nieuwe vereniging.

“Een woord van dank 
richting deze bedrijven is 
zeer zeker op zijn plaats!” 

Wat ons betreft is het uitzonderlijk hoeveel onder-
nemers en ondernemingen hun steun hebben toe-
gezegd. Zelfs in tijden van corona, waarbij bedrijven 
het ontzettend lastig hebben gehad, of nog steeds 
hebben, zijn bedrijven ons trouw gebleven. 

Gebleven zeg ik, omdat dit partijen zijn die in het ver-
leden ook sponsor zijn geweest van één of meer van 
de oude verenigingen. Het eerste speerpunt van de 
sponsorcommissie was ook om deze groep sponsors 
binnenboord te houden. En dat is voor een heel groot 
deel gelukt! Uiteraard chapeau aan de leden van de 
sponsorcommissie, maar zeker een compliment aan 
het lokale en regionale bedrijfsleven in de mate van 
steun die wij van hen hebben mogen ontvangen!

Uiteraard gaan wij er als sponsorcommissie alles aan 
doen om deze partners de aandacht te geven die ze 
verdienen. Sponsorbeheer neemt een nadrukkelijke 
positie in het sponsorbeleid in. Wij willen onze part-
ners laten meegenieten van het bereik dat we als 
grote vereniging hebben. Wij willen partners mee 
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Nick Jansen
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DE MARS

• Verkoop
• Reparaties van computers,  
 laptops en smartphones
• Installatie op locatie: 
 randapparatuur,  WIFI 
 en netwerk
• Cloud inrichting en 
 werkplekbeheer

www.demars.nl
0486 - 476629 / 06 - 10633578

Uw ICT Totaaloplossing



Nick Jansen, voorzitter sponsorcommissie  

laten genieten van de prachtige accommodatie die 
we hebben, waarin zelfs een heuse sponsorlounge 
gevestigd is. Wij willen partners het podium bieden 
zichzelf te promoten. Wij willen partners facilite-
ren in het ontmoeten van andere ondernemers en 
ondernemingen die aan EGS‘20 verbonden zijn. Wij 
willen onze leden stimuleren te kopen bij partners 
van EGS’20. Wij willen onze producten en diensten 
afnemen bij partners. Kortom, wij willen er als ver-

eniging voor zorgen dat een sponsor verandert in een 
partner met een duidelijke wederkerigheid, waardoor 
we elkaar kunnen versterken!

Graag sluit ik nogmaals af met een woord van dank 
aan alle partners die betrokken zijn bij EGS’20, in de 
bouw of gewoon als partner van de vereniging. Zon-
der deze ondernemers en ondernemingen heeft een 
vereniging géén bestaansrecht. Dank jullie wel!
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Samen zijn we sterk !



Zie je 
geen bal? giesbersoptiek.nl

Zie je 
geen bal? giesbersoptiek.nl

Rogstraat 23 
5361 GP Grave 
0486 42 06 65
 
info@giesbersoptiek.nl
www.giesbersoptiek.nl  

hormes.nl

Nieuweweg 145
6603 BL Wijchen
024 - 641 31 61

AC M
C a r wa s h

ACM Carwash --- bij USA Cars Grave 
De Eek 7, 5363 VD Velp

7 dagen geopend 
van ’s morgens 6 uur tot middernacht



EGS ’20 krijgt een ‘moderne, 
duurzame en multifunctionele 
sportaccommodatie’

Interview met Jurgen Verhallen en Pascal Kersten   

Door Freddy Klooté 

Jan Nuijen zal nooit vermoed hebben dat zijn 
idee om de jeugdafdelingen van alle voetbal-
clubs in de gemeente samen te laten werken, 
in verband met de toekomst van de clubs, tot 
zoiets moois heeft geleid. Een sportaccom-
modatie die modern, duurzaam en multifunc-
tioneel is. 

Samen met een groep vrijwilligers werden plannen 
uitgezet en uiteindelijk ook in daden omgezet. Een 
enorm karwei, dat door vele vrijwillige schouders 
is gedragen. Er werden leden gezocht die door hun 
werk geschikt waren een dergelijk project in goede 
banen te leiden. Arthur Brussaard vond in 2017 Jur-
gen Verhallen en Pascal Kersten (zie foto) bereid om 
‘af en toe eens mee te kijken’. Pascal kan er nog om 
lachen: “Het werd wel iets meer”. Hij is projectmana-
ger bij Brink Management, Jurgen is projectmanager 
bij Planon Building Management. Beiden geknipt voor 
dit karwei. 

Pascal: “We hebben werkgroepen 
samengesteld uit de 3 verenigin-
gen, allemaal vrijwilligers. In het 
beginwas het wat onwennig, maar 
al snel  kwamen we tot een positie-
ve en enthousiaste samenwerking. 
Met die werkgroep hebben we een 
programma van eisen geschreven. 
Hiermee is een architectenselectie 
gedaan. Het gekozen ontwerp is 
samen met Harrie Veekens van het 
gelijknamig Teken- en Adviesbureau 
verder ontwikkeld. 

Met Sjoerd Rutten van Sors Advies-
groep hebben we een deskundige 
bouwadviseur in huis gehaald met 
veel ervaring o.a. met de bouw van 
het clubhuis van DAW. 
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Jurgen Verhallen (links) en Pascal Kersten (rechts) 

Bij elke stap die we zetten werden de werkgroepen 
betrokken. Daarna zijn we gesprekken aangegaan 
met de gemeente. Met wethouder Joon en het amb-
telijk apparaat. Over financiën en draagvlak.

Jeroen Joon beklemtoonde toen dat de gemeente re-
actief zou zijn en dat wij ‘in the lead’ waren. Na inten-
sief overleg met zijn opvolger, wethouder Rick Joosten 
is een financieel plan ontwikkeld waarbij de structu-
rele privateringsgelden van de drie verenigingen is 
ingezet om de ontwikkeling van een nieuwe accom-
modatie mogelijk te maken. 

“De privatiseringsgelden 
zijn ingezet om het plan 

financieel bij de gemeente 
mogelijk te maken”

De vereniging zal volledig zelf verantwoordelijk wor-
den, zonder gemeentelijke subsidies, voor het veld-
beheer en -onderhoud. Dit plan werd in 2019 door 
de Graafse raad goedgekeurd. De aanbestedingen 
konden beginnen. We zijn met de aannemers en het 
bouwteam gestart met het bekijken van het ontwerp. 

Je neemt de uitvoerderskennis mee in het ontwerp 
en je kunt ook heel goed de risico’s beheersen. Elke 
2 weken had ik met Jurgen nog een bespreking. Een 
intensieve periode. 
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Hoogeweg 9   -  5364 NK Escharen 
Tel: (0486) 47 42 81

www.brouwketel.com

Waar het goed toeven is, 
in een sfeervolle omgeving 

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen... kijk dan eens op onze website: www.brandsmetaal.nl
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Sportpark Kranenhof | EGS‘20
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Kranenhofscheweg
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Crossfi t toestellen

Terp met sport- 
en speeltoestellen

Legenda

Voetbalveld / hockeyveld

Gazon

Struweel / beplanting

Boom

Verharding van betontegels

Verharding - tegels op terras

Verharding van asfalt

Verharding van grasbetontegels

Tribune- en trapelementen van beton

Wadi - opvanglocatie voor water

Speelvoorziening

Verlichtingsmast

Opgesteld door:

Interview met Jurgen Verhallen en Pascal Kersten   

Er waren aannemers voor het gebouw (BCP Cuijk), 
voor de installaties (van Dorp) en voor de buitenruim-
te (Topsport en Groen). De vergunningen werden bij 
de gemeente aangevraagd. In juni 2020 konden we 
echt de mouwen opstropen en starten”.
 
 Handen uit de mouwen
 “2e Pinksterdag 2020. Bloedheet. De start 
van de bouw. Op weg naar een moderne, duurzame 
en multifunctionele sportaccommodatie. Er begon-
nen diverse onderzoeken. Archeologische, militaire 
en flora- en faunaonderzoeken. Er werd van alles ge-
vonden. Tot explosieven toe. In juni begonnen wij”, 
vertelt een enthousiaste Pascal Kersten. “Het moest 
een multifunctionele accommodatie worden. Dus niet 
alleen voor voetbal. 

“we hebben de juiste 
vrijwilligers op de juiste 
plaats kunnen vinden”

Maar er moest ook plaats zijn voor hockey, biljarten, 
atletiek, wielrennen, sporten voor de BSO, een Power 
Hill, geschikt zijn voor bootcamp, aantrekkingskracht 
hebben. Verder is duurzaamheid altijd een uitgangs-
punt geweest. We hebben het clubgebouw zo gepo-
sitioneerd dat er in de zomer veel schaduw en in de 
winter veel zon is. Daarom is er ook een dak met een 
helling gemaakt. Op de begane grond, met grondwal-
len er tegenaan, liggen de kleedkamers, koel in de 
zomer en warm in de winter. Voor de energie die we 
nodig hebben liggen er zonnepanelen op het dak en 
gebruiken we een waterpomp. 

Het gebouw is dusdanig geïsoleerd dat de warmte-
vraag relatief laag zal zijn. 

Wat het moderne betreft, het gebouw is van alle ge-
makken voorzien. De keuzes van de materialen ma-
ken de onderhoudskosten zo laag mogelijk, zodat de 
kosten voor de verenigingen zo laag mogelijk zijn. De 
velden zijn voorzien van automatische beregeningsin-
stallaties en er zijn robots om het gras te maaien. Ook 
is gedacht aan een goed communicatie- en beveili-
gingssysteem in het gebouw. Er komt een zeer pro-
fessionele geluidsinstallatie binnen en buiten, uitge-
voerd in een multizone-systeem, gekoppeld aan een 
video-installatie in diverse ruimtes, waarop, naast 
digitale tv, per individueel scherm ook voetbalassist 
weergegeven kan worden. Het clubgebouw wordt ook 
uitgevoerd met een moderne alarminstallatie, een 
uitgebreid camerabeveiligingssysteem en een toe-
gangscontrolesysteem. 

We hebben kwaliteit kunnen leveren, en alles kunnen 
realiseren binnen het budget en binnen de planning. 
Het gebouw is nu opgeleverd, maar nog niet helemaal 
klaar”.

 Terugblik
 “We hebben de juiste vrijwilligers op de juis-
te plaats kunnen vinden”, vertelt Pascal. “De juiste 
mensen met heel veel deskundigheid. Mensen die 
bereid waren om hier heel wat vrije tijd in te steken. 
Met al die mensen zijn we gekomen tot dit unieke re-
sultaat. Het gemeentebestuur zei destijds dat dit een 
burgerinitiatief was, en dat is het zeker geworden”. 
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06 274 063 41 jelle.vanharen@outlook.com

Voor de lekkerste belegde broodjes 

Elke vrijdag middag van 13.30 tot 16.30 uur op de Lunette in Grave 

Jackie van Rijswijk

Elke vrijdag middag 
van 13.30 tot 16.30 uur 
op de Lunette in Grave 

Wijchen:
Touwslagerbaan 25
6602 AJ Wijchen
Tel. 024-6451740

Grave:
Hoofschestraat 9
5361 ET Grave
Tel. 0486-473487

ZIE OOK:
WWW.POERLIER-SLAGERIJ.NL
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Wijchen:
Touwslagerbaan 25
6602 AJ Wijchen
Tel. 024-6451740

Grave:
Hoofschestraat 9
5361 ET Grave
Tel. 0486-473487

ZIE OOK:
WWW.POERLIER-SLAGERIJ.NL



In deze constructie is dat minder het geval. Dat vind 
ik altijd wel jammer want ik vind mijn werk als pro-
jectleider onder andere zo leuk door de contacten 
met heel veel verschillende mensen.

Ondanks de afstand en de soms tegengestelde be-
langen is de samenwerking altijd heel respectvol en 
plezierig verlopen. Op moeilijke momenten in het 
proces, zoals bij het verkrijgen van de benodigde ver-
gunningen vonden EGS’20 en gemeente elkaar ge-
makkelijk om samen zo snel als mogelijk te zorgen 
voor de benodigde vergunningen. 

Ik heb enorm veel respect voor een grote groep men-
sen die in hun vrije tijd met zoveel inzet en passie 
het voor elkaar hebben gekregen om het sportpark 
volledig te herinrichten. Ik heb er dit voorjaar een 
paar keer een bezoek aan mogen brengen en wat is 
het mooi geworden! Een sportpark+ wat weer vele 
jaren meekan, waar veel mensen een gezonde en 
mooie vrije tijdsbesteding kunnen hebben. Een com-
plex waar alle inwoners van de gemeente Grave of 
ze nu wel of niet  sporten enorm trots op mogen 
zijn. Het heeft wat zweetdruppels gekost van veel 
mensen, maar de beloning is er in de vorm van een 
prachtig complex.   

De projectleider vanuit 
de gemeente Grave

Anneke Heermans, projectleider vanuit de gemeente

Anneke Heermans werd projectleider vanuit 
de gemeente Grave van dit project toen er al 
een paar jaar voorbereiding en veel gesprek-
ken gevoerd waren. Ze vertelt over haar erva-
ringen. 

In februari 2019 had de raad besloten om nog geen 
krediet beschikbaar te stellen. In plaats daarvan 
werd er flink wat huiswerk gegeven. Wat volgde was 
een hectische periode waarin er onder andere diver-
se overeenkomsten moesten worden opgesteld en 
onderzoeken moesten worden uitgevoerd. Ik vind dit 
persoonlijk niet de leukste periode van een project 
maar wel een zeer noodzakelijke. Met deze docu-
menten maak je goede afspraken tussen partijen en 
leg je een solide basis onder het project. Zeker bij 
grote projecten als de herinrichting van Sportpark 
Kranenhof is dat noodzakelijk. 

In september 2019 besloot de raad om nu wel groen 
licht te geven voor dit project. Eindelijk kon er verder 
worden gegaan met de voorbereidingen voor de ech-
te uitvoering van het project. 

Er is bij dit project bewust voor gekozen om mij als 
projectleider niet inhoudelijk voor dit project verant-
woordelijk te maken, maar als “bewaker” van de ge-
maakte afspraken tussen gemeente en EGS’20. Als 
projectleider is die rol best wennen. Je zit immers 
niet aan tafel en krijgt niet veel mee van het project 
maar moet wel het lopende proces kunnen verant-
woorden. Ook leer je door deze afstand de vele be-
trokkenen vanuit EGS’20 niet of nauwelijks kennen 
en dat voelt letterlijk en figuurlijk als op afstand 
staan. Als je als projectleider wel bij de inhoud be-
trokken bent dan wordt een project als het ware een 
beetje “je kindje”. 
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De beslissende raadsvergadering in september 2019 
werd druk bezocht

“Alle inwoners van de 
gemeente Grave mogen 
enorm trots zijn op dit 

sportpark”

Anneke Heermans



De sponsorcommissie
De Sponsorcommissie stelt zich voor

In november 2019 kwamen de drie sponsor-
commissies, van Estria, GVV’57 en SCV’58 voor 
het eerst bij elkaar met het doel: hoe kunnen 
we het sponsorbeleid van de fusievereniging 
vorm gaan geven? En misschien nog wel be-
langrijker: wie gaan dit sponsorbeleid tot uit-
voering brengen? Alle leden van de voorma-
lige sponsorcommissies gaven destijds aan 
mee te willen denken aan de sponsorafdeling 
van de nieuwe vereniging. Echter iedereen 
was wel voorzichtig met het doen van toe-
zeggingen om ook deel te gaan nemen in die 
nieuw te vormen sponsorcommissie.

We begonnen met vijf bestaande sponsorcommissie- 
leden, destijds onder leiding van Arthur Brussaard, 
als afgevaardigde vanuit de stuurgroep. Al snel werd 
dit aantal uitgebreid met twee nieuwe leden en was 
de sponsorcommissie van EGS ’20 geboren. Je merk-
te dat naar mate de invulling van bepaalde  zaken 
duidelijker werd de leden van de sponsorcommissie 
enthousiaster werden om aan de slag te gaan. 

 Sponsoravond
 De organisatie van de sponsor-
avond in januari 2020 was het eerste  kunst-
je van de nieuwe sponsorcommissie.  Een 
geslaagde avond waarbij vele (potentiele) 
sponsoren aanwezig waren.  Op deze avond 
hebben we sponsoren van  de drie voorma-
lige  verenigingen meegenomen in de spon-
sorplannen van EGS’20. Tevens was Jean Ma-
rie Pfaff als gastspreker aanwezig, om de 
genodigden mee  te nemen in een aantal 
interessante  anekdotes uit zijn carrière. 

 Tenuesponsoring
 In de periode na deze sponsoravond 
heeft de sponsorcommissie haar  focus ge-
legd op de aankleding van de  seniorenafde-
ling en het vinden van de hoofdsponsor(s). 
Maar liefst 16 seniorenelftallen moesten 
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In janurari 2020 was er een sponsoravond 
met Jean Marie Pfaff

worden voorzien van een tenue. In een beperkt aan-
tal weken heeft onze sponsorcommissie deze klus 
weten te klaren. 

Voor elk van de 16 teams was minimaal één spon-
sor gevonden. In sommige gevallen kwam de spon-
sor vanuit het team naar boven, in andere (lees; de 
meeste) gevallen moest de sponsorcommissie op 
zoek naar een nieuwe sponsor. Ook werden in deze 
periode de hoofdsponsors gevonden, Albert Heijn 
Grave en Autobedrijf Thoonen.
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 Sponsorbeleid
 Op de achtergrond is de sponsorcommissie 
ook hard aan de slag gegaan om een sponsorbeleid 
op poten te zetten. Want voor een vereniging met 
bijna 1000 leden ontkom je er niet aan om een duide-
lijk beleid te vormen en daar ook naar te  handelen. 
Het moet sowieso altijd passen binnen de koers die 
de vereniging wilt gaan varen. 

De sponsorcommissie heeft een beleid neergezet 
wat aangeeft wat de uitgangspunten en doelstel-
lingen zijn wat betreft de sponsorzaken. Waarbij de 
sponsorcommissie als belangrijkste uitgangspunt 
heeft dat het een continue geldstroom voor de ver-
eniging creëert, die minimaal voorziet in de behoef-
ten die horen bij het beoogde ambitieniveau van de 
vereniging en bijdraagt aan de realisatie van de in 
het verenigingsplan gedefinieerde missie en visie. 
Sponsorzaken zijn te aller tijden ter ondersteuning 
aan de missie van de vereniging. De sponsorcommis-
sie zorgt voor een belangrijke bron van inkomsten 
waarop de vereniging moet draaien, naast contribu-
tie- en kantine inkomsten de  belangrijkste bron van 
inkomsten. 

Om hier invulling aan te geven moet er een goed 
beleid gevoerd worden, waarin zaken als uitgangs-
punten, doelstellingen, organisatie, processen, ac-
quisitie en beheer goed uitgezet worden. De spon-
sorcommissie heeft hier het afgelopen jaar invulling 
aan gegeven.



De Sponsorcommissie stelt zich voor
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 #TROTSEPARTNER
 Sport en sponsoring zijn tegenwoordig niet 
meer los van elkaar te denken. Sport staat voor  ont-
spanning, presteren, plezier, een goede  gezondheid 
en samenwerking. Allemaal zaken waar bedrijven 
graag mee geassocieerd willen worden. Naast de po-
sitieve associatie, geeft sponsoring ook een goede 
invulling aan reclamedoelstellingen van bedrijven en 
biedt het een platform om te  netwerken. Een logisch 
gevolg is dan ook:  sponsoring! Echter bij EGS‘20 pra-
ten we liever over partnerschap. 

#Trotsepartner is dan 
ook ons motto! 

Door verder te kijken dan alleen het ophalen van 
een financiële bijdrage en juist te proberen het part-
nerschap op te zoeken.  Sponsoring gaat verder dan 
een vermelding op de website, een bord langs  het 
voetbalveld etc… Sponsoring gaat om ontmoetingen, 
netwerken, brainstormen met elkaar om zo kennis 
en businessmogelijkheden te vergroten. 

Met bijna 1000 leden heeft EGS‘20 een enorm bereik 

en is er gedurende de week veel reuring op 
het sportpark. Naast de vele exposuremo-
gelijkheden die er zijn in en om het nieuwe 
sportpark, wil EGS‘20 dus ook haar netwerk 
en bereik in gaan zetten voor deze partners. 

Voor een succesvol sponsorbeleid is regel-
matig communiceren met de  sponsors, 
maar ook regelmatig communiceren over 
de sponsors belangrijk! Wil je langdurige 
relaties aangaan met  ondernemers en on-
dernemingen in de regio, dan zul je actief 
sponsorbeheer moeten voeren.

“EGS’20 biedt 
exposure en 

verbindt”
Bij EGS’20 zijn verschillende mogelijkheden om het 
partnerschap aan te gaan. Van het sponsoren van 
een tribunestoel, vlag of een advertentie in deze 
presentatiegids, reclameborden langs het hoofdveld, 
hockeyveld of kunstgrasveld tot lid van de Business-
club, ster-, rug-  of hoofdsponsor. Kortom een breed 
scala aan exposuremogelijkheden in- en om ons 
nieuwe sportpark! 
 

 Businessclub
 De EGS’20 Businessclub verdient nog wel 
een aparte vermelding. Omdat de sponsorcommissie 
er in gelooft dat er meer is dan exposure vs. factuur 
is deze Bussinessclub in het leven geroepen. Omdat 
EGS‘20 ook haar sponsors de mogelijkheid wilt bie-
den om gebruik te maken van het netwerk van de 
vereniging is de Businessclub EGS‘20 in het leven ge-
roepen. Deze club is opgezet om éénieders zakelijk 
netwerk te vergroten door middel van het onderne-
men van activiteiten en bezoeken van evenementen 
in select gezelschap. 

Alle sponsors kunnen lid worden van de business-
club, word je hoofd-, rug- of stersponsor dan zit 
het businessclub lidmaatschap automatisch in het 
sponsorpakket. De Businessclub van EGS‘20 regel-
matig gratis bijeenkomsten of bijeenkomsten tegen 
gereduceerde tarieven voor haar leden organiseren. 
Denk aan een netwerkavond met een interessant on-
derwerp en/of leuk thema, een wijn- of bierproeve-
rij, bedrijfsbezoeken, een golfclinic of een uitstapje 
met de gehele Businessclub. En niet onbelangrijk, 
natuurlijk hoort daar een hapje en een drankje bij! 
Kortom tal van leuke en interessante activiteiten!

Organisatie, administratie, PR en communicatie, ac-
quisitie en beheer, etc. Van het werven van nieuwe 
sponsors, onderhouden van een goede relatie met 
bestaande sponsors, opmaken van reclameborden en 
advertenties, organiseren van wedstrijdkleding, trai-
ningspakken en tassen, bijhouden van de sponsorad-
ministratie, samenstellen van sponsorberichten voor 
onze social media, organisatie van businessclubeve-
nementen of het opmaken van een sponsorcontract 
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Connectionall-in 1 Media
Connectionall-in 1

Arnoud van Gelderweg 99
5361 CV Grave

bij ons scoor
t

u altijd

Trotse 
Business
Sponsor

Kluswijs Grave
Kooikersweg 3
5361 VA Grave
tel. 0486 - 474 400
info@kluswijsgrave.nl

Openingstijden
Ma. t/m do. 08.30 - 18.00 uur
vrijdag 08.30 - 20.00 uur
Zaterdag 08.30 - 17.00 uurwww.Kluswijs.nl

Uw persoonlijke bouwmarkt!

Snoeperij Heintje in Grave, de sfeervolste en gezelligste 
snoep- en cadeauwinkel én dagbestedingslocatie in de 
hele regio. Onze medewerkers maken van iedere dag een 
feestje en helpen u graag! Naast een groot assortiment 
(oud Hollandsch) snoep heeft de Snoeperij ook hele 
lekkere (Visser) bonbons, heerlijke chocolade, originele 
cadeautjes en sfeervolle woonaccessoires. 
Ook kun je binnenkort in de Snoeperij weer terecht voor 
een kopje koffie/thee met iets (zelfgebakken) lekkers of 
een high tea op reservering. Neem ook eens een kijkje op 
onze website: www.snoeperijheintje.nl 
We hopen u snel te mogen begroeten aan de 
Hoofschestraat in Grave! 



De Sponsorcommissie stelt zich voor 
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tot het samenstellen van deze EGS Inside vanuit de 
redactie, allemaal zaken die (mede) door de sponsor-
commissieleden georganiseerd worden. Een breed 
scala aan activiteiten die behoort tot het takenpak-
ket van de sponsorcommissie dus. 

Maar wie zijn nu de vrijwilligers achter deze spon-
sorcommissie. Graag stellen we de sponsorcommissie 
voor aan de lezers van deze EGS Inside.

Van links naar rechts (zie foto hieronder) hebben 
we Nick Jansen, voorzitter van de sponsorcommis-
sie en tevens  vertegenwoordiger in de stuurgroep 
van EGS’20 met de portefeuille sponsorzaken. Nick 
is in januari 2020 aangesloten bij de sponsorcom-
missie en in eerste lijn verantwoordelijk voor de or-
ganisatie en het beleid van de sponsorcommissie, 
daarnaast  bezig met de invulling van de Business-
club. Naast Nick vinden we Berna Kamoen, Berna 
heeft jarenlang de sponsorzaken van GVV’57 geor-
ganiseerd en is bij EGS’20 doorgegaan met haar ac-
tiviteiten. Berna is met name bezig met de kleding 
gerelateerde zaken in de werkgroep kleding, maar 
ook de opmaak van advertenties, reclameborden, 
etc. worden door Berna verzorgd. Daarnaast is Berna 
veel op pad als het gaat om acquisitie van nieuwe 
sponsors. Maarten Blom is als vertegenwoordiger 
van de sponsorcommissie van Estria doorgegaan bij 
EGS’20. Maarten is veel bezig met het maken van 
sponsor gerelateerde PR en andere beheeractivitei-
ten. Roland van Boekel heeft in het verleden deel 
uitgemaakt van de sponsorcommissie van SCV’58 en 
is daar mee doorgegaan bij EGS’20, hetzelfde geldt 
voor Marcel van Haren. Beide heren zijn  voorna-
melijk bezig met acquisitie van nieuwe  sponsors 
en nemen beide zitting in de werkgroep kleding. Als 
laatste hebben we Yvon Arts, Yvon heeft jarenlang 
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gefungeerd als jeugdvoorzitter bij SCV’58 en is dus 
ook nauw betrokken geweest bij de eerste jeugds-
amenwerking en latere fusie plannen.  Na een tijdje 
zonder vrijwilligerswerk, binnen het voetbal, begon 
het toch weer te kriebelen en heeft Yvon zich aan-
gesloten bij de sponsorcommissie van EGS’20. Yvon 
is veelal betrokken bij de organisatie van evene-
menten, Businessclub, presentaties, etc. Uiteraard 
zijn alle leden van de sponsorcommissie ook bezig 
met acquisitie van nieuwe sponsors en beheeracti-
viteiten van bestaande sponsors. Zonder foto, maar 
zeker niet minder belangrijk is Arthur Brussaard. 
Arthur was in eerste instantie als afgevaardigde van 
de stuurgroep actief in de sponsorcommissie. Nick 
heeft deze functie overgenomen, echter is Arthur al-
tijd betrokken gebleven bij de sponsorcommissie en 
neemt dus ook altijd deel aan vergaderingen e.d. Art-
hur zet zijn expertise in op verschillende gebieden 
binnen de sponsorcommissie.

Heb je na het lezen van dit artikel het idee dat je 
ondernemers of ondernemingen kent die graag in 
contact zouden willen met onze sponsorcommissie, 
neem gerust contact met ons op. Of zou je zelf ook 
graag je steentje bij willen dragen aan de sponsor 
gerelateerde zaken van EGS’20, uiteraard hebben we 
altijd plaats voor mensen die met ons mee willen 
denken. Dat kan in de vorm van commissielid, maar 
ook hebben we vaak mensen nodig die we tijdelijk 
in kunnen zetten of op basis van expertise op een 
bepaald gebied, in projectvorm bijvoorbeeld. Neem 
de organisatie van evenementen, Businessclubacti-
viteiten, acquisitieactiviteiten, kleding, PR en com-
municatie, etc. Kortom, er is genoeg te doen!

Geïnteresseerd? Neem vrijblijvend contact op met 
sponsorzaken@egs20.nl en laat je informeren over 
de mogelijkheden van sponsoring of als vrijwilliger.



Veelzijdig in constructie, 
machinebouw en montage

Kwaliteit is ons handelsmerk. 
Speciaal waar het maatwerk betreft. 

WWW.VANDINTHERVELP.NL

Van Dinther BV 
Infanteriestraat 1

5363 VW Velp (NB)
The Netherlands

+31 (486) 47 30 68
info@vandinthervelp.nl 



Achter de schermen...
Interview met de Werkgroep “Look&Feel”  

3 Enthousiaste dames, alle drie met ruime 
ervaring werkzaam  in de interieur / design 
branche. Voor EGS’20 een aanwinst dat deze 
dames hun kennis en energie inzetten voor 
ons schitterend nieuw sportcomplex. Overal 
in het clubhuis, of het nu de kleedlokalen, fy-
sioruimte of kantine betreft, kom je de “hand” 
van de werkgroep “Look&Feel” tegen.

Het begon ruim 2 jaar geleden. Destijds werden er 
vele vrijwilligers gevraagd en Monica (Brussaard-Sas) 
bood aan om haar vakkennis in te zetten, samen 
met Danon (van der Hoeven)
werd  een eerste concept ont-
werp uitgewerkt, waarbij de 
uitgangspunten  van de ver-
schillende commissies werden 
meegenomen. 

Werkende richting een defi-
nitief ontwerp, sloot Annette 
(van Haren) zich aan bij de 
werkgroep. Gedrieën zaten 
ze op een lijn en hebben het 
ontwerp verder gefinetuned en 
uitgerold. Het was een flinke 
klus die veel tijd vergde, de 
belangen van alle gebruikers 
moesten meegenomen wor-
den en ze wilden een goede 
visie, gericht op de toekomst 
uitwerken. 
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Vlnr: Annette van Haren, Monika Brussaard-Sas en Danon van der Hoeven

Kernwoorden waren: multifunctionaliteit, samen, 
duurzaam en hergebruik. De historie van de  voor-
malige verenigingen Estria, GVV’57 en SCV’58 is op 
ingetogen wijze terug te vinden in het nieuwe club-
huis, met respect voor het verleden op naar een ge-
zamenlijk toekomst. Dit heeft geleid tot een uniek 
resultaat.

“We hebben samen het 
beste in elkaar naar boven 
gehaald en dat zie je terug 

in het clubhuis”
Samenhang en karakter

 Elke ruimte is anders, zo heeft elk kleedlo-
kaal zijn eigen kleur en ook op de bovenetage heeft 
elke ruimte zijn eigen identiteit zonder de samen-
hang/ het karakter te verliezen.

Met een beperkt budget zijn de dames creatief, be-
vlogen en met veel plezier aan het werk gegaan. Dat 
heeft geleid tot dit geweldige resultaat, met als eye-
catcher de kantine.

“Nergens in de regio staat 
er een sportcomplex dat zo 
mooi is als die van EGS’20, 

daar mogen we met z’n 
allen supertrots op zijn”  

       

Zit het werk er na de zomer op voor de interieur-
groep? “Nee”, roepen ze in koor, “wij blijven als com-
missiegroep beschikbaar voor EGS’20 zodat de een-
heid en inrichting van de club gewaarborgd blijft”.

We gaan deze toppers dus zeker tegenkomen in het 
clubhuis, voor dan wel achter de bar. 

Tot slot willen de dames nog wel wat kwijt: “Wie 
had enkele jaren geleden kunnen vermoeden dat we 
zo’n mooi sportcomplex zouden kunnen realiseren. 
Iedereen steekt de handen uit de mouwen en samen 
maken we er een fantastische club van. We zijn trots 
als we zien wat alle vrijwilligers hebben weten te 
realiseren.  

“ EGS’20 is echt van 
ons allen!”
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JOUW GEZONDHEID
 IS ONZE SPORT!

06 112660150486 471931 

St. Elisabethstraat 15b  •  5361 HJ Grave
info@fysiotherapiedehampoort.nl  •  www.fysiotherapiedehampoort.nl

Fysiotherapie

De Hampoort

BSO De Buddha Kids Nederasselt
Kerklaantje 15, 6612 BB Nederasselt

(sport) BSO De Buddha Kids Escharen
Stoottroepenweg 2 a, 5364 MV Escharen
info@debuddhakids.nl

Kinderdagverblijf De Kleine Buddha
Koninginnedijk 252, 5361 CR Grave
info@dekleinebuddha.nl

www.dekleinebuddha.nl www.debuddhakids.nl



Sport BSO De Kleine Buddha
Estrela Portier, Sport BSO de Kleine Buddha 

Hallo allemaal, wij van Sport BSO De Kleine 
Buddha zijn ontzettend enthousiast dat wij op 
het nieuwe sportpark een voor-en naschoolse 
(inclusief vakantie) opvang mogen gaan aan-
bieden. Wij hebben al geruime tijd een kin-
derdagverblijf in Grave, De Kleine Buddha en 
onlangs ook BSO De Buddha Kids geopend in 
Nederasselt. 

Omdat wij op een sportpark zijn gevestigd gaan wij 
de kinderen dagelijks een sportactiviteit aanbieden, 
zowel naschool als tijdens vakanties/studiedagen. 
Wij vinden het erg belangrijk dat kinderen bewegen! 
Maar wanneer je even geen zin heb in sporten, is er 
ook een keuze in een andere activiteit zoals knutse-
len, koken of bakken enz.

Uiteraard hebben de kinderen ook een chill moment-
je, want een rust moment is ook nodig na zo’n druk-
ke dag! Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich 
thuis voelen bij ons. 

Een warme maaltijd is ook geen probleem, wij zijn 
geopend tot 18.30 uur, moet je daarna door naar je 
training op een van de velden dan hoeven papa en 
mama niet te haasten en zorgen wij dat je op tijd bij 
je training bent. 

Ook wanneer je eerder een training moet volgen, 
zorgen wij ervoor dat je kan trainen en daarna weer 
terug komt naar de BSO.

Wij kijken uit naar de samenwerking met EGS’20 en 
hopen dat jullie straks net zo enthousiast worden als 
dat wij al zijn!

Voor meer informatie zie onze website: 
www.debuddhakids.nl of mail ons: 
info@debuddhakids.nl
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Rogstraat 8
 

5361 GR GRAVEDeanZmen

Rogstraat 8
 

5361 GR GRAVE

06 532 772 70

 
Cool Rabbit 
Rogstraat 26 
5361 GR Grave

info@coolrabbit.nl
www.coolrabbit.nl

www.lasersnijden-uden.nl

Weverstraat 13
5405 BM  UDEN

Tel:  (0413) 74 50 10
Fax: (0413) 24 54 44
 

info@combi-tech.com
www.combi-tech.com

Combi-Tech logobordje A4.indd   1 16-11-16   22:36



De samenstelling van het personeelsbestand is een 
afspiegeling van de maatschappij, hetgeen voor het 
bedrijf belangrijk is. Als initiatiefnemer is het bedrijf 
maatschappelijk betrokken op het gebied van ver-
schillende projecten in binnen- en buitenland. Dit 
uiten wij niet alleen in woorden maar bovenal in da-
den. Van Dorp heeft daarom sinds 2005 de Van Dorp 
foundation opgericht. De foundation zet zich in voor 
de armste mensen in de wereld, zowel ver weg in 
Afrika, als dichtbij in Nederland. Van Dorp besteedt 
5% van haar winst aan de foundation, zie ook 
https://vandorp.eu/foundation/

2. Welke raakvlakken heb jij of heeft jouw bedrijf 
met de voetbalsport? 
  Voetbalsport is voor mij dé favo- 
  riete sport. Ook hebben wij veel  
  actieve (oud) voetballers werk-
zaam bij ons bedrijf. Verder sponsoren wij bijna 
alle voetbalverenigingen in de omgeving en zijn we 
hoofdsponsor van Vianen  Vooruit.

De hoofdaannemers
Interview met BCP, TSG en Van Dorp

Wij stelden een 8-tal vragen aan de drie 
(hoofd)aannemers die betrokken zijn bij de 
bouw van de accommodatie. 

1. Wie ben je? (Stel jezelf en je bedrijf kort voor) 
  Ik ben Theo Hendriks, directeur en  
  eigenaar van BCP Bouw te Cuijk. 
  Ons bedrijf is werkzaam in  
  alle takken en onderdelen van de  
  bouw.
•	 Woningbouw
•	 Utiliteitsbouw
•	 Scholenbouw	
•	 Verbouw	en	renovatie	
•	 Agribouw
In 1995 is BCP Bouw opgericht en bestaat inmid-
dels 26 jaar. Wij hebben 20 personeelsleden in vaste 
dienst.

  Mijn naam is Hans Ebben, mede  
  eigenaar van TOP Sport & Groen  
  BV. Wij zijn als aannemer 
verantwoordelijk voor de aanleg van de velden en 
infrastructuur (alles behalve clubgebouw) bij EGS’20. 
Wij zijn een aannemersbedrijf gespecialiseerd in de 
aanleg, renovaties en onderhoud van sport-velden 
en sportaccommodaties.

  Yilmaz Babaturk, getrouwd, 3 
  kinderen, woonachtig in Arnhem. 
  Zakelijk verantwoordelijk voor de 
Team KSW-1 (Klant Specifiek Werk) binnen Van Dorp 
Zevenaar, tevens ben ik een van de uitvoerende pro-
jectleiders. Deze functie heb ik ook voor dit project 
mogen uitoefenen. Dan over Van Dorp: Van Dorp in-
stallaties bv is een landelijk opererend installatie-
bedrijf met 21 autonome vestigingen door het hele 
land. Als totaalinstallateur biedt Van Dorp installa-
ties een totaalpakket aan technische diensten en 
kan alle techniek in gebouwen zelfstandig ontwer-
pen, realiseren en beheren. 

Omdat Van Dorp installaties alles in-huis doet, be-
houden wij het overzicht over het totale installa-
tiepakket en zijn wij in staat efficiënt in te spelen 
op de wensen en behoeften van de klant. Kwaliteit 
leveren staat voorop. Daarom moeten alle installa-
ties voldoen aan strenge eisen, zoals duurzaamheid, 
energieverbruik en optimalisatie van het gebruik. 
Daarnaast hechten wij veel waarde aan Maatschap-
pelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Dit dragen 
wij uit richting klant, leverancier, medewerker en 
maatschappij. Van Dorp installaties is een platte en 
transparante organisatie waar de medewerkers alle 
verantwoordelijkheden krijgen én nemen. 

Theo Hendriks (BCP)
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De techniekruimte



Wij zijn nog op zoek naar:

Allround constructiewerker
Mechanisch monteur

 Interesse? Bel  0486 42 15 10 
 

0486-421633
roland@vandintherhm.nl
www.vandintherhm.nl

Vestigingen in:
Schaijk
Gassel



Interview met BCP, TSG en Van Dorp  

  Heel veel raakvlakken! We leggen  
  deze velden, zoals natuurgras als 
kunstgras aan en onderhouden deze.

Nick Verberk (TSG)

  Als gezin hebben we veel met  
  voetballen, tot 2006 heb ik zelf  
  gevoetbald bij diverse voetbal-
verenigingen. Na een zware blessure moest ik he-
laas stoppen met actief voetbal maar kon geen af-
stand doen van deze passie. 

Zodoende heb ik jarenlang diverse vrijwillige vaca-
tures vervuld en 7 jaar lang in het bestuur gezeten 
bij V.V. Elsweide in Arnhem. Teamsport zoals voetbal 
is mijn passie, elkaar helpen, vertrouwen en samen 
voor een doel strijden. Onze twee dochters hebben 
ook gevoetbald, maar helaas uiteindelijk na een paar 
jaar, zijn ze ook gestopt.

3. Sport je zelf en zo ja welke sport beoefen je?
  Ik heb vanaf mijn 8e tot 50e  
  levensjaar gevoetbald bij Vianen  
  Vooruit. Op dit moment loop en  
  fiets ik regelmatig. 

  Ik sport om fit te blijven en om  
  het hoofd “leeg” te maken. Ik doe  
  aan hardlopen en moutainbiken. Ik 
probeer drie keer per week te sporten, maar in deze 
drukke periode voor ons blijft het vaak bij één keer 
per week of twee keer met een beetje geluk.

  Ik kan helaas geen teamsport  
  uitoefenen, waar wel mijn hart  
  ligt, om gezond te blijven doe ik 
aan fitness en af en toe wielrennen.

4.  Hoe zijn jullie betrokken geraakt bij de nieuw-
bouwaccommodatie van EGS ‘20? 
  Door onze ervaring en referenties  
  van sportaccommodaties (VV  
  Alverna, VCA St.Agatha en   
  Vianen Vooruit) kregen wij van  
Sjoerd Rutten (SORS adviesgroep) een uitnodiging 

om een kostenopzet en presentatie van de nieuw-
bouw EGS’20 te maken. Hiervoor waren meerdere 
aannemers uitgenodigd. Na deze presentatie en 
kostenopzet heeft EGS’20 voor ons bedrijf gekozen 
en hebben wij in een bouwteam samenwerking deze 
nieuwbouw gerealiseerd.

  Wij zijn uitgenodigd door de  
  bouwcommissie om mee te doen 
aan de aanbestedingsprocedure voor de bouw van de 
velden en infra.
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De dugout in de clubkleuren

  
  Het gezin van mijn collega Mark  
  Nebbeling is actief betrokken  
  bij de voetbalvereniging, zowel 
voetballend als vrijwilligerswerk. Door de connectie 
van Mark met Jurgen Verhallen en de voetbal-
vereniging, was de verbinding snel gelegd en is het 
spreekwoordelijke balletje gaan rollen. 
 
5.  Waren jullie direct enthousiast over de plan-
nen die EGS‘20 neergelegd heeft?
  De plannen van de accommodatie  
  zagen er vanaf begin aan al goed  
  uit. Wij hebben als bouwteam  
  partner meegedacht in het  
voorproces en tijdens de bouw, om binnen het taak-
stellend budget deze accommodatie te realiseren. 

  Ja, meteen. Het ontwerp wat er  
  lag zag er goed uit en voor ons  
  een leuke uitdaging om dit  
handen en voeten te geven qua ontwerp en prakti-
sche invulling te geven. Er moest nog flink gesleu-
teld worden aan de besteksomschrijving en her en 
der aanpassingen doen aan het ontwerp. En uiter-
aard dit te bouwen en te realiseren.



Arnoud van Gelderweg 83 Grave
Tel: 0486 472167

www.lenyvankempen.nl

DHL Service & Pasfoto’s
goed gekeurd voor ID en Rijbewijs

   ook stomerij service

Bal voor speler van de week gesponsord door: Leny van Kempen 

Kijk ook eens op onze webshop 
www.carnavaltoppers.nl

Bij ons bent u van alle gemakken voorzien
Wassen € 5,- of  € 10,-  drogen vanaf € 2,-

Uw hond wassen € 7,50

www.lenyvankempen.nl



7.  Kun je aangeven wat de nieuwe sport-
accommodatie van EGS‘20 zo uniek maakt?
  De centrale ligging en bijzondere     
  uitstraling maakt deze sport-
  accommodatie zo uniek. Verder is
   het gebouw klaar voor de toekomst 
door de toepassing van onderhoudsvrije materialen 
en is het voorzien van de benodigde PV panelen met 
een groen dak.

  Nou in één zin, ongetwijfeld het  
  mooiste, modernste en in alle  
  gemakken voorzien sportpark van 
de regio (en ver daarbuiten!)

  Wij waren zeker enthousiast  
  over de plannen, het was voor ons  
  wel even “aanpoten” omdat wij in 
een al lopende trein moesten stappen. Er is in het 
begin van het traject namelijk afscheid genomen van 
een collega installateur, waardoor we aan het begin 
van het traject aan een inhaalslag moesten begin-
nen en de tijd tot start bouw korter was dan regulier. 
Deze uitdaging was heel bijzonder voor mij omdat ik 
zelf gehechte banden heb met voetbal.

6.  Hoe hebben jullie het traject ervaren?
  Wij hebben het totale bouwtraject  
  als bijzonder plezierig ervaren. 
  De samenwerking met alle bouw- 
  teampartners en opdrachtgever 
liep ontzettend goed. De goede communicatie en ac-
curaatheid van alle partijen heeft dit project tot een 
succes gemaakt.

  Uitstekend. Door de lange  
  voorbereidingstijd (februari 2020  
  tot juli 2020), hebben we samen 
met het adviesbureau en Pascal en Jurgen, de 
puntjes op de i kunnen zetten voordat we konden 
starten met het werk te realiseren. De uitvoering 
liep en loopt prima. Goede samenwerking tussen 
ons als uitvoerende partij en EGS’20 als opdrachtge-
ver zijn daarin essentieel. Wij zijn zeer tevreden met 
hoe dit project loopt!

  We hebben het gehele traject als  
  zeer prettig ervaren, met een  
  betrokken bestuur en projectteam 
en niet te vergeten de vele vrijwilligers veel werk 
hebben verzet, is het een heel mooi en voor de ge-
bruiker een duurzaam traject geworden.

Interview met BCP, TSG en Van Dorp 

Martin Maatkamp (Van Dorp)
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Verzeker je smartphone/smartwatch/tablet/laptop/camera/enz. now!

Het clubhuis in de steigers

De aarden wal biedt mogelijkheden voor sponsoruitingen



Voorbeeld 1 - Doosletters voorzijde pand.

Dag

Uitnodiging

Bouwbedrijf AVH Bouw BV  -  Koninginnendijk 838  -  5361 CR Grave

Wij hebben een oplossing voor al uw afval!



Wat mij opviel zijn de vele en enthousiaste vrijwil-
ligers de binnen de verenigingen aanwezig waren. 
Tijdens de ruwbouw maar voornamelijk in de afbouw 
hebben deze vrijwilligers hun diensten  op allerlei 
fronten bewezen, en zijn van enorme waarde voor 
de vereniging geweest. Daar mag je als vereniging 
ontzettend trots op zijn.

  Het is nog niet klaar, maar als  
  het echt klaar is een plaatje waar  
  de vereniging en dorpen Velp, Es-
charen en Grave trots op mogen zijn.

  Het resultaat is prachtig   
  geworden, vooral voor de sporters  
  en supporters, zij krijgen de 
beschikking over een prachtige, technisch duurzame 
accommodatie, en voor het bestuur: met geringe ex-
ploitatiekosten op het gebied van de installatietech-
niek. Wij zijn trots op het eindresultaat en wensen 
aan de leden vele sportieve jaren toe.

  Als reactie op deze vraag, wil ik 
  me beperken tot de techniek.  
  Het mooie aan dit traject is dat we 
gewerkt hebben met een maximum budget, waarbij 
wij de nadruk hebben gelegd op de exploitatiekant 
en met name het ontwerp zo hebben bepaald dat 
de onderhoudskosten na oplevering zo min moge-
lijk zijn. Dit geldt tevens voor de energiekosten, deze 
hebben we ook met de juiste keuzes in het ontwerp 
zoveel mogelijk geprobeerd te beperken. Dit uiter-
aard om met in acht neming van het maximum bud-
get.

8.  Wat vind je van het eindresultaat?
  Het eindresultaat vind ik   
  fantastisch. Het gebouw heeft  
  een perfecte ontwerp, kleur- en 
materiaalkeuze ondergaan.  Daardoor is dit oprecht de 
mooiste sportaccommodatie van het Land van Cuijk en 
omstreken. 
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De kantine met de zelfgemaakte bar

Het sportpark ziet er indrukwekkend uit



Organiseer jij binnenkort een event, bruiloft, 
feest en/of andere aangelegenheid?

Wij zijn Primetime, de partner voor het creëren van sfeer 
en beleving. We brengen audiovisuele techniek, interieur 

en styling in elke ruimte volledig in samenhang. 
Alles op elkaar afgestemd en met oog voor detail zorgen 
we voor een ambiance waar bezoekers graag komen en 

gebruikers graag zijn. 

Primetime.nl | Hapsebaan 4 | 5431 NG Cuijk | info@primetime.nl | +31 (0) 485 318 375

 #11
Rijsdam Bouw

Timmer- Tegel- Dakwerk
                                                           en Renovaties 

M: 06 518 959 97

 Spoorstraat 49    -    6602 AW Wijchen    -    024 64 15 467    
www.metsnelders.nl



Toerwielerclub Grave en 
wielervereniging De Maaskant

Toer Wieler Club Grave en Wielervereniging de Maaskant

Wij, Toer Wieler Club Grave en Wie-
lervereniging de Maaskant, maak-
ten tijdens toer- of  veldritten al 
de nodige jaren gebruik van de  fa-
ciliteiten en de mogelijkheden die 
Sportvereniging Estria ons bood. 
Ook vergaderingen hebben hier 
veelvuldig plaatsgevonden. 
Daarnaast starten de diverse toer- 
en veldritten nog steeds vanaf de 
Kranenhof.

Nu er drie voetbalclubs en een  hoc-
keyclub gefuseerd zijn naar EGS20 en 
zetelen op een prachtige locatie met 
een geweldig multifunctioneel  club-
gebouw, hebben wij uiteraard enthou-
siast gereageerd en blijven dan ook 
graag samenwerken! 

Wij zijn als wielerverenigingen onderling ooksteeds 
verder aan het samenwerken en een eigen ontmoe-
tingsplek is dan ook één van de speerpunten. Hoe 
mooi is het dan, als wij ook in dit prachtige eigentijd-
se gebouw met uitgebreide voorzieningen, weer als 
medegebruiker gevraagd worden. Voor onze materi-
alen (borden, bewegwijzering, fietsgereedschap etc.) 
hebben wij inmiddels al een eigen goed afgesloten 
ruimte toegewezen gekregen! 

Wij kijken dan ook met veel vertrouwen uit naar de 
toekomstige vernieuwde samenwerking, die  eigen-
lijk al meer dan 25 jaar bestaat.  

Ric Broens (li) voorzitter TWC Grave en Remco Peters (re) voorzitter De Maaskant

Hopelijk worden de enthousiaste tweewieler-lief-
hebbers gezien als een mooie aanvulling op het 
reeds bestaande, diverse, sport aanbod. 

Gezamenlijk kunnen we het sporten een positieve 
boost geven met als hoofddoel: Sporten voor jong en 
oud in een gezonde en klimaat-gerichte toekomst.

Wij wensen alle EGS20-ers en allen die hen een 
warm hart toedragen een sportieve, mooie, gezonde 
en veilige toekomst toe en hopen nog lang gebruik 
te mogen maken van deze prachtige accommodatie 
en prettige samenwerking! 
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Etiënne Friederichs en Arthur Roelofs



www.peckelektro.nl     -     06-53146496
Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden  - 24-uur storingservice

Programmeren van autosleutels met afstandbediening op afspraak

Sleutelservice Grave 
is onderdeel van

Piep van Tuijn & Zn
Ambachtelijke schoenmakerij

ONNYS TATTOOS
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Klinkerstraat 19a Grave Tel. 0486-476325

Klinkerstraat 21 - Grave - 0486 47 32 87 - www.pothuus.nl

Klinkerstraat 21 - Grave - 0486 47 32 87 - www.pothuus.nl



Met een beetje training en misschien wat wind mee 
schiet Harrie Veekens (57) vanuit zijn achtertuin zó 
een bal op het hoofdveld van EGS’20. Harrie weet 
hoe hij een bal moet raken, want hij speelde zo’n 
twintig jaar in het eerste elftal van GVV. Zijn ach-
tertuin ligt aan de rand van de wijk De Stoof, aan de 
Violier waar ook zijn bouwkundig teken- en advies-
bureau is gevestigd. Werk aan huis, want het gezin 
Veekens, bestaande uit echtgenote Carolien en kin-
deren Noortje en Guus (nu selectiespeler van EGS’20) 
geniet al ruim twintig jaar van woning en omgeving. 
Natuurlijk eigen ontwerp, dat spreekt.

 

 Buitenlucht
 De jonge Harrie Veekens, geboren en geto-
gen Gravenaar, raakte al vroeg in de ban van bouw en 
ontwikkeling. Na het Merlet (middelbaar onderwijs) 
volgde hij opleidingen als MTS  Bouwkunde, een stu-
die Weg- en Waterbouw in Nijmegen en uiteindelijk 
de Academie voor de Bouwkunst in Arnhem. Harrie 
ontwierp en bouwde zijn eigen woning tegenover de 
hoofdingang van het GVV-sportpark De Bikkelkamp- 
in die tijd eigenlijk zijn tweede huis. 

Bij zijn werk als bouwkundig tekenaar raakte hij 
langzaam in de ban van het bouwkundig ontwer-
pen op de computer in driedimensionale beelden. In 
2002 zette hij een gedurfde stap: Harrie begon voor 
zichzelf.  “Ik was altijd al geïnteresseerd in het ont-
werp van huizen. 

“Het is geworden wat we 
ervan hadden verwacht”

Bouwkundig tekenaar Harrie 
Veekens geeft vorm aan 
EGS-paviljoen

Interview met Harrie Veekens

Door Jaap Schouten

Het fonkelnieuwe Sportpark De Kranenhof 
werd al eerder gebouwd. Op de computer van 
Harrie Veekens, die vanaf het begin in 2019 bij 
de bouwplannen betrokken werd. Zijn gelijk-
namige Bouwkundig Teken- en Adviesbureau 
in Grave ontwierp met de minutieuze precisie 
van CAD (Computer Aided Design) in 3D het 
toekomstige thuishonk van EGS’20. “Een flin-
ke klus, maar heel bevredigend”, vat Harrie de 
ontelbare EGS-uurtjes achter zijn pc samen.

Het contact vooraf met je opdrachtgevers is belang-
rijk, ik probeer te begrijpen en te voelen welke kant 
ze op willen. Op basis daarvan maak ik een tekening 
in 3D: dat geeft een realistisch beeld en zo kunnen 
mensen zich er een goede voorstelling van maken. 
Het komt voor dat opdrachtgevers bijvoorbeeld meer 
ruimte willen, dus een uitbreiding, maar dat ik door 
het herindelen van de woning hetzelfde resultaat be-
reik. En dat scheelt natuurlijk aanzienlijk in de kos-
ten. Daar kan ik dan van genieten.” 

Harrie Veekens

 Wensen en verlangens
 Als jeugdtrainer en lid van het jeugdbe-
stuur van GVV maakte Harrie Veekens deel uit  van 
de bron, waaruit uiteindelijk EGS’20 ontsprong. “Zo’n 
zeven, acht jaar geleden was ik betrokken bij de 
eerste gesprekken over samenwerking bij de jeugd 
tussen Estria, SCV’58 en GVV’57. De geschiedenis is 
bekend, de samenwerking beviel goed en leidde tot 
de fusie van de drie verenigingen. Ik was lid van de 
stuurgroep, stapte op vanwege te druk, en werd al 
snel –begin 2019- teruggevraagd in de werkgroep Ge-
bouw. De werkgroep stelde een lijst op van wensen 
en verlangens waaraan de nieuwe  accommodatie 
moest voldoen. Op basis van dat  programma van ei-
sen kozen we voor het ontwerp van Raffaan architec-
ten uit Uden, en konden we met de uitwerking aan 
de slag.” Met een glimlach: “Sindsdien zijn er heel 
wat uurtjes achter de  computer doorheen gegaan.”
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Van Keijsteren

Bespaar al snel €300,- per jaar op jouw autokosten!

ONDERHOUDSBEURTEN
+ APK + PECHHULP €17,50

Incl. BTW

vanaf/per maand

Kooikersweg 5  |  5361 VA GRAVE  |  T 0486-472118  |  info@garagevankeijsteren.nl  |  www.garagevankeijsteren.nl





APK

Reparatie

Onderhoud

 Diagnose

 Airco

WIJ ZIJN ONAFHANKELIJK BEOORDEELD OP KLANTENVERTELLEN.NL MET EEN

CarXpert van Keijsteren is al meer dan 30 jaar gespecialiseerd in onderhoud en reparatie van 

personenauto’s, lichte bedrijfsauto’s en campers. Wij zijn een universeel bedrijf, dus u kunt met 

al uw auto’s op één vertrouwd adres terecht. Heeft u vervangend vervoer nodig, dan beschikken 

wij over leenauto’s en leenfietsen. Als er bijzonderheden zijn aan uw auto, dan ontvangt u van 

tevoren altijd een duidelijke offerte. Zo komt u niet voor verrassingen te staan. Onze monteurs 

beschikken over eersteklas diagnose-apparatuur en hebben toegang tot fabrieksinformatie en 

ondersteuning voor de meeste merken. Wij repareren met behoud van fabrieksgarantie.

 Pechhulp



 Realistisch echt
 De lijnen, die Harrie precies op  
maat via het CAD-programma met zijn 
computermuis tekent, geven op zijn  com-
puterscherm een drie-dimensionaal inkijk-
je in het EGS-clubhuis. Hij zetals het ware 
zijn creativiteit om in  realistische beelden, 
natuurlijk op de  juiste schaal zodat aanne-
mer BCP  Bouw uit Cuijk precies weet wat, 
hoe en waar hij moet bouwen. Niet alleen
 de juiste maten zijn van belang, maar  ook 
een berekening van bijvoorbeeld de draag-
kracht van muren. En het gebruik van de 
juiste materialen.  Daarvoor heeft Harrie 
in zijn computer  een speciale bibliotheek, 
die uitpuilt  van de verschillende kozijnen, 
sanitair,  deuren, ramen en ga zo maar 
door.  Met een druk op muisknop kiest hij 
een kozijn en laat direct zien hoe dat er in 
werkelijkheid uitziet- van binnen, van opzij 
en van de buitenkant. 

“Er was geen sprake van 
een strijd tussen 

‘bloedgroepen’. Alles 
verliep in goede harmonie”

Interview met Harrie Veekens

Bouwoverleg

En voor wie dat een hoog ti-ta-tovenaargehalte 
heeft: in de wereld van architectuur en bouwkunde 
is VR, virtual reality, al lang gemeengoed. Met een 
VR-bril op loop je daadwerkelijk van het virtuele  bal-
lenhok naar kleedkamer drie en dan de trap op naar 
de kantine. Realistisch echt, maar zonder dat er ook 
maar één steen op de andere is gemetseld. En zo 
kwamen alle  kenmerkende details van het EGS’20 
paviljoen stuk voor stuk tot leven op Harrie’s com-
puter. De houten gevel met het iets uitgebouwde, 
zogeheten bloemenraam, de verticaal gemetselde 
ronde muren van het wedstrijdsecretariaat, de rui-
me kantine met een groot glazen panorama. En na-
tuurlijk het schuine dak vol met sedumplantjes, die 
dienen als isolatie en als (regen)waterbuffer. Ande-
re geavanceerde kenmerken van het EGS-paviljoen: 
hoge luchtdichtheid, uitstekende isolatie, passieve 
zonwering, LED-verlichting, waterbesparing, mecha-
nische ventilatie om warmteterugwinning en zonne-
panelen.  Om maar te zeggen: het is groen, duur-
zaam, creatief en effectief. En uniek.  
 
 Goede harmonie
 Harrie Veekens roemt het  overleg met 
Sjoerd Rutten van  SORS-adviesgroep en met zijn 
bouwgroep, onder meer met de voortrekkers Geert 
Arts en Jurgen  Verhallen. 

“Er was continu overleg, ook met andere werkgroe-
pen  zoals Interieur. We hebben  gesproken met de 
wasvrouwen,  over hoe hun toekomstige  wasruimte 
er moest uitzien. Ook aan andere vrijwilligers is ge-
vraagd  welke praktische wensen ze hadden. 

Met alles is rekening gehouden,  daarom hebben 
we ook een lange  voorbereidingstijd gehad.” Die 
alles- moet-kloppen insteek heeft  uiteindelijk ge-
resulteerd in de  accommodatie die er nu staat: een 
fraai, imposant, duurzaam, innovatief en multifunc-
tioneel sportcomplex, enig in zijn soort in de wijde 
omgeving. En: klaar volgens schema en zonder extra 
de knip te hoeven trekken. Daar kan menig instantie 
een puntje aan zuigen. Harrie: “Er is  goed samenge-
werkt met de aannemer, BCP Bouw, en vanuit EGS’20 
was er een uitstekende begeleiding tijdens de bouw. 
Echte professionals, die goed de vinger aan de pols 
hielden. De samenwerking tussen de mensen van de 
drie clubs was misschien bij aanvang wat onwen-
nig, maar het klikte daarna snel. Er was geen sprake 
van een strijd tussen ‘bloedgroepen’. Alles verliep in 
goede harmonie.” En de samenwerking met de ge-
meente, waar Harrie zo’n zeven verschillende ver-
gunningen moest aanvragen? Harrie denkt even na. 
Glimlacht diplomatiek: “Zet maar neer: goed.” 
Nu bijna alle puntjes op de i staan, kan het Graaf-
se sportcomplex in volle glorie in gebruik genomen 
worden, door de voetballers, de hockeyers, de biljar-
ters, atleten, wielrenners en zo meer. Zo vlak voor 
het eerst officieel tegen een bal wordt getrapt, blikt 
Harrie Veekens terug: “Ik ben er trots op dat we dit 
project met zoveel vrijwilligers van de grond hebben 
gekregen. Er zit enorm veel tijd in, maar het resul-
taat is er ook naar. Het is uiteindelijk geworden wat 
we ervan hadden verwacht. Dat is top.”
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“Altijd een passende oplossing.”

glasvezel, data, telecom, infratechniek  
                                                 en beveiligingssystemen

EGS’20 
Club Fysiotherapie 

• Iedere dag aanwezig in onze 
praktijk op het sportpark.


• Voor het maken van een 
afspraak kunt u bellen naar:


• Praktijk Bardoel-van Lier 
0486-473171


• www.praktijkbardoelvanlier.nl
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praktijk op het sportpark.


• Voor het maken van een 
afspraak kunt u bellen naar:


• Praktijk Bardoel-van Lier 
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• www.praktijkbardoelvanlier.nl

Klopt helemaal.

Nieuweweg 273    t  024 64 88 666
6603 BN Wijchen    e  info@stolwijkphilipsen.nl   w  www.stolwijkphilipsen.nl

Bij ons start samenwerken altijd met een klik. Er samen zin in 
hebben, er samen voor willen gaan. Ondernemers kunnen bij ons 
zichzelf zijn en als ze ergens over twijfelen, bellen ze meteen. Dat 
vinden we het allermooiste. Want pas dan ontstaat het leukste 
contact, de beste samenwerking. 

De cijfers houden we natuurlijk voor je in de gaten, daar kun je van 
op aan. Maar wij kunnen jouw bedrijf pas écht vooruit helpen als 
deze twee zaken, de mens en de cijfers, in balans zijn. Dan klopt deze twee zaken, de mens en de cijfers, in balans zijn. Dan klopt 
het helemaal. 



Een logisch vervolg…
Maikel Bardoel, fysiotherapiepraktijk Bardoel - van Lier

Er werd ons gevraagd wat te vertellen over 
het ontstaan van de samenwerking tussen on-
zepraktijk Bardoel van Lier en EGS’20. Hieraan 
voldoen wij natuurlijk graag .

Als sportliefhebbers in het algemeen en voetballief-
hebbers in het bijzonder zijn wij van oudsher (daar 
mag je na 20 jaar wel van spreken) betrokken bij de 
clubs in de gemeente Grave. Als sponsor van SCV’58 
en GVV’57 en hoofdsponsor van Estria waren we al-
tijd op de hoogte van veel dingen die er speelde. 
Als voetballer konden wij altijd erg genieten van de 
derby’s onderling en dronken uit principe altijd een 
biertje in de kantine waar we gespeeld hadden. 

Het is ook vanuit die positie dat wij al lang geleden 
voorstander waren van een fusie, ook regelmatig 
met veel plezier gediscussieerd met de hardliners 
van die tijd die toen nog mordicus tegen waren. Het 
doet ons enorm veel plezier om te zien dat deze 
mensen bijna allemaal inmiddels “om” zijn en vaak 
nu binnen onze nieuwe vereniging belangrijk werk 
verrichten.

Maar goed, als je zeker in die fase, jezelf als kar-
trekkers ziet moet je ook later je verantwoordelijk-
heid nemen. Het is dan ook niet meer dan logisch 
om mee te doen als sponsor. En dan het liefst op 
een wijze die meer dan 1 team overstijgt, we steu-
nen immers de hele vereniging. We zijn blij dat dit 
uiteindelijk gelukt is.

Daarnaast zijn wij blij dat we vanaf komend seizoen 
dagelijks op de Kranenhof aanwezig zullen zijn. Elke 
werkdag zijn we in onze gloednieuwe praktijkruimte 
aanwezig. Uiteraard voor onderzoek en behandelen 
van sportblessures maar ook zal 1 van onze kin-
derfysiotherapeuten regelmatig aanwezig zijn, dit in 
samenwerking met de sport BSO die onze nieuwe 
buren worden. 

We maken niet alleen gebruik van de ruimte binnen 
maar ook van onze MAYAheuvel. We zijn enorm 
trots dat we in opdracht van EGS’20 deze sportheu-
vel hebben mogen ontwerpen. Waarom hij zo heet 
zullen we later vast nog uitleggen, maar het is een 
6 meter hoge berg inclusief sintelbaan met moge-
lijkheden om te testen, te revalideren en te sporten. 
Een machtig mooi en imposant gevaarte en een 
voorbeeld waar samenwerking toe kan leiden. Schit-
terend aangelegd en perfect vertaald van papier 
naar praktijk. Alleen in superlatieven te beschrijven 
wat ons betreft, uniek.

Ook in onze vrije tijd lopen we regelmatig rond als 
voetballer, coach, leider en supporter. Het gaat dus 
integraal nog meer deel uitmaken van ons leven. 
Werk, hobby en vrijetijdsbesteding, allemaal op 1 
plek. Dat maakt de samenwerking met deze club in 
onze ogen niet meer dan logisch, toch?
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“we zijn enorm trots dat 
we deze MAYA-heuvel 

hebben mogen ontwerpen”

De MAYA-heuvel die ontworpen is door fysiotherapiepraktijk Bardoel - van Lier
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De terreinmeesters in het 
zonnetje

Interview met De terreinmeesters 

Door Freddy Klooté 

Henk Cuppen (voormalig voorzitter van 
SCV’58), Jan Paters (voormalig terreinmeester 
en kantinebeheerder Estria) en Gert Mulder 
(voormalig manusje-van-alles GVV’57) vormen 
de kern van de nieuwe terreinmeesters van 
het schitterende sportcomplex van EGS’20. 
Een complex, waar ook andere sportclubs ge-
bruik van zullen maken.

Henk Cuppen is woordvoerder. Hij was, 
in zijn functie als voorzitter (van SCV’58), 
samen met Jan de Kruif (voorzitter van Es-
tria) en Huub Linders (voorzitter GVV’57), 
vanaf de start van de plannen nauw be-
trokken bij alle werkzaamheden. Samen 
met vrijwilligers hebben ze er meteen de 
schouders onder gezet. Ook samen met de 
gemeente Grave omdat er ook financieel 
nogal wat te bespreken viel.

 Het proces  
 Henk: “We zijn begonnen met het 
instellen van diverse stuurgroepen, voor 
de verschillende onderdelen. Mensen met 
verstand van zaken die alles terugkoppel-
den naar ons. Zo hadden we bijvoorbeeld 
een financiële stuurgroep met financieel 
deskundigen Arnoud Pol, Mark van Lith, 
Mike Lourensen en Harald van Soest. 

Er kwamen commissies voor het gebouw en voor de 
velden. Jan, Gert en ik hebben ons met de velden 
bezig gehouden. De velden moesten verlegd worden. 
Dus hebben we tekeningen laten maken door KYBYS. 
Een specialist. Alles in overleg met de club. De vel-
den zijn opgeschoven, met achterin een nieuw veld. 
Het kunstgrasveld met de kleine doeltjes ligt op de 
beste plaats en was ook het eerste klaar, zodat we 
daar als eerste al gebruik van hebben kunnen ma-
ken. 

Apart daarnaast ligt het kunstgrasveld voor de hoc-
keyclub. Dat heeft een andere structuur en daar 
komt het seniorenvoetbal niet op. Jan Paters loopt 
al van het begin mee. Gert Mulder zorgde er voor dat 
alles op de Bikkelkamp door kon gaan. Zo goed en zo 
kwaad dat met de coronatoestanden ging”.  
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Henk Cuppen

 Aan de slag
 “Het clubgebouw van SCV’58 is als eerste 
afgebroken, daarna volgde dat van Estria. Door co-
rona werd er niet veel gespeeld en als er al getraind 
werd gebeurde dat op de Bikkelkamp. Daar zorgde 
Gert voor de velden. In het nieuwe seizoen gaat alles 
naar de Kranenhof”, vertelt een zeer enthousiaste 
Henk Cuppen, die de laatste tijden, samen met Jan 
en Gert wel erg druk bezig is. “De kunstgrasvelden 
komen naast elkaar. De andere velden liggen daar-
omheen, met wallen ertussen, zodat niemand elkaar 
kan storen tijdens de sportbeleving. 

De velden zijn klaargemaakt door “Topsport en 
Groen”. De beregening, drainage en de veldverlich-
ting zijn hun werk. Ook hebben zij de eerste keer de 
belijning gedaan. Onze groep heeft het nu overge-
nomen. 

Wij doen verder de belijning, waarbij de kunstgras-
velden een aparte behandeling vragen. Wij houden 
ook de velden bij. De nieuwe materialen zijn veilig 
en milieuvriendelijk. Op dit moment loop ik samen 
met Jan Paters dagelijks onze rondes ter beveiliging. 
Zes dagen per week. Rondom alle velden is er een 
mooi afgewerkt hekwerk, zwart gecoat. Dat geeft 
een mooie uitstraling. Ook de verlichtingspalen zijn 
zwart. We hebben vijf voetbalvelden en één hockey-
veld. Alle velden hebben wedstrijdafmetingen. Die 
moeten straks, na elk competitieweekend bijgewerkt 
worden. Bij elk veld staan prullenbakken. 



              “Het
zwart op wit 
         willen zien”
       
EEN AFSPRAAK OP PAPIER
VOORKOMT PROBLEMEN

Rijksweg 66 ● Postbus 95 ● 6580 AB Malden 
Telefoon 024 3666010

info@eldiknotaris.nl ● www.eldiknotaris.nl

www.swanenberg.com

Buizen  -  Balken  -  Rijplaten

Onze winkel:
Rogstraat 9, 5361 GP Grave

Tel. (0486) 421485 Fax: (0486) 421487
info@belvisie.nl 

Maandag gesloten
Dinsdag t/m donderdag 9:30 - 17:30 uur

Vrijdag 9:30 - 20:00 uur 
Zaterdag 10:00 - 17:00 uur

Het adres voor al uw
   mobiele telefonie



Interview met De terreinmeesters
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We hebben de vurige wens dat daar volop 
gebruik van gemaakt gaat worden en dat 
dit niet in de schoenen van de vrijwilligers 
geschoven gaat worden. Alle materialen, 
zoals netten en ballen, worden opgesla-
gen in het materialenhok. We proberen 
daar straks een weekverantwoordelijke 
voor te vinden. Met een groep vrijwilligers. 

Verder moeten de materialen bijgehou-
den worden. Er moet gemaaid worden. Op 
de velden gebeurt dat met de robotmaai-
machine. Op de stukjes waar de robot niet 
bij kan, hebben we handen nodig. 

“we zullen heel wat 
vrijwilligers nodig 

hebben”

Jan Paters

Die robots zijn overigens 24 uur per dag aan het 
maaien. Ze zijn beveiligd en weten ook precies waar 
ze moeten zijn”.

 Vrijwilligers gevraagd 
 Henk Cuppen schraapt de keel. Dat is nog 
een “dingetje”. “Er zijn 16 seniorenelftallen, 28 junio-
renteams (jongens en meisjes), de Bikkels spelen er, 
net als het Walking Football en de veteranen. Zo’n 
950 leden maken gebruik van de nieuwe accommo-
datie. Verder speelt de biljartclub (binnen) er, maakt 
de wielerclub er gebruik van bij start en finish, is 
er een Powerhill met diverse mogelijkheden voor 
bijvoorbeeld bootcamps. Ook de Sport-BSO Buddha 
Kids en Fysiotherapiepraktijk Bardoel-van Lier gaat 
er gebruik van maken. Dus hebben we heel wat vrij-
willigers nodig:

Gert Mulder

Mensen voor het buitengebeuren (velden, accom-
modatie, schoonmaken van allerlei onderdelen), er 
is een fietsenstalling en parkeerplaats die er netjes 
uit moeten zien. Natuurlijk zijn de fietsers/chauf-
feurs daar zelf verantwoordelijk voor, maar stel dat 
iemand het vergeet. Materialen hebben we. Bladbla-
zers, veegmachines en werkpakken. Het clubgebouw 
telt 16 kleedkamers die onderhouden moeten wor-
den. De bardiensten moeten worden ingevuld. Wie 
zich wil opgeven kan terecht bij het secretariaat, 
secretaris@egs20.nl “.

Sportpark De Bikkelkamp zal overgedragen worden 
aan de gemeente zodra de velden op Sportpark 
De Kranenhof bespeelbaar zijn. Het clubhuis en 
de kleedlokalen van voormalig GVV’57 zijn volledig 
ontmanteld en de inventaris wordt hergebruikt, is 
verkocht of is weggegooid. De velden worden mo-
menteel alleen nog gemaaid, want er kan niet meer 
gesproeid worden. Wat dat betreft heeft Gert een 
rustigere zomer als alle voorgaande jaren ! 

Daarentegen moet er op sportpark De Kranenhof nog 
wel het een en ander gebeuren voordat het gebrui-
kersklaar is. Naast vele afbouwactiviteiten in en rond 
het clubhuis, zal o.a. ook de speeltuin nog aangelegd 
worden. Het natuurgras heeft een goede (lees natte) 
zomer nodig om goed aan te kunnen sterken. 

Het nieuwe sportpark zal naar verwachting begin 
augustus in gebruik genomen worden. De voorbe-
reidingen voor een officiële opening zijn in volle 
gang. Er is een aparte werkgroep geformeerd en zij 
zijn openingsactiviteiten aan het organiseren in het 
weekend van 8, 9 en 10 oktober.  Hou deze data dus 
alvast vrij !!



ONS

Met ons
scoort u altijd

de juiste koffie!

Autorijschool Boon te Grave   www.rijschoolboon.nl
Auto-  en moterrijles   Telnr. 06-483 709 41
Remco Delhaes                          en                        Hendrikje Delhaes-Boon

Trompetterstraat 4 - 5361 ER - Grave 
         T.0486-420805            -           Whatsapp 06-16863176  

E. info@marychand-wonen.nl     -      W. www.marychand-wonen.nl



Samen zijn wij EGS’20

Edwin van Kraaij, secretaris EGS’20

Deze presentatiegids met meer dan 50 bladzij-
des over de bouw van de nieuwe sportaccom-
modatie van EGS’20 staat vol met complimen-
ten, bewondering en trots over het gelopen 
traject.  En terecht, eenieder die bijgedragen 
heeft, of het nu een klein steentje of een gro-
te rots was, mag met plezier en trots genieten 
van het resultaat.

Waar in Nederland vind je een nieuwbouwproject dat 
binnen het geplande tijdspad en ook nog eens bin-
nen het taakstellende budget gerealiseerd is?  Nou 
in de gemeente Grave !  In één jaar tijd en met het 
taakstellende budget van ca. 4,1 miljoen van de ge-
meente is, mede door ca. 1,2 miljoen aan landelijke 
subsidie het project volledig volgens plan verlopen. 
Een voorbeeld van een uitstekende samenwerking 
tussen de professionele bouwbedrijven, de gemeen-
te Grave en bovenal de vrijwilligers van EGS’20 !

Ging het allemaal van een leien dakje? Nee, ik kan u 
vertellen dat er ook wat lastige hobbels zijn geweest. 
Sommigen hobbels waren zelfs zó lastig dat we wel 
eens twijfelden of het allemaal wel zou gaan lukken. 
Maar altijd kwam er wel weer een oplossing of een 
compromis waardoor de trein weer verder kon. 

Vaak hebben we met de vrijwilligers gesproken over 
de beeldvorming van het project in de gemeente Gra-
ve. Door diverse (social) media werd het park mega-
lomaan en “overheidsgeld-verkwistend” genoemd. 
Ook de toenmalige burgemeester sprak zijn twijfels 
in het openbaar uit over de financiële haalbaarheid 
van het plan en of we wel op genoeg vrijwilligersin-
zet zouden kunnen rekenen...  Heel vaak hebben we 
moeten uitleggen dat de gemeentelijke investering 
in het sportpark geen extra overheidsgeld is (dus 
geld wat anders naar bijv. de bibliotheek, naar jeugd-
zorg of andere verenigingen zou gaan) maar dat het 
geld is wat de drie voetbalverenigingen anders ook 
in de vorm van privatiseringsgelden over 40 jaar (de 
levensduur van een accommodatie) gekregen zou-
den hebben. Daartegenover staat dat de nieuwe ver-
eniging EGS’20 nu volledig zelf verantwoordelijk is 
voor het beheer en onderhoud van de velden.  Het 
spreekt voor zich dat dit deskundigheid en lange ter-
mijnplanning vereist aan de vereniging maar dit is 
aan de vrijwilligers wel toevertrouwd. 

Tijdens het traject zijn we regelmatig begeleid en 
ondersteund door diverse instanties. Zo hadden we 
veel steun aan de KNVB, NOC*NSF, Stichting Waar-
borgfonds Sport, de Rabobank, notaris Wilhem, Stol-
wijk Philipsen en diverse andere voetbalverenigin-
gen uit het land. 

We krijgen vaak te horen o.a. van de KNVB dat het 
proces dat we met EGS’20 doorlopen hebben, van 
fusie tot nieuwe accommodatie, een blauwdruk kan 
zijn  voor veel voetbalverenigingen in het land.  Er 
zijn veel verenigingen die nadenken en soms zelfs 
moeten nadenken over hun toekomst en daarvoor 
graag het praktijkvoorbeeld van EGS’20 willen zien.

De vereniging heeft bewezen dat ze met vrijwilligers 
dit fantastische resultaat hebben kunnen bereiken, 
maar we zijn er nog niet !  Iets gezamenlijk realise-
ren is knap maar nu zullen we het met zijn allen nog 
moeten gaan exploiteren en beheren.  Om dat ook 
succesvol te doen, zijn veel vrijwilligers nodig. Men-
sen die bereid zijn om zich in te willen zetten voor de 
vereniging. Dat kan variëren tot een bardienst draai-
en, een jeugdteam begeleiden, een onderhouds-
klusje doen, scheidsrechter zijn, een commissie- of 
bestuursfunctie invullen enz., enz.  Niet uit plicht-
matigheid, niet omdat vrijwilliger-zijn zo gewaar-
deerd wordt maar gewoon omdat het zo gezellig en 
leuk is om SAMEN de vereniging EGS’20 te zijn. 
 
Onderstaand bordje hing tijdens de bouwperiode in 
het nieuwe clubhuis... een mooie ode aan de leden 
en vrijwilligers van EGS’20.
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Edwin van Kraaij
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Trotse Sponsor 
van 

EGS ’20 

5. KLEDINGSPONSOR

Contractduur 4 jaar, prijzen excl. BTW

Aankleding seniorenelftal incl. bedrukking
• € 950 bij eenmalige betaling
• € 1.050 bij termijnbetaling (1e termijn €600 daarna per jaar € 150)
 
Aankleding jeugdteam incl. bedrukking 
• € 750 bij eenmalige betaling
• € 800 bij termijnbetaling (1e termijn € 400 daarna per jaar € 125)

• Diverse mogelijkheden bij senioren- en jeugdteams voor sponsoring trainingspak  
   ken, inloopshirts, voetbaltassen, etc.
• Vermelding op sponsorpagina website EGS ’20 met hyperlink naar eigen website
    

7

van der Burgt
centrum Grave

van der Burgt
centrum Grave

S p o n s o r b r o c h u r e


