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3e editie EGSINSIDE

Gezonde voeding,  verantwoord alcoholgebruik en het 
streven naar een rookvrij sportpark zijn doelstellingen die 
wij nastreven. 

Ook op sportief gebied willen we stappen voorwaarts 
maken. In deze editie kunnen jullie lezen hoe de Technische 
Commissie onze  ambities wil gaan realiseren. Door te 
investeren in de jeugd hopen wij de kwaliteit van het voetbal 
verder te verhogen  en tevens  het plezier te vergroten. Het 
eerste  elftal heeft goed gepresteerd en Remco ten Hoopen 
blikt in deze editie terug op het afgelopen seizoen en spreekt 
zijn verwachting uit voor komend seizoen. Er zijn  interviews 
waarbij sponsoren, jeugdspelers en vrijwilligers aan het 
woord komen en  deze editie wordt verder  opgefleurd met 
teamfoto’s van de selectie en alle andere elftallen. Kortom 
weer een mooie editie die het lezen zeker waard is.

Jan de Kruif, voorzitter

Nu de avonden weer langer worden is er ruimschoots de 
tijd om de derde uitgave van EGS inside op het gemak 
door te lezen. Ook dit keer staat de editie vol met 
wetenswaardigheden over het reilen en zeilen van onze 
vereniging.

Maar voordat jullie aan deze mooie artikelen beginnen 
wil ik kort terugblikken op het  eerste volledige  voetbal-  
seizoen op ons nieuwe sportpark. Het is een jaar geweest 
dat mijn  verwachtingen, en ik denk van vele anderen,  
ruimschoots heeft overtroffen. Een geweldige sfeer vanaf 
het eerste moment.  Naast veel verschillende en prima 
verzorgde activiteiten voor jeugd en senioren is er ook op 
sportief gebied  prima gepresteerd.  De eerste kampioenen 
bij de jeugd, de  JO15-1,   en bij de senioren, het 7e  zijn 
gehuldigd op ons bordes. Hoogtepunt was waarschijnlijk 
wel de huldiging van de dames 1. Zij werden kampioen in 
de 5e klasse.

Er waren ook een aantal  bijzondere momenten. 
De toekenning,  door de gemeente Grave,  van de 
vrijwilligersonderscheiding

 ‘D’n opsteker’ 
Deze onderscheiding is voor de laatste keer  toegekend aan 
de vrijwilligers van EGS’20 die,  onder leiding van  Pascal 
Kersten en Jurgen Verhallen, het multifunctionele sportpark 
hebben gerealiseerd.

Dan was er dit seizoen ook nog de receptie ter gelegenheid 
van de Koninklijke Onderscheiding die Jan en Paulien 
Paters ontvingen voor hun jarenlange vrijwilligerswerk. 
En dan tot slot  de 2e plaats bij de landelijke verkiezing 
‘Duurzame sportaccommodatie’ van 2022. Deze jaarlijkse 
onderscheiding is in het leven geroepen door NOC*NSF en 
kenniscentrum Sport & Bewegen. Een mooie  bekroning 
op het werk van de vele vrijwilligers die betrokken  zijn 
geweest bij de bouw van ons sportpark. 

EGS’20 is een vereniging met een belangrijke 
maatschappelijke functie.  Op maatschappelijk gebied 
streven wij naar een omgeving waar we met respect met 
elkaar omgaan en jong en oud  met plezier kunnen  sporten. 

Jan de Kruif, voorzitter

3



 www.autobedrijfthoonen.nl

Trotse Sponsor
van EGS ’20

Bij Autobedrijf Thoonen 
schiet u ook altijd raak!



EGS Inside oktober 2022

 www.autobedrijfthoonen.nl

Trotse Sponsor
van EGS ’20

Bij Autobedrijf Thoonen 
schiet u ook altijd raak!

Er is in die tijd regelmatig contact geweest met 
de gemeente. Dit verliep toen via het voormalige 
gemeentebestuur van Grave en de voetbalclubs. Belangrijk 
in dit proces is om te zien dat het de clubs uiteindelijk 
allemaal is gelukt, ook al moest er veel gedaan worden 
om het gemeentebestuur te overtuigen. In het begin was 
er scepsis, zeker over het ambitieniveau van de plannen. 
Gaandeweg werd het ook het gemeentebestuur echter 
duidelijk dat ze met een serieuze en professionele groep 
vrijwilligers te maken had, die goed doordachte plannen 
kon overleggen. Als nieuw gemeentebestuur hebben wij nu 
een prachtige casus van hoe het ook kan. Wij kunnen op 
de ervaringen van EGS’20 bouwen, en deze als voorbeeld 
stellen voor andere verenigingen. Want de uitdaging waar 
de voetbalverenigingen mee te maken hadden, zien we 
ook terug in veel andere branches. Veel clubs hebben te 
maken met teruglopende ledenaantallen en vrijwilligers, 
vacatures op bestuursfuncties en hoge kosten voor 
accommodaties en onderhoud. Een goede oplossing kan 
dan zijn om de krachten te bundelen en elkaar te versterken. 

Als wethouder kan ik niet anders zeggen dan dat ik 
trots ben dat er zo’n mooi voorbeeld in mijn portefeuille 
zit. Ik ben er echt door geraakt dat de samenwerking 
en het doorzettingsvermogen van al die vrijwilligers 
tot deze prachtige accommodatie heeft geleid. 
Een clubgebouw, waar het altijd goed toeven is, en 
waar je in een fijne sfeer je sport kunt beoefenen! 

Willy Hendriks-van Haren, wethouder Sport- 
en Accommodatiebeleid LvC

In 2021 werd de nieuwe accommodatie voor voetbal-
vereniging EGS’20 opgeleverd. In het hele voortraject was 
ik hier als wethouder nog niet bij betrokken, want de 
totstandkoming van dit hele proces heeft de nodige tijd in 
beslag genomen. Het was ook nogal een klus waar door de 
drie gefuseerde clubs Estria (Escharen), GVV’57 (Grave) en 
SCV’58 (Velp) zo hard aan is gewerkt. Nu noemen we die 
oude clubs eigenlijk niet meer, we praten over de nieuwe 
vereniging EGS’20; een vereniging die voor mij een prachtig 
voorbeeld vormt van hoe je met vereende krachten zoveel 
meer kunt bereiken!

Ook al was ik niet betrokken bij de totstandkoming, 
inmiddels heb ik me er natuurlijk wel behoorlijk in verdiept. 
En ik kan niet anders zeggen dan dat ik echt perplex stond 
bij wat ik aantrof, toen ik zelf te gast was bij EGS’20. Er staat 
een prachtig pand, dat met een enorme professionaliteit is 
opgebouwd. 

Bijzonder vind ik dat door alle gebruikers van de ruimten 
is meegedacht over de functionaliteit. De inrichting van 
de wasruimte werd niet bedacht door een architect achter 
een bureau. Nee, juist de vrijwilligers die de was verzorgen, 
en die weten waar de machines moeten staan en waar 
wateraansluitingen moeten worden aangelegd, hebben 
meegedacht over de indeling van de ruimte. Want zij moeten 
ermee werken en ervoor zorgen dat al die shirts wekelijks 
weer worden gewassen! Dit is maar een voorbeeld dat me 
werd getoond, maar het geeft wel duidelijk aan dat tot op 
detailniveau is nagedacht over het gebruik van het pand 
door de gebruikers. Over alles is nagedacht in verschillende 
werkgroepen. Ook over de exploitatie en het onderhoud, 
alles is zeer toekomstbestendig. Een mooi resultaat van 
dit proces is dat de samenwerking binnen de nieuwe 
vereniging dus vanaf het begin heel goed is georganiseerd!

“Ik ben er door geraakt dat de 
samenwerking en het door- 
zettingsvermogen van al die 
vrijwilligers tot deze prachtige 
accommodatie hebben geleid”

Willy Hendriks-van Haren, 
wethouder gemeente Land van Cuijk
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Hoogtepunten 2022
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Koninklijke onderscheiding voor Jan en Paulien

Pascal en Jurgen krijgen d’n opsteker 2022

Het 1e G-team bij EGS ‘20

Arthur ontvangt 2e prijs sportaccommodatie van het jaarArnoud Pol tekent contract KNVB jeugdinterlands



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



EGS Inside oktober 2022

Beste EGS’er,

Remco ten Hoopen, hoofdtrainer

Hier voor je ligt alweer een nieuwe editie van EGS Inside. 
Elk jaar slaagt de club erin om er weer een mooi blad van 
te maken en elk jaar mag ik een stukje aanleveren. Zo ook 
dit jaar! 

Als selectie mogen wij denk ik terug kijken op een goed 
eerste volledige seizoen. Ons talententeam onder 23 (EGS’20-
3) is 3e geworden, maar bovenal hebben ze naarmate het 
seizoen vorderde spelers geleverd voor het eerste elftal. 
Jarda Gerrits, Tom Gerrits en Wessel Kouwenberg zijn 
volledig aangehaakt en Jelle van Haren zit er echt dichtbij. 

Het team heeft zich goed ontwikkeld en daar zijn we erg blij 
mee. Het tweede is helaas net geen kampioen geworden. Al 
scheelde het maar bar weinig. De boys hadden het verdiend. 
Helaas was Udi net een maatje te groot. 

Het eerste is met 39 punten 6e geworden met een ruime 
voorsprong van 12 punten op de nummer 7, maar met 
slechts een paar puntjes achter de nummer 4, die recht gaf 
op nacompetitie. 

Als vereniging mogen we trots zijn op een team dat zo 
presteert. Met een vaste kern aan supporters en Side’20 
hebben we een mooie groep mensen die ons elke week 
aanmoedigen. 

Remco ten Hoopen, hoofdtrainer
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Voor het seizoen 2022-2023 kunnen we Vianen en Venhorst 
niet inschatten, maar voor zover we de rest in kunnen 
schatten moeten we toch zeker om de bovenste 3 plaatsen 
mee kunnen doen. En als je top 3 kan spelen, waarom dan 
ook niet voor de titel? Handel zal de gedoodverfde favoriet 
zijn en Excellent is met hun ervaring en een paar jonge 
talenten ook zeker een kandidaat. De verwachtingen zijn 
dan ook hoog!
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Helaas moeten wij het doen zonder Jaimy van Eck, Bart 
van Dongen en Gijs Scheurs als voetballers, die om 
verschillende reden voorlopig stoppen met selectie voetbal. 
Ook Jan Verstegen is als keeper die stopt een verlies voor 
de selectie, maar in nood mogen we op Jan altijd een 
beroep doen.

In de breedte worden we sterker
Nadat Lars Ijzerman al zijn debuut als onder 19 speler 
heeft gemaakt, komen er nog een paar talentvolle spelers 
door uit de onder-19. Wederom weer alle credits voor Jan 
Harting die als trainer/coach elk jaar weer spelers aan het 
eerste aflevert. Dit seizoen krijgen we 1 nieuwe speler van 
buitenaf. Hiermee is de selectie breder dan vorig seizoen. 
De jonkies zullen moeten aanhaken, maar zullen daar zeker 
de kans voor krijgen. 

Remco ten Hoopen, hoofdtrainer

We gaan het seizoen dan ook met veel zin en vertrouwen 
tegemoet. We hebben er alweer een paar trainingen op 
zitten en de motivatie is hoog.

Wij hopen u allen weer langs de lijnen te mogen begroeten 
voor een mooi seizoen samen.

Remco ten Hoopen, hoofdtrainer
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‘The Growth Mindset’ van EGS’20 

Aad Kamps, voorzitter Technische Commissie

Aad Kamps, voorzitter TC
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Hierbij is met name vanaf het einde van het seizoen 2020-
2021 een begin gemaakt met de focus op individuele 
ontwikkeling van spelers in de totale jeugd. Prestatief én 
recreatief. Geen focus op de ontwikkeling van teams, maar 
hoe kan iedere speler op zijn of haar eigen niveau het 
meeste leren en nóg belangrijker: meer spelplezier beleven. 
Eén van de conclusies was dat we grote verschillen zagen 
binnen leeftijdscategorieën. Daarom zijn we in september 
2021 gestart met de clubtraining voor de onderbouw, 
waarbij alle spelers van de O7 t/m de O12, 23 weken lang, 
1 keer per week op maandag, training kregen van Theo van 
Haren, Chevvi Polman en Abe Brussaard, onder leiding van 
Marinho Letemahulu van voetbalschool WeLoveVoetbal. 
Deze trainingen zijn gericht op techniek en spelbeleving. 
De bevindingen zijn enorm positief. Teamtrainers én 
clubtrainers spreken uit dat ze spelers zien groeien, spelers 
die deelnemen zijn enthousiast en ook als vereniging zijn 
we blij met de uitvoering en het resultaat. Om die reden 
is er besloten dat we deze vorm doorzetten naar volgend 
seizoen. We hebben bewust gekozen om te starten bij de 
onderbouw en dit op een later moment (lees aankomende 
seizoen) door te pakken richting de bovenbouw.

Marinho Letemahulu weet, als 
vader van voetballende kinderen, 
dat voetbal op jonge leeftijd een 
belangrijke basis kan leggen voor 
je verdere voetbalopleiding. Zijn 
plezier en passie past precies 
binnen de filosofie van de 4 P’s 
van EGS’20. 75% tot 80% van de 
jeugdleden uit de onderbouw 
hebben deelgenomen aan de 
clubtrainingen en ook in seizoen 
2022-2023 gaat Marinho op 

Als trotse voorzitter van de Technische Commissie (TC) 
voetbalzaken wil ik u in de nieuwe editie van EGS’20 Inside 
bijpraten over onze filosofie en plannen van ‘The Growth 
Mindset’ en hoe we deze ontwikkelingen uit willen voeren.

De TC voetbalzaken van EGS’20 heeft een duidelijk 
beleidsplan ontwikkeld waarin de 4 P’s centraal staan:

Deze P’s vormen de basis van een goede opbouw van de 
opleiding van spelers, trainers en coaches. Wanneer de 
groep plezier heeft met elkaar, ontstaat er een passie 
voor de sport. Wanneer je ergens een passie voor hebt, wil 
je je graag inzetten en maak je snel progressie. Als deze 
progressie door blijft gaan, wordt er uiteindelijke een 
prestatie neergezet.

De groei mindset van EGS’20 gaat een stapje verder: mensen 
die geloven dat bekwaamheid, intelligentie en meesterschap 
voortkomen uit liefde voor leren en intensieve inspanning. 
Succes in voetbal wordt voor hen bepaald door risico’s te 
nemen, zichzelf uit te dagen, nieuwe vaardigheden te leren 
en elke dag te oefenen.

De TC heeft deze filosofie omarmd om de voetbalclub te 
transformeren van een ‘alles weten’ naar een ‘alles leren’ 
omgeving. Een ‘alles leren’ omgeving zorgt voor een 
voetbalklimaat voor iedereen die hun geliefde hobby wil 
uitoefenen maar ook beter wil worden. 

De voorzitter van de TC jeugd voetbalzaken (Dave Portier), 
de voorzitter van de TC senioren voetbalzaken (Kees Peters), 
en de coördinator van de keepersschool (Ricky Seinstra) 
zullen zelf aan het woord komen en terugblikken op seizoen 
2021-2022 en vooruitkijken 
naar seizoen 2022-2023.

Voorzitter TC jeugd 
voetbalzaken: Dave Portier
  
Aan de hand van het 
Verenigingsplan Voetbalzaken 
zijn we afgelopen seizoen 
aan de slag gegaan met de 
ontwikkeling van onze jeugd. 
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train de trainers zal gaan delen 
met de huidige trainers van de 
betreffende teams. 

De leeftijdscategorie O19 zal 
ook in seizoen 2022-2023 onder 
leiding van trainer/coach Jan 
Harting hun voetbalhart kunnen 
ophalen. Een grote groep uit de 
O19 vanuit het seizoen 2021-2022 
zijn overgegaan naar de senioren 
waarbij de meeste een kans 
krijgen zich waar te maken in de 
selectie.    Voor de ontwikkeling 
en begeleiding van onze trainers 
willen we een vast aantal keer per jaar in gesprek met 
alle trainers. Daarbij krijgen de keeperstrainers ook extra 
aandacht in de vorm van begeleiding en cursussen. Ricky 
Seinstra en Rick Albers pakken hier een rol in.

Uiteraard zijn er naast bovenstaande speerpunten nog veel 
dagelijkse zaken die voorbij komen en die wij als TC Jeugd, 
met nauwe samenwerking met de jeugdcoördinatoren, 
oppakken. Vanuit onze vrijwilligersrol kunnen wij echter 
niet altijd en overal het initiatief in nemen. En vanuit die 
gedachte willen we jullie dan ook vragen om ons proactief 
op te zoeken. Direct of via jouw jeugdcoördinator, want 
samen moeten we het doen!

We kijken uit naar een mooi seizoen, met mooie 
ontwikkelingen en bovenal een mooie samenwerking!!!

Coördinator en hoofd selectie keepers: Ricky Seinstra 
We kennen ze allemaal wel; die 
gekke keepers. Denk bijvoorbeeld 
aan Oliver Kahn, Fabian Barthez, 
Robert Kidiaba of René Hiquita. 
Maar de keepers van nu zijn 
onmisbaar in het hedendaagse 
voetbal. Een keeper kan zich 
onderscheiden met een redding, 
maar is ook regelmatig het 
beginpunt van dat ene doelpunt.  

Binnen EGS’20 hebben we het 
geluk dat we al vanaf het begin 
van de samenwerking beschikken 
over een keepersschool. Deze 
keepersschool is al sinds 2013 
actief en vanaf het seizoen 2022-2023 gaat deze weer 
verder groeien. We eindigden het seizoen 2021-2022 met 
8 keeperstrainers en die zijn ook volgend seizoen weer van 
de partij om onze jonge, talentvolle doelverdedigers op te 
leiden tot de nieuwe Lars Paters of Joeri Spanjers. 

We gaan vanaf het nieuwe seizoen starten met gerichte 
leerlijnen voor keepers en met persoonlijke plannen voor 
de selectiekeepers. Daarnaast willen we de keeperstrainers 
op cursus sturen, zodat ze nog meer kennis opdoen over het 
geven van keeperstraining. Om de huidige keeperstrainers 
nog verder te ontwikkelen gaan er twee leden van de 
keepersschool deelnemen aan de gecertificeerde KNVB-

maandagmiddag de jeugd uit de onderbouw de fijne 
kneepjes van het voetbal bijbrengen. De kracht van deze 
arbeidsethos zit in de herhaling en continuering.

Een tweede doelstelling was om trainers te ontwikkelen 
en begeleiden. De bedoeling was dat trainers aan konden 
sluiten bij de clubtraining om op die manier extra input te 
krijgen voor de eigen teamtrainingen. Helaas is dit nóg niet 
goed van de grond gekomen. Aankomend seizoen willen 
we dit beter inrichten door onder andere de tijden van de 
clubtraining op maandag een uur later te laten starten, 
waardoor de laatste groep in de avond traint. Hopelijk 
kunnen er op dat tijdstip meer trainers aansluiten.

Vanuit de TC Jeugd zijn wij zoekende geweest naar onze 
aansluiting bij de teams. Onze basistaak is het uitvoeren en 
toetsen van onze voetbalvisie als vereniging. Daarbij hebben 
wij gekeken naar onze mogelijkheden en lag de focus op de 
individuele spelers. Door te kijken bij de clubtraining voor 
de onderbouw, wedstrijden en teamtrainingen heeft de TC 
Jeugd een goed beeld gekregen van de ontwikkeling van 
jeugdspelers in de totale jeugdafdeling waardoor we tot 
een goede indeling voor aankomend seizoen zijn gekomen. 
Uiteraard zijn er vanuit de praktijk genoeg aandachtspunten, 
waar we mee aan de slag kunnen. Deze hebben we ook 
besproken met trainers en jeugdcoördinatoren; een mooie 
uitdaging voor aankomend seizoen!

De TC Jeugd werkt nauw samen met de jeugdcoördinatoren; 
zowel tijdens het indelingsproces als de begeleiding van de 
teams gedurende het seizoen. Daar waar voetbaltechnische 
zaken bij de TC Jeugd hoort, ligt de algemene begeleiding 
van trainers, teams, spelers en ouders vooral bij de 
jeugdcoördinatoren. De eerste communicatie zal dan ook 
vrijwel áltijd via de jeugdcoördinatoren verlopen.

In het seizoen 2022-2023 zal de focus liggen op (door)
ontwikkelen:
- van de TC Jeugd en als vereniging;
- van individuele spelers; zowel de onderbouw als de  
  bovenbouw;
- van de trainers.

Als TC Jeugd en vereniging willen we kijken naar een 
verbetering van het uitvoeren en toetsen van onze 
voetbalvisie. Hoe kunnen we als vereniging stappen blijven 
zetten en hoe kunnen wij daar als TC Jeugd een verbeterende 
rol in hebben? Volgend seizoen zal de begeleiding van 
trainers én aandacht voor onze bovenbouw (O13 t/m O19) 
de focus hebben. Vanuit die aandacht voor de bovenbouw 
breiden we de ontwikkeling van individuele spelers uit naar 
de totale jeugd. Zo hebben we, naast Marinho Letemahulu 
voor de onderbouw, met Remco ten Hoopen nu ook een 
clubtrainer voor de bovenbouw aangesteld. Hij zal extra 
trainingen voor spelers in de bovenbouw gaan faciliteren 
én extra begeleiding voor trainers gaan verzorgen. 

Remco ten Hoopen gaat in seizoen 2022-2023 zijn 
enthousiaste voetbalethos overdragen aan de jeugd 
vanuit de bovenbouw. De leeftijdscategorie O13 t/m O17 
zullen wekelijks op toerbeurt aanbod komen tijdens hun 
reguliere trainingen waarbij Remco ook zijn training skills/ 
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van den Hoogen en Theo Elmans en de leid(st)ers Henny 
Bongers en Nanda de Haas werd begonnen aan de eerste 
helft van het seizoen. Assistent-scheidsrechter Bas van 
Leuveren probeerde bijna alle (dus zowel van VR1 als bij VR2) 
te vlaggen, wat zeer gewaardeerd werd. In de eerste helft 
van het seizoen eindigde de VR1 ongeslagen bovenaan met 
alleen puntverlies bij TOP uit. De VR2 had een stevige plek 
in de middenmoot. Bij een tussentijdse evaluatie werd in 
overleg met spelersgroep en trainer Peter van den Hoogen 
besloten om de samenwerking vroegtijdig te beëindigen. 
Nogmaals bedankt Peter voor jouw inspanningen voor 
EGS’20! Als tijdelijke oplossing werd Edwin van Kraaij 
aangesteld als hoofdtrainer tot het einde van het seizoen. 
Hij werd geassisteerd door Bas Janssen die ook bij de MO17-
1 als trainer betrokken was en zo voor een soepele overstap 
van de meiden naar de dames zou kunnen zorgen. 

De tweede helft van het seizoen verliep voor beide 
dameselftallen succesvol. Bij de trainingen werden de 
trainers Edwin, Bas en Theo ook geholpen door Peter Derks 
en Abel Derks die met name gericht waren op conditionele, 
kracht- en individuele techniektrainingen. Anne Kerkhof 
ondersteunde in de leiding.  Het 1e werd zoals bekend 
kampioen en het 2e eindigde in de top 5.  Een prachtig 
resultaat en het kampioenschap is goed gevierd. Het was 
een heerlijke dag….

Ook komend seizoen heeft de damesafdeling 2 elftallen, 
nu in de 4e en 6e klasse. Nagenoeg de volledige MO17-1 
komt over en Bas Janssen zal de taken van Theo Elmans 
overnemen, die aangegeven heeft te gaan stoppen. Bedankt 
Theo dat je altijd voor de dames klaar stond! Doelstelling 
van de TC m.b.t. de damesafdeling is om in aantal speelsters 
te groeien naar 3 elftallen waarbij er op ieder niveau 
damesvoetbal aangeboden kan worden. Zo kan naast het 
recreatieve voetbalaanbod ook een 
ontwikkeling plaatsvinden in het 
prestatieve damesvoetbal en is er 
de mogelijkheid om de stap naar 
de 3e klasse te gaan maken. Voor 
komend seizoen is de doelstelling 
om met de VR1 in de top van de 4e 
klasse mee te draaien en de VR2 
zal voor een goede middenmoter in 
de 6e klasse gaan, waarbij plezier 
beleven het belangrijkste is.  Een 
mooie uitdaging waarbij we hen 
veel succes wensen! 

  
Met de vaststelling door het 
bestuur van het Verenigingsplan Voetbalzaken, konden 
we als TC aan de slag met het uitvoeren en toetsen van 
deze voetbalvisie. Algemene conclusie is dat er weliswaar 
nog wat aspecten moeten worden uitgewerkt, maar dit 
beleidskader een goede leidraad vormt voor het tijdig 
bespreken en in gang zetten van activiteiten, te sturen op 
de afgesproken doelstellingen van het technisch beleid 
en een helder handvat biedt om op terug te vallen indien 
nodig. Gelijktijdig zijn we ons er ook van bewust dat de 
praktijk soms anders is en er zich ontwikkelingen kunnen 
voordoen die vragen om nuancering en maatwerk. 

opleiding Goalkeeper Coach C om met behulp van deze 
opleiding de keepersschool van EGS’20 naar een hoger 
niveau te tillen.   

In het hedendaagse voetbal draait het voornamelijk 
om de mooiste doelpunten of de beste acties. Het is 
natuurlijk verleidelijk voor een jonge speler om dit te 
ervaren en dit merken we ook in de hele jeugdopleiding. 
In de jeugdopleiding hebben we in sommige teams zelfs 
geen vaste keeper. Die jongen die keeper was, kiest ervoor 
om te gaan voetballen of voelt misschien wel te weinig 
waardering van teamgenoten of trainers. Want ja, wie wil er 
nou steeds commentaar horen bij een tegendoelpunt of bij 
een blunder? Het is belangrijk dat we met z’n allen keepers 
gaan waarderen en te helpen ontwikkelen tot de beste 
keeper die zij kunnen worden. Keepers beginnen namelijk 
schaars te worden. 

Binnen de keepersschool werken wij aan het technische 
aspect van een keeper. Wij leren keepers een bal vangen, 
maar wij leren keepers ook omgaan met teleurstellingen. 
Iedere training gaan er ballen in, die voor een keeper 
houdbaar waren. Hoe reageer je dan als keeper? Wij 
coachen de keepers op een sportieve manier, waardoor ze 
juist groeien.

Ben jij nieuwsgierig geworden naar hoe wij te werk gaan 
of ben jij degene die graag de onmisbare schakel wordt 
van het team? Kom dan een gerust een keer langs. Wij 
trainen op dinsdag van 18.45 tot 20.45 uur in verschillende 
leeftijdsgroepen. 

De huidige leden van de Keepersschool zijn:
- Lid TC Jeugd: Matthijs van Haren
- Hoofdtrainers keepers: Rick Albers, Mathijs van Haren,              
  Joeri Spanjers en Lars Pansier
- Assistent keeperstrainers: Dylan Luza, Sjoerd van Eldijk,  
  Gwen Gerrits en Jonas van Benthum

Voorzitter TC senioren voetbalzaken: Kees Peters

De dames kunnen uiteindelijk terugkijken op een geslaagd 
seizoen, nadat onze succesvolle coach Edwin van Kraaij, 
het stokje halverwege het seizoen heeft overgenomen wat 
geresulteerde in een 
kampioenschap in 
de 5e klasse.

Edwin zal in seizoen 
2022-2023 wederom 
de hoofdcoach/
trainer zijn van de 
dames en bijgestaan 
gaan worden door 
Bas Janssen die 
tevens het 2e team 
zal begeleiden en 
coachen. 

In juli 2021 besloot 
de TC om een 
damesselectie met 2 
elftallen te vormen. Met 33 dames startte de VR1 in de 5e en 
de VR2 in de 6e klasse.  Onder leiding van de trainers Peter 
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Samenvattend gaan we komend seizoen dus aan de slag 
met het:
-  verder uitvoeren en uitwerken/actualiseren van het              
   Verenigingsplan
- (door)ontwikkelen van de prestatie-elftallen (EGS 1-2-3 en                            
   het 1e Dameselftal)
- EGS-profiel (individuele beschrijving van vaardigheden  
  voor de doorontwikkeling)
- intensiveren van het contact met de TC-jeugd.

Remco Ten Hoopen zal ook dit jaar de selectie onder 
zijn hoede nemen en heeft voor zichzelf de lat hoog 
gelegd (promoveren met het 1e elftal is het sleutelwoord 
misschien wel toverwoord). Remco zal bijgestaan worden 
door de trainer/coach van het 2e elftal Ramon Taihuttu, 
het 2e zal seizoen 2022-2023 in de reserve 2e klasse gaan 
spelen. Ramon heel veel succes toegewenst door de TC 
voetbalzaken! Ramon met al zijn ervaring heeft het stokje 
overgenomen van Rein Bonimbie die met zijn ‘old school’ 
methodiek veel spelers heeft laten door ontwikkelen. Rein, 
nogmaals dank voor al die jaren die jij actief bent geweest 
voor onze vereniging. Wij zijn er van overtuigd dat jij met je 
EGS’20 hart actief zal blijven binnen onze vereniging. 

Zoals iedereen heeft kunnen lezen zit EGS’20 op verschillende 
fronten in de lift. De TC voetbalzaken is een enthousiast 
team en is ervan overtuigd dat alle ingrediënten aanwezig 
zijn om EGS’20 verder te laten bloeien en groeien vanuit 
hun mindset. 

Natuurlijk staan we open voor verbeteringen en/of 
suggesties, we kennen een open- door policy dus schroom 
je niet en spreek ons gerust aan. 

Met vriendelijke sportieve groet, 

Aad Kamps, voorzitter TC algemene voetbalzaken

 

  

 

  

 

  

Zo was er afgelopen jaar het verzoek om deel te gaan 
nemen aan de O23-competitie, een ontwikkeling die niet in 
ons plan staat. We hebben geadviseerd om dat (nog) niet te 
gaan doen omdat we de basis eerst nog beter op orde willen 
krijgen, drie selectieteams willen behouden, de overgang 
van jeugd naar senioren goed willen borgen en we heel 
tevreden zijn over de geboekte resultaten en uitvoering van 
het beleid. Gelijktijdig hebben we het bestuur wel gevraagd 
om met ons na te gaan denken over het  “weekend-
voetbal” (spelen op zaterdag en/of zondag) en gaan we 
ook vriendschappelijke wedstrijden organiseren tussen een 
EGS-O23-team en O23-teams die al in competitieverband 
voetballen.  Zo willen we ons vanuit een degelijke basis 
blijven door ontwikkelen.

Bij die doorontwikkeling kunnen we niet zonder goede 
trainers en kaderleden. We willen immers graag dat onze 
selectieteams op een zo hoog mogelijk niveau voetballen 
en het damesvoetbal zich doorontwikkeld. Gelukkig zijn 
we erin geslaagd om het kader bij de selectieteams en de 
dames te completeren.  En hoewel de beoogde resultaten 
voor zowel het 2e, 3e en het 1e Dameselftal al eerder zijn 
bereikt dan voorzien, willen we nu met het kader de 
volgende stappen gaan zetten. Dat betekent onder andere 
het (door)selecteren op kwaliteit zodat het niveau stijgt en 
selectieteams nog beter op elkaar aansluiten.

Natuurlijk is er, naast de hiervoor genoemde onderwerpen, 
nog altijd de “dagelijkse gang van zaken” die vragen om 
aandacht en handelen. Gelukkig is de samenstelling van 
en de taakverdeling binnen de TC zodanig dat we het daar 
met elkaar goed en met respect voor elkaars standpunten 
over kunnen hebben. Op die manier kunnen we adequaat 
reageren op vragen en/of incidenten.  
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Ik richt me even tot jullie 
boys! Want wat hebben 
wij een unieke selectie! 
De trainingsarbeid is 
hoog. De wil om te 
winnen nog groter. Er 
wordt gestreden met 
en voor elkaar voor 
iedere meter. Er wordt 
gescholden op elkaar 
maar ook dit wordt van 
elkaar geaccepteerd. 
Deze gretigheid heeft 
ervoor gezorgd dat we 
samen een enorme 
vooruitgang geboekt 
hebben als team, 
maar ook individueel. 
Talenten haakten aan 
en braken door, met 
optredens in de kantine 
tot gevolg.

Maar misschien nog wel het meest tekenende van jullie was 
de wedstrijd uit bij Boekel Sport. Zonder een aantal vaste 
basisspelers trokken we ten strijde tegen de koploper en 
latere kampioen. De blaren werden letterlijk onder de 
voeten gelopen en er werd geknokt voor iedere meter. Maar 
toen, helaas, in de 94ste minuut de 1-0. In de kleedkamer 
was het stil, teleurstelling, bij sommige zelfs tranen, maar 
ik was (nadat ik even een minuutje voor mezelf nodig had) 
vooral trots. Dit tekent ons namelijk als selectie! Zorg er 
met zijn alle voor dat al het bovenstaande blijft, dan gaan 
we samen nog mooie dingen presteren! 

Dan nu over komend seizoen. De voorbereiding is 
ondertussen alweer gestart met nagenoeg dezelfde groep 
spelers. Enkele stopten en er kwamen er weer een aantal 
bij. Doelstelling? Binnen de selectie hoor je hier en daar al  
de ‘top 3’ uitgesproken worden. Iets waar ik me volledig bij 
aansluit wanneer wij ons blijven ontwikkelen op de manier 
zoals afgelopen seizoen. 

Ik sluit hem af door me even te richten tot de hele club. 
EGS’20 is misschien wel het beste wat er de afgelopen 
jaren in de gemeente Grave is ontstaan. Niet alleen voor 
de drie voormalige voetbalclubs en de hockeyclub maar 
voor de hele gemeente Grave (voor zover je hier nog over 
mag spreken). Het is naast een fantastisch mooie club een 
verbindende factor geworden op vele vlakken. Iets waar we 
met zijn alle enorm trots op mogen zijn en wat niet was 
gelukt door iedereen zijn eigen bijdrage. 

Blijf allemaal je steentje bijdragen en kijk waar je eventueel 
een stapje extra kan zetten! Wij als selectie zullen dit 
komend seizoen ook zeker doen! 

Ik geef de bal door aan het 10e elftal voor 2023

In deze editie: Sander Bisseling 
Dat was hij dan! Het eerste volledige seizoen van EGS’20. Én 
wat voor een! Eentje om als hele club mega trots op te zijn! 
Want wie had dat nou gedacht? Een selectie samengesteld 
uit jongens die onderin de 3de 4de en 5de klasse speelde, 
aangevuld met een aantal jongens van ‘buitenaf’ draait tot 
aan het einde van het seizoen mee om de nacompetitie in 
de 3e klasse. Daarnaast deed het tweede elftal nog lang 
mee om het kampioenschap. 

Al vroeg voor de zomer begonnen we het afgelopen seizoen 
vol goede moed aan de voorbereiding om zo, na 2 gekke 
coronaseizoenen, met zijn alle weer topfit te kunnen 
beginnen. Vele oefenwedstrijden in verschillende formaties 
volgde. Dat we een kwalitatief brede groep hebben werd 
toen al snel duidelijk. Voor de club en selectie is dit 
natuurlijk heerlijk om zo op hoog niveau te kunnen trainen. 

Zoals ieder seizoen begon ook dit seizoen natuurlijk met 
de regionale bekerwedstrijden. Het geeft me nog altijd 
kippenvel als ik terugdenk aan 11 september, de wedstrijd 
tegen SES. Onze eerste officiële wedstrijd op het vernieuwde 
Sportpark de Kranenhof. Honderden toeschouwers zorgde 
voor een fantastische ambiance, ons elftal voor een 
spannende en prima overwinning en onze vrijwilligers voor 
een geweldig feestje naderhand! Heerlijk! 

Dan volgt natuurlijk altijd hetgeen waar het echt om draait, 
de competitie. Dat we een club zijn om rekening mee te 
houden werd in de voorbereiding al duidelijk maar bleek 
in de competitie ook zo te zijn. In het begin werden ruime 
overwinningen afgewisseld met nipte nederlagen (op uit 
tegen de Groesbeekse Boys na). Gedurende het seizoen 
werden we een stuk constanter met een mooie reeks van 16 
punten uit 6 opeenvolgende wedstrijden om het vervolgens 
helaas wat wisselvallig af te sluiten. Na het seizoen heerste 
er vooral nog even de teleurstelling van het mislopen van 
de nacompetitie maar wanneer ik er nu zo op terug kijk 
mogen we super trots zijn met de 6e plaats en hebben we 
EGS’20 in de regio op de kaart gezet! 

We maken even een klein uitstapje weg van het voetbal, 
dit deden wij namelijk ook. 15 t/m 17 juli stond namelijk 
in het teken van het selectieweekend. 36 man trok samen 
ten strijde tegen de wetten van de alcohol en tegen elkaar 
met menig potjes beerpong, een 18holes footgolfbaan en 
een twee uur durende bowlingactiviteit. Er waren natuurlijk 
winnaars, maar ook zeker verliezers! Deze details zal ik 
jullie besparen. De sfeer op het weekendje was geweldig, 
wat natuurlijk alleen maar aangeeft wat voor mooie groep 
we hebben! 
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De bal ligt nu bij... 



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

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

Skidbouw

Wij bij Hooglander Solutions zijn 
gespecialiseerd in o.a. Skidbouw 
projecten zowel groot als klein. 

tot het ontwerp en bouw van uw 
complete machine kamer bij 
Hooglander Solutions bent u aan 
het juiste adres. 

Heeft u voornemens binnenkort 

 
werkzaamheden te laten
uitvoeren welke in ons pakket zitten vraag
uitvoeren welke in ons pakket zitten vraag
vrijblijvend onze hulp bij het opstarten van
uw project. 

Enkele van onze specialiteiten:
• 

duplex, rvs, 13 chroom (staal)
• Skidbouw
• Bouwen en ontwerpen van 

volledige machinekamers.
• Las- en leidingwerkzaamheden in 

de petrochemie.
• Las- en leidingwerkzaamheden in 

de voedingsindustrie.
• Werkzaamheden in de 

koelindustrie.
Aanleg van leidingen /
leidingstraten.

Geen project te groot of te klein

Schotschestraat 5  
5363 TJ - Velp (N.Br.)
+31(0)6 25 21 50 61

Check onze website  
voor meer info: 

www.hooglandersolutions.nl

•

Werkt samen met 
Drukkerij Kamoen en 
verzorgt bij EGS ’20

 
de reclameborden 

&
bedrukking kleding 
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EGS’20 Dames 1
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              “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

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

www.swanenberg.com

Buizen  -  Balken  -  Rijplaten

www.swanenberg.com

Buizen  -  Balken  -  Rijplaten

www.swanenberg.com

Buizen  -  Balken  -  Rijplaten



EGS Inside oktober 2022  27

Eerste kampioenen EGS’20



Connectionall-in 1 Media
Connectionall-in 1

Arnoud van Gelderweg 99
5361 CV Grave
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Businessclub
Lid

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!

LUNCHEN BIJ HEINTJE!

 
van maandag t/m zaterdag geopend

voor een gezellig bakje koffie of heerlijke lunch
Tot snel aan de Hoofschestraat in Grave!

 
 

Lu
nch

en bij Heintje 

 

Reserveren kan via: 0486-436095
of kijk op www.snoeperijheintje.nl

Naast leuke cadeautjes, lekkere 
snoepjes, prachtige bonbons en

bijzondere medewerkers nu
ook.......
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Berna Kamoen als powervrouw van alle markten thuis

“Het EGS-gevoel was er direct” 
Ze doet de sponsors, facturen en de was, staat iedere 
dinsdagavond achter de bar en geeft als redactielid inhoud 
aan de mooie glossy die je nu leest. Ze mist geen wedstrijd 
van het eerste. Om maar te zeggen: Berna Kamoen (64) is 
één van de powervrouwen van EGS’20. Vanaf het allereerste 
begin was ze betrokken bij de fusie en zette ze, ondanks de 
tragiek in haar leven, met hart en ziel de schouders onder 
‘haar’ nieuwe club EGS’20. Haar motto is Happeliaans: ‘Kein 
geloel, foesballen!. 

Berna Kamoen staat haar mannetje. Grave kent haar van 
de gelijknamige drukkerij aan de Arnoud van Gelderweg, 
die in 1984 werd opgericht door haar echtgenoot Johan. 
Het tweetal kwam in 1977 naar Grave, omdat ze hier een 
huis konden vinden. Berna: “We komen uit Nijmegen, ik 
werkte in de thuiszorg en Johan werkte als drukker bij de 
gemeente Nijmegen. We waren in die tijd heel actief bij 
de oer-Nijmeegse club Blauw Wit, deden onder meer de 
reclameborden en Johan had daardoor aardig wat zakelijke 
contacten. Hij besloot een drukkerij te beginnen, eerst in 
het schuurtje achter het huis waar ik nu nog woon, later in 
het pand op het industrieterrein. Hij drukte er clubbladen, 
geboortekaartjes en zakelijk drukwerk. Het ging heel goed, 
op het hoogtepunt hadden we zes man personeel.” 

Grafische wereld 
Het geluk van het jonge gezin Kamoen werd in 1989 wreed 
verstoord, toen bij een noodlottig ongeval  haar oudste 
dochter om het leven kwam en Johan en de jongste dochter 
zwaar gewond raakten. “Ik stond er plotseling alleen voor”, 
zegt Berna over die dramatische periode in haar leven “De 
drukkerij moest door, er moest brood op de plank. Ik wist 
niets van de grafische wereld. Het was een heftige tijd, ik 
heb het echt op de harde manier moeten leren. Toen Johan 
na maanden revalideren weer thuis kwam, kon hij niet meer 
al het werk in de drukkerij doen. Dat was lichamelijk te 
zwaar. Zo’n acht jaar geleden verkochten we de drukpersen 
en stapten over naar digitaal. Gelukkig net op tijd, want 
digitaal werd al snel de nieuwe norm.” 

Sponsors 
GVV hengelde de Kamoentjes uiteindelijk als sponsors de 
Graafse club binnen. Dat lukte pas bij de tweede poging. 
Berna “Wij zijn eerst sponsors geweest van Beers.” En 
lachend: “GVV vroeg zoveel geld, daarvoor konden we de 
hele jeugd van HBV Beers in nieuwe voetbaltenues steken. 
Na drie jaar, in 1992,  kwam Rein Bonimbie namens GVV 
nog een keer vragen, toen zijn we sponsor geworden. We 
hebben er een heel gezellige tijd gehad. Van het een kwam 
het ander. Johan maakte foto’s, ik deed bardiensten. En ik 
werd lid van de sponsorcommissie.”     

Berna Kamoen 
 “…het liefst ga ik er zelf een kijkje nemen…”
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Hangen en wurgen 
Berna spitste haar oren bij de eerste geluiden over een 
mogelijke fusie van de drie Graafse clubs. En nam het 
initiatief om de verschillende sponsorcommissies zo snel 
mogelijk bij elkaar te brengen. “Ik zag direct de noodzaak 
van de fusie in, Johan had er in het begin wat meer 
moeite mee. Bij GVV deden André Leurs en ik samen de 
sponsorcommissie, toen André ook wegviel was het echt 
hangen en wurgen. Maar ook het grote voordeel dat je weer 
verschillende elftallen kon vormen, en niet dat 12-jarige 
grieten bij 18-jarigen moesten voetballen. Toen ik hoorde 
van de fusie, ben ik naar de Stuurgroep gestapt en heb 
gezegd: ‘Jongens, we moeten die sponsorcommissies zo 
snel mogelijk samenvoegen. Dat is ook gebeurd en zo 
konden we direct de sponsors en adverteerders informeren 
over  onze plannen. Dat schepte duidelijkheid en zo raakten 
we geen sponsors kwijt. De sfeer en samenwerking in de 
sponsorcommissie van EGS’20 was direct goed, er was geen 
gezeur en de neuzen stonden al snel allemaal in dezelfde 
richting.” 

Vol gas 
In de periode dat de nieuwe club EGS’20 letterlijk en 
figuurlijk uit de grond oprees, sloeg het noodlot voor 
Berna opnieuw toe. “Johan overleed in maart 2021, 
hij heeft nog wel foto’s gemaakt van het clubhuis-in-
aanbouw, maar heeft het nooit voltooid gezien.” 



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 
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Vol gas 
In de periode dat de nieuwe club EGS’20 letterlijk en 
figuurlijk uit de grond oprees, sloeg het noodlot voor Berna 
opnieuw toe. “Johan overleed in maart 2021, hij heeft nog 
wel foto’s gemaakt van het clubhuis-in-aanbouw, maar 
heeft het nooit voltooid gezien.” Veel tijd om bij de pakken 
neer te zitten, gunt ze zichzelf niet. Berna geeft vol gas 
bij de club: “Naast de Sponsorcommissie met (Nick Jansen, 
Marcel van Haren, Roland van Boekel, Maarten Blom, Yvon 
Arts en Arthur Brussaard) draai ik samen met mijn vaste 
partner Liesbeth Portier bardienst op dinsdagavond. Ik zit 
met Paulien Paters, Jody Janssen, Rian Kleisterlee, Gerda 
Pijnappels, Sylvia Verheijen en nieuw dit seizoen Cilia 
Wolters in de Wasgroep, waarbij we de voetbalkleding 
van de spelers wassen, drogen en vouwen en ik zit in de 
redactie van EGS Inside (met Nick Jansen, Jody Janssen, 
Rian Kleisterlee en Marcel van Haren), ons mooie clubblad. 
Het EGS-gevoel was er bij mij al direct, ik heb het van 
dichtbij zien groeien omdat ik tijdens de voorbereidingen 
bij veel zaken betrokken was. Leuk vind ik vooral de 
contacten met de sponsors en adverteerders. Het liefs ga 
ik er zelf een kijkje nemen. We kunnen op dit momenteel 
meer advertenties kwijt dan dat we plaats hebben. Onze 
Businessclub heeft nu zo’n 53 leden en die krijgen bij hun 
sponsorpakket allemaal een advertentie in EGS Inside.” 
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Wandelclubje 
Heeft een visuele handicap (aan beide ogen) is voor 
Berna absoluut geen reden om in haar schulp te 
kruipen. Integendeel, ze is supporter van het eerste 
elftal en is steevast present bij de thuis- én uitwedstrijden 
van Remco ten Hoopen en zijn mannen. Berna houdt van 
voetbal. “Ik heb zelf korte tijd bij GVV met wat dames 
gevoetbald. Alleen, toen werd het winterstop en konden 
we niet meer op het veld. Toen hebben we er maar een 
wandelclubje van gemaakt.” Voor Berna Kamoen breekt 
binnen afzienbare tijd een nieuw hoofdstuk aan. “In 2024 
vieren we het 40-jarig bestaan van de drukkerij. Dan stap 
ik er uit. Ik heb vanaf mijn 14e gewerkt en ik vind het 
welletjes.” Het einde van een werkzaam leven houdt niet 
automatisch in dat Berna op haar lauweren gaat rusten. Ze 
gaat door en steekt haar energie in andere zaken. 
Drie keer raden waar. 

(tekst: Jaap Schouten) 
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WIJNCURSUSSEN
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Autoshirtje  

EGS Fanstore

De kledingcommissie

33

Scan de QR code om naar de 
webshop van Brandsfit te gaan. Via 
deze webshop kun je jouw EGS’20 
kleding van ons huismerk Patrick 
bestellen. 

25% korting ontvangen?

Registreer je dan eerst en vul na 
het shoppen bij korting ‘EGS20’ in. Je ontvangt dan direct 
25% korting op je aankoop.

Voetbaltassen, rugzakken, trainingspakken, polo’s, 
thermoshirts, sokken, inloopshirts en autoshirtjes zijn ook 
bij de club te koop. Elke dinsdagavond en zaterdag kun je 
hiervoor terecht bij het wedstrijdsecretariaat.

Vragen? Neem dan contact op met de kledingcommissie 
via de mail: kledingcommissie@egs20.nl of telefonisch met 
Berna Kamoen: 06-15401186.
  

De trainingspakken van EGS’20
 

Sokken met logo EGS’20 € 12,50
Sokken blauw HC Grave  € 11,00
Traingspak senioren € 42,50
Traingspak jeugd € 39,95
Voetbaltas met EGS’ 20 logo € 36,75
Rugzak met EGS’ 20 logo € 34,50
Polo met EGS’ 20 logo € 25,00
Thermoshirt  € 17,50
Inloopshirts met EGS’ 20 logo € 22,50
Gebitbeschermers Hockey €   7,00
Autoshirtje EGS’20 € 10,00

Rugzak Voetbaltas
 

Polo
 

Thermoshirt
 





Selectie EGS’20 Selectie EGS’20 
 2022-2023 2022-2023



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



EGS Inside oktober 2022

Steun je club! Sponsor een stoel!

ACTIELINK.NL
EEN INITIATIEF VAN CLUBPLAN NEDERLAND

JOUW NAAM OP EEN STOELTJE
in actie voor

Steun EGS ‘20 en sponsor een stoeltje op onze mooie  tribune, 

met jouw eigen naam erop!

Samen in actie
Staat jouw (bedrijfs)naam straks ook op onze stoeltjes?

Met deze Stoeltjesactie zorgen we ervoor dat EGS ‘20 er goed bij zit.

Doe je mee?

ACTIELINK.NL/EGS20

STOELTJESACTIE

75,- voor 3 jaar
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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

Voor de lekkerste belegde broodjes 

Gedreven freeswerk specialisten www.beelentechniek.nlGedreven freeswerk specialisten www.beelentechniek.nl

320966
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0486-421633
roland@vandintherhm.nl
www.vandintherhm.nl

Vestiging in:
Gassel

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

Vestiging in:
Gassel

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

Vestiging in:
Gassel

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

Vestiging in:
Gassel

Wij zijn nog op zoek naar:

Allround constructiewerker
Mechanisch monteur

 Interesse? Bel  0486 42 15 10 
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roland@vandintherhm.nl
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Hein Albers, gouden clubmens

zo’n beetje alle schrootjes en andere stukken hout van 
het nieuwe clubgebouw in zijn handen gehad. “Ik zag de 
fusie van de drie clubs ook direct helemaal zitten”, kijkt 
Hein terug: “Ik vond het prachtig, want laten we eerlijk 
zijn: zonder de samenvoeging had GVV het niet gered; te 
weinig leden en te weinig vrijwilligers. Ik werd al snel bij 
de bouw betrokken, onder meer bij plannen voor de locatie 
en inrichting van de kleedkamers. Tijdens de bouw was 
ik hier twee dagen in de week en heb ik samen met Joep 
Verstraaten bijna de hele buitengevel betimmerd, geboord 
en gespijkerd. Met een mooi resultaat.” 

Groeien 
Iedere dinsdag klokslag half negen schuifelt de klusploeg 
van EGS’20 binnen voor een kop koffie. En natuurlijk wat 
praat over de staat van Nederland. De mannen, naast Hein 
ook Joep Verstraaten, Hans Jansen, Hans van Dijk, Richard 
Willems, Teun van Woezik en Jan Mooren, krijgen daarna 
van voorman Henk Cuppen te horen welke klussen die 
ochtend geklaard moeten worden. Hein vindt alles prima, 
behalve het groen-onderhoud. Met een knipoog: “Ik heb 
thuis al een tuin.” De nieuwe club EGS’20 is helemaal 
geworden wat hij ervan had verwacht. “Natuurlijk, ik zie nog 
een hoop onbekende gezichten. Maar bij GVV kende ik ook 
niet iedereen in het clubhuis. De club moet nog groeien, 
mensen moeten aan elkaar wennen, maar dat gebeurt op 
een geweldig mooi sportcomplex. 

Ik voel me nog iedere keer een beetje trots als ik hier 
het clubhuis binnenstap.” 

(tekst: Jaap Schouten)

Druk in de klusploeg van 
“Nog steeds trots als ik hier binnenstap” 
Er valt niet veel meer te timmeren, maar toch meldt Hein 
Albers (72) zich nog iedere dinsdagmorgen trouw bij de 
klusploeg van EGS’20. Want ander werk genoeg. En op 
zondag slaat hij het potje voetbal met de Bikkels zelden 
over. Hein is zo’n gouden clubmens die er altijd staat, geen 
applaus verwacht en het liefst lekker op de achtergrond 
blijft. Dat gaat EGS Inside nu even veranderen. 

Hein Albers doet het met zijn handen. Al van jongs af 
aan. Geboren en getogen in het Gelderse Wijchen, was 
Hein als jochie niet weg te slaan uit de werkplaats van de 
kleine aannemer tegenover zijn ouderlijk huis. “Ik ging er 
vaak kijken en raakte geboeid door het timmerwerk. Het 
is een prachtig vak, je ziet onder je handen iets ontstaan. 
Nauwkeurigheid, goed gereedschap en vakmanschap, daar 
draait het allemaal om.” Na drie jaar LTS vervolmaakte Hein 
zijn roeping in de praktijk, want een echte timmerman word 
je pas met veel ervaring. Hein werkte onder meer 37 jaar bij 
aannemer Giesbers in Wijchen.      

Mooie lap grond 
Hein Albers, 21 jaar oud en vol aan de verkering met zijn 
huidige echtgenote Pim, kon in 1971 een mooie lap grond 
kopen in Velp aan de Hanenstraat. En bouwen kon hij zelf. 
Hij: “Ik kende Velp helemaal niet. Maar het was een mooi 
stukske grond, je kon toen nog helemaal naar de Graaf 
kijken. Na ruim een jaar bouwen kwamen we hier wonen 
en ben ik bij GVV gaan voetballen. In Wijchen had ik jaren 
bij AWC gespeeld, meestal als linksachter. Ik ben geen 
technisch hoogbegaafde voetballer, maar wel een harde 
werker. En ja, best 
stevig ook, ze komen er 
niet makkelijk langs. Ik 
speelde in het tweede 
van GVV, dat betekende 
jarenlang twee keer 
per week trainen.” 
Als vanzelfsprekend 
werd Hein lid van 
de klusploeg van 
GVV: deurtje hangen, 
raamkozijn maken, 
nieuwe banken voor 
in de kleedkamers. “Ik 
deed alles, behalve 
schoonmaken. Daar heb 
ik hekel aan, laat mij 
maar lekker timmeren.” 

Handige jongens 
Als handige jongen met gouden handjes is de stap niet zo 
groot om een eigen huis te bouwen. En vandaar is de stap 
niet zo groot om mee te helpen aan de bouw van een heel 
sportcomplex als dat van EGS’20. Hein werd in een vroeg 
stadium bij de bouw(plannen) betrokken en heeft sindsdien 

Hein Albers: “…ik heb thuis al een tuin…”   
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Bouwbedrijf AVH Bouw BV  -  Koninginnendijk 838  -  5361 CR Grave
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No-Win-No-Pay
Gratis subsidiescan

   www.innovein.nl                        06 140 242 00                        info@innovein.nl
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Partners in de spotlights

 Zelf was ik vroeger een fanatiek voetballer 
bij SCV ’58. Al snel nadat ik vanwege een 

versleten heup gestopt was met voetballen ben ik begonnen 
bij de sponsorcommissie, waar ik nu nog steeds onderdeel 
van ben. Mijn zoon voetbalt ook bij EGS. 

Sporten jullie zelf en zo ja welke sport beoefenen jullie?  

Ik doe zelf aan fitness standaard iedere maandagavond 
maar dat wordt onder het genot van een drankje (3e helft      
) afgesloten want uiteindelijk gaat het ook om de 

gezelligheid. Tijdens de voetbaltraining doe 
ik zelf ook vaak fanatiek mee met de jongens 
maar dan merk je wel dat de jaren gaan tellen 

Wielrennen, in de winter spinning, 
bootcamp, cardio-fitness… Ik ben lekker 

actief met verschillende sporten. Op kantoor besteden we 
ook veel aandacht aan vitaliteit. In ons werk zitten we veel, 
dus het is belangrijk om ook met lichamelijke beweging 
bezig te zijn. We organiseren jaarlijks de Vitaliteitsweken, 
we stimuleren collega’s om op de fiets naar kantoor te 
komen en we hebben onze dartcompetitie.  

Hoe zijn jullie met EGS ‘20 in contact gekomen?
  

bouw

Omdat wij bij SCV’58 sponsor waren werden 
wij benaderd voor de sponsoring van 
EGS’20 en doordat mijn oudste zoon toen al 
voetbalde. 

Ik groeide op in Escharen en op mijn 4e mocht 
ik bij Estria gaan voetballen waar mijn vader 
(Jo Brans) destijds secretaris was. Doordat 

mijn kinderen in Grave opgroeiden werden we lid van 
GVV’57. Iets wat mij aanspoorde om trainer en later 

secretaris te worden.  Totdat, door de 
geweldige inzet van heel veel vrijwilligers, 
onze nieuwe club EGS’20 ontstond. En zo 

voelt het ook “onze club”. 

Het contact met EGS’20 is er al van oudsher, uit de tijd dat 
ik zelf nog bij SCV ’58 voetbalde. Vanuit Stolwijk Philipsen 
verzorgen wij ook al jarenlang fiscale advisering, de 
salarisadministratie voor de trainers en begeleiden we de 
financiële administratie.

Hoe kijken jullie aan tegen de relatie met EGS ‘20? 

bouw

Ondanks dat het inmiddels best een mooie 
grote club geworden is blijft het toch 
persoonlijk doordat je de meeste mensen wel 
kent. 

Isolve raakte vanuit haar sponsorschap bij 
GVV’57 ook betrokken bij EGS’20. Volmondig 
hebben we ja gezegd op het mooie en 

professionele plan wat door de sponsorcommissie was 
uitgeschreven.  De business club was één van die 
voorgenomen activiteiten die in het plan waren beschreven.

Wij stelden een aantal vragen aan drie belangrijke 
sponsoren om zichzelf kort voor te stellen aan de leden, 
vrijwilligers en andere sponsoren van EGS ‘20,.

Wie zijn jullie?  

Ik ben Arian van Hattem, eigenaar van 
Bouwbedrijf AVH Bouw BV. Dit is een 
bouwbedrijf wat volgens mij inmiddels 

bij iedereen in de gemeente wel bekend is. Wij zijn 
een bouwbedrijf gericht op met name de particuliere 
vrijstaande woningen en aanbouw/verbouw. De laatste 
jaren hebben wij ons ook steeds meer gericht op de serie 
bouw zoals CPO’s en nieuwbouw voor ontwikkelaars 
(kleinschalige projecten). 

Ik ben Daniel Brans. Medeoprichter van isolve. 
Met behulp van slimme en betrouwbare ict 
oplossingen maken we de levens van de 

medewerkers van onze relaties beter en gezonder. Dat doen 
we door ze de mogelijkheid te geven om overal te kunnen 
werken op het moment dat het in hun dagelijkse leven past. 
Zo vrij als een vogel 

Stel je eens voor dat je kunt werken waar en wanneer je wilt. 
Op een manier die het beste bij je past. Genieten van de 
vrijheid om te kiezen of je thuis, bij een klant of onderweg 
werkt. Waar en wanneer ben jij het meest productief? Thuis 
aan de keukentafel op je laptop of bij de opdrachtgever op 
een flexplek? Met werken in de cloud heb je altijd alles bij je 
wat je nodig hebt. De mogelijkheden zijn eindeloos. 
Dat is werken waar je wilt.

Ik ben Roland van Boekel, belastingadviseur 
en partner bij Stolwijk Philipsen. Wij 

helpen ondernemers uit de regio op het gebied van 
accountancy, financiële administratie, salarisadministratie 
en belastingadvies. Bij ons start samenwerken altijd met 
een klik. Er samen zin in hebben en er samen voor willen 
gaan. Ondernemers kunnen bij ons zichzelf zijn. We houden 
de cijfers in de gaten, maar we willen vooral graag weten 
wat hen als persoon drijft. 

Welke raakvlakken hebben jullie of heeft    
jullie bedrijf met de voetbalsport?  

bouw

Bij SCV ’58 waren wij al geruime tijd sponsor 
en ook bij het 5 tegen 5 toernooi waren wij 1 
van de hoofdsponsoren. Toen de club overging 

naar EGS’20 hebben we de sponsoring doorgezet bij de 
nieuwe club alleen in een andere vorm. 
Inmiddels ga ik dit jaar weer voor het 4e jaar als trainer 
aan de slag in het team van mijn oudste zoon en ben ik 
dus iedere maandagavond, donderdagavond en zaterdag bij 
EGS’20 te vinden. Mijn jongste zoon voetbalt ook bij EGS’20 
en mijn dochter hockeyt bij Hockey club Grave, wellicht dat 
ik hier in de toekomst bij 1 van de 2 nog iets kan betekenen. 

 
We werken met een team vrolijke, enthousiast 
en sportieve mensen. voetbal betekent voor 
bijna iedereen in ons bedrijf iets.  Bij de een 

betekent dat zelf spelen en bij de anderis dat het supporten 
van hun favoriete club.
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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. 
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Partners in de spotlights

We blijven graag betrokken op de manier 
zoals het nu gaat: we werken fijn samen, 

we weten elkaar te vinden voor vragen, advies of gewoon 
een gezellige avond. 

Hoe zien jullie het partnerschap met EGS’20?
    

bouw
Ik zie het ook niet als sponsorschap maar 
samen met de lokale ondernemers zorgen 

dat een club blijft bestaan, dat is denk ik wat het 
belangrijkste is. We zijn trotse sponsor van onze club en 
hopen heel langdurige partner te zijn. 

Er worden vragen gesteld, er is ruimte om 
met elkaar van gedachte te wisselen. We 
zijn partners, iedereen is betrokken, dat 

voel je. Dat gevoel van verbondenheid heb je bij een 
sponsorschap vaak niet, bij een partnerschap wel. 

Wat zou je nog kwijt willen? 

We hebben geen vraag meer, wel een 
compliment: Het is mooi om te zien dat 
jullie zo actief zijn! Zo veel vrijwilligers, 

allemaal even betrokken en de wil om er samen iets moois 
van te maken. Jullie hebben van het sportpark méér 
gemaakt dan alleen een sportpark: het is de verbinder in 
onze gemeente. Ga zo door!  

 

Een club ondernemers bij wie voetbal, en de vereniging, 
nauw aan het hart ligt.  Periodiek worden er mooie dingen 
georganiseerd waar je andere liefhebbers van de sport en 
het ondernemen tegenkomt. We proberen er ondanks het 
succes van onze bedrijven, en het daarbij horende werk, 
altijd bij te zijn. Het is de moeite waard! Isolve en haar 
klanten versterken elkaar. 

We gaan partnerschappen aan met onze relaties. Bij EGS’20 
is dat ook zo. “Samen zijn we sterk” is dan ook een heel 
passend statement voor EGS’20 en voor Isolve. 

Onze relatie is heel waardevol. Veel van 
onze klanten zijn ook betrokken bij EGS ’20, 
als sponsor of als vrijwilliger. Het is mooi 

dat we een fijne groep mensen en ondernemingen hebben 
die EGS ’20 een warm hart toedragen. 

Jullie zijn ook lid van onze Businessclub, wat   
vinden jullie ervan? 

bouw
Persoonlijk geef ik hier niet zoveel om of er 
wel of geen Businessclub is, ik vind het 

met name belangrijk dat de lokale partijen/verenigingen 
die draaien op al die vrijwilligers een steuntje in de rug 
krijgen en kunnen blijven bestaan. 

De evenementen die georganiseerd worden 
zijn altijd gezellig en worden goed bezocht. 
Wij zijn er altijd graag bij. Er heerst een 

fijne, informele en vriendschappelijke sfeer. We zien de 
Businessclub groeien. 

Op welke manier willen jullie in de toekomst 
betrokken blijven bij EGS’20?

Wij blijven EGS’20 steunen en helpen 
aangezien het denk ik voor iedereen toch 
een beetje “ons” clubje geworden is. 
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Quirijn van den Berk, lid van de FairPlay commissie

Om op een plek waar veel mensen samenkomen op 
een sportieve, plezierige, veilige en respectvolle 
manier te kunnen voetballen, heeft de vereniging al 
een flinke tijd geleden de ‘Fair Play Commissie’ (FPC) 
in het leven geroepen. 

Een gevarieerde groep mensen die zich tot nu toe vooral 
achter de schermen boog over de vraag hoe het team- 
en clubgevoel nog meer versterkt zou kunnen worden. 

Maar wie zitten er dan in de FPC? Alle leden hebben 
op een manier ervaring of zijn beroepsmatig deskundig 
op het gebied van educatie, omgaan met jongeren, 
juridische vraagstukken en/ of bemiddeling bij conflicten. 

“Hoe kan 
sportiviteit en

 respect 
tot uiting gebracht worden 

binnen de vereniging”

. 
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FairPlay Commissie

De Fairplay-commissie bestaat op dit moment uit: 
Zittend vlnr:  Amber van Kraaij, Anja Theunissen, Oomke Bouman
Staand vlnr: Danny van de Berg, Edwin van Kraaij, 
Quirijn van den Berk, Joop van de Ven.
Op de foto ontbreekt Michiel Caron

Het afgelopen jaar hebben zij eerst samen heldere 
gedragsverwachtingen en -afspraken geformuleerd. Daarna hebben 
zij nagedacht over hoe je die voor alle leden, vrijwilligers en gasten 
duidelijk maakt. Bijvoorbeeld op de website, in de mailbox en op 
het sportpark zelf. 

De FPC heeft allerlei ideeën over hoe je coaches, trainers en 
begeleiders vooraf goed kunt 
informeren over en begeleiden in het werken met (met name) 
jeugdleden. Maar heeft zich uiteraard ook gebogen over wanneer en 
in welke vorm gesprekken, bemiddeling of zelfs sancties nodig zijn 
bij ongewenst gedrag. 

Wil je meer weten over de FPC of heb je iedeeen of vra-
gen om in te brengen? Stuur dan over een berichtje aan 
secretaris@egs20.nl. Dat e-mailadres kun je ook gebruiken 
als je het gevoel hebt dat een rol in de FPC ook bij jou kan 
passen. Om ervoor te zorgen dat ‘Fair Play’ in alle hoeken 
en gaten van de vereniging normaal en nog zichtbaarder 
wordt, staan we altijd open voor betrokken mensen met 
waardevolle nieuwe inzichten.



Arnoud van Gelderweg 83 Grave
Tel: 0486 472167

www.lenyvankempen.nl
Bal voor speler van de week gesponsord door: Leny van Kempen 

Kijk ook eens op onze webshop 
www.carnavaltoppers.nl

Pasfoto’s Goedgekeurd voor
ID en Rijbewijs.  Online in winkel aan te vragen. 

www.lenyvankempen.nl

Pakketservice:  DPD - UPS - DHL 
             DHL Express -  Mondial Relay -  GLS
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Rian van de Ven, wedstrijdsecretaris

doordat er een spelerstekort is. Dit is een minder leuke 
taak als wedstrijdsecretaris; enerzijds omdat niet alle 
wedstrijdsecretarissen hier flexibel mee omgaan anderzijds 
omdat de verzoeken steeds vaker op het laatste moment 
gedaan worden. Zo ben ik meerdere keren ‘s avonds laat  
in het weekend gebeld met het verzoek om een wedstrijd 
voor de volgende ochtend te verplaatsen.  Dit is wel een 
hele grote verandering in de tijd dat ik  wedstrijdsecretaris 
ben; de eenvoud waarmee teams zich afmelden omdat 
ze te weinig spelers hebben. Ze hebben niet in de gaten 
wat de gevolgen zijn voor de tegenstander, scheidsrechter, 
clubhuiscommissie, accommodatiebeheerder en wedstrijd-
coördinator als deze wedstrijd niet doorgaat en op een 
ander moment gespeeld moet gaan worden. 

De grootste verandering is echter de digitalisering. Het 
administratieprogramma Sportlink van de KNVB, de 
voetbal.nl app en de website die aan elkaar gekoppeld zijn, 
is een ideale manier om iedereen snel te informeren. De 
beeldschermen in het clubhuis kan ik vanaf thuis bedienen 
zodat op trainingsavonden en wedstrijddagen iedereen 
weet in welke kleedkamer en op welk veld ze moeten zijn.

Het leukste aan wedstrijdsecretaris zijn vind ik toch wel alle 
contacten die ik in de loop der jaren heb opgebouwd. Niet 
alleen met wedstrijdsecretarissen van andere verenigingen 
maar ook heb ik te maken met bijna alle vrijwilligers binnen 
de club, van de scheidsrechters tot en met het wasteam, 
van de trainers tot en met de accommodatiebeheerders.  
Op wedstrijddagen word ik ondersteund door de 
wedstrijdcoördinatoren Paul van Halen en Anita van Zuijlen. 

Ik kan iedereen aanraden om vrijwilliger bij EGS’20 te 
worden, niet alleen omdat we ze hard nodig hebben maar 
ook omdat het gewoon echt leuk is om bij deze club te 
horen!

Rian is al bijna 20 jaar wedstrijdsecretaris
Ik zal mij eerst even voorstellen:
Mijn naam is Rian van de Ven-Baltussen, 57 jaar, en 
getrouwd met Luc. Ik heb 3 kinderen: Huub, Bram en 
Gijs en 2 kleinkinderen: Nina en Romy. 

In 2003 ben ik bij SV Estria gevraagd om wedstrijdsecretaris 
te worden. Mijn kinderen voetbalden toen alle drie en ik 
vond dat ik ook iets vrijwilligs voor de vereniging kon doen. 
De functie wedstrijdsecretaris is in de afgelopen 20 jaar wel 
flink veranderd. Toendertijd werd er nog gebruik gemaakt 
van handgeschreven wedstrijdformulieren en een wekelijkse 
KNVB-bulletin met “Officiële mededelingen” waarin dan de 
wedstrijdwijzigingen stonden. De weekbrief “Derde Helft” 
was er toen al wel. Hierin verzorg ik alle informatie rondom 
de wedstrijden zoals het programma, de uitslagen en het 
vervoersrooster. Naast het wedstrijdsecretariaat heb ik ook 
een aantal jaar in de jeugdcommissie als secretaris en ook 
in de jeugdevenementencommissie gezeten. Verder kunnen 
ze mij altijd voor vrijwilligersklusjes bij de voetbalvereniging 
vragen.  

Het wedstrijdsecretariaat bij EGS´20 vullen we momenteel 
met z’n drieën in.  In eerste instantie was dat met Edwin 
van Kraaij en Jan Nuijen maar helaas moest Jan 2 jaar 
geleden om gezondheidsredenen afhaken. Hij is een van de 
gangmakers van de samenwerking en fusie tussen de drie 
verenigingen. We missen hem en zijn inbreng nog steeds. 
Hij is een kanjer op het gebied van organisatie en 
communicatie. Ik heb veel van hem geleerd en hoop 
dat hij snel weer betrokken kan zijn bij EGS’20.Het 
wedstrijdsecretariaat is nu versterkt met Jos Derksen. Hij 
pakt met name de organisatie rondom de scheidsrechters 
op. 

“Het is gewoon leuk om bij deze 
club te horen”
Onder het wedstrijdsecretariaat vallen nogal wat 
organisatorische taken.  Wekelijks op vrijdag stel ik samen 
met Edwin het wedstrijdprogramma vast met daarbij 
de veld-, kleedkamer- en scheidsrechterindeling. Voor 
uitwedstrijden van de jeugd verzorg ik een vervoersrooster 
als de leiders dit graag willen. Het is een landelijke trend 
dat er steeds vaker wedstrijden verplaatst moeten worden 
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primetime.nl

Primetime is dé full service partner voor het creëren van sfeer en beleving. 
Door audiovisuele techniek, interieur en styling perfect met elkaar af te stemmen, toveren wij iedere ruimte om tot een 
sfeervolle ambiance. In combinatie met ons oog voor detail, weet je bij ons zeker dat er een ambiance gecreëerd wordt 

waar bezoekers graag komen en gebruikers graag zijn.

Ben je ook op zoek naar een partner die jou hierbij helpt? Laten we kennismaken!

building the moment

Professioneel team 28+ jaar ervaring Full service partner Kwalitatieve 
oplossingen

 #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



EGS Inside oktober 2022

De jeugd aan het woord 

Naam:  Dylan Luza
Geboren:  30-03-2006 in Nijmegen  
Woonplaats:  Grave 
Broers/ zussen:  Ik heb 1 zusje Kirsten Luza. 
School, groep/ klas:  4VA Maas Waal College Wijchen 
Team:  Jo17 
Positie:  Keeper 
Hoogtepunt:  2e geworden op het NK-schoolvoetbaltoernooi 
Dieptepunt:  Blunder maken waardoor je de wedstrijd verliest 
Kwaliteit:  Meevoetballende keeper 
Zwakte punt:  Niet altijd even explosief 
Voetbalclub voor EGS’20:  GVV’57 en AWC 
Wat vind je van de club:  een leuke en mooie club om bij te voetballen 
Favoriete voetbalclub:  Ajax 
Favoriete speler Nederland:  Steven Berghuis  
Favoriete speler buitenland:  David de Gea  
Beste trainer:  Carlo Ancelotti 
Hobby’s:  Voetballen, actief bezig zijn en gamen. 
Muziek:  Engelse pop en Nederlandse meezingers 
Favoriete serie:  Prison Break 
Internetsites:  YouTube  
Eten:  Kapsalon Döner 
Drinken:  Bier o wacht NIX 18, Fernandes 
Vakantiebestemming:  Oostenrijk 
Wat wil je later worden:  Dat weet ik nog niet. 
Waar kun je me ‘s nachts voor wakker maken:  
‘s Nachts kun je mij altijd wakker maken voor de Klassieker. 

Dylan Luza en Thijs Spoorendonk
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Naam:  Thijs Spoorendonk
Geboren:  28 februari 2007
Woonplaats:  Grave
Broers/zussen:   Zusje Minke, speelt ook bij EGS’20
School, groep/klas:   Volgend jaar 4VWO op Maaswaal College
Team:  JO17-2 en scheidsrechter jeugd
Positie:  Mid-mid
Hoogtepunt:  Bijna kampioen vorig jaar
Dieptepunt:  2x paal in 1 wedstrijd
Kwaliteit:  Visie
Zwakke punt:  Schieten
Voetbalclub voor EGS’20:   GVV’57
Wat vind je van de club:  Mooie club
Favoriete voetbalclub:  PSV
Favoriete speler Nederland:  Luuk de Jong
Favoriete speler buitenland:  Tammy Abraham
Beste trainer:  Philip Cocu
Hobby’s:  Voetbal
Muziek:   Popmuziek
Favoriete serie:   Brooklyn nine-nine
Internetsites:  Instagram
Eten:   Pizza
Drinken:   Cola
Vakantiebestemming:   Frankrijk
Wat wil je later worden:  accountant
Waar kunnen we jou ’s nachts voor wakker maken:  
Lekkere voetbalwedstrijd
   



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

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
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De jeugd aan het woord 

Milou Scholten en Amber van Haren
Naam:   Milou Scholten 
Geboren:   14 augustus 2014   
Woonplaats:   Grave 
Broers/zussen:   Broertje Sem   
School, groep/klas:   Hartenaas groep 6  
Team:  Afgelopen seizoen JO10-4 
Positie:   Middenveld & aanval 
Hoogtepunt:   Moet nog komen, het eerste van EGS  
Dieptepunt:   Niet kunnen voetballen door Corona 
Kwaliteit:   Snelheid en een goed schot 
Zwakke punt:   Niet zeer technisch  
Voetbalclub voor EGS’20:   Niet 
Wat vind je van de club:   Ik wilde vanaf 2 jaar  
 voetballen en vind de club super leuk. Goede sfeer. 
Favoriete voetbalclub:   Ajax 
Favoriete speler Nederland:   ? 
Favoriete speler buitenland:   Lieke Martens  
Beste trainer:   Han   
Hobby’s:   Voetbal/Skien, gewoon lekker actief bezig zijn 
Muziek:   Top 40 
Favoriete serie:   Geen 
Internetsites:   TikTok 
Eten:   Dunne friet  
Drinken:   Fanta   
Vakantiebestemming:   Frankrijk en Oostenrijk   
Wat wil je later worden:   Kapster 
Waar kunnen we jou ’s nachts voor wakker maken:   
Alleen om op vakantie te gaan en anders niet!    
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Naam:  Amber van Haren 
Geboren: In Nijmegen 
Woonplaats:  Ik woon in Velp 
Broers/ zussen:  Ik heb 2 oudere broers, Jelle en Tijn van Haren.
School, groep/ klas:  Ik zit op de rooipannen, in Eindhoven.
Team:  JO17
Positie:  Rechtsachter en rechtsmidden 
Hoogtepunt:  1e geworden bij beste jeugdspelers van Nederland  
 in Utrecht en gescout voor oranje onder 16.
Dieptepunt:  Niet door mogen bij oranje 
Kwaliteit:  Overzicht en inzicht in het spel
Zwakte punt:  Fysiek 
Voetbalclub voor egs:  SCV’58
Wat vind je van de club:  Een zeer gezellige accommodatie, ziet er 
 allemaal mooi en netjes uit  
Favoriete voetbalclub:  Liverpool 
Favoriete speler Nederland:  Frenkie de Jong 
Favoriete speler buitenland:  Alexander Arnold 
Beste trainer:  Ronald Koeman
Hobby’s:  Met mijn vriendinnen afspreken, sporten in het 
 algemeen en creatief bezig zijn.
Muziek:  Ik denk een beetje (Nederlandse) hiphop
Favoriete serie:  Outer Banks 
Internetsites: Instagram en Snapchat 
Eten Ik hou meer van de Italiaanse keuken 
Drinken:  Af en toe gaat er wel een lekker glaasje alcohol in.
Vakantie bestemming:  Gewoon lekker naar het buitenland de zon opzoeken.
Wat wil je later worden:  Dat weet ik op dit moment nog niet helemaal.
Waar kun je me ‘s nachts voor wakker maken:   
‘s Nachts kun je mij altijd wakker maken voor een leuk feestje.



0486-745012
www.cuvotech.nl
info@cuvotech.nl

“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

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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www.lasersnijden-uden.nl

EGS ’20EGS ’20

glasvezel, data, telecom, infratechniek  
en beveiligingssystemen



  

  

BusinessclubBusinessclub

         

         



06 274 063 41 jelle.vanharen@outlook.com

Autorijschool Boon te Grave   www.rijschoolboon.nl
Auto-  en moterrijles   Telnr. 06-483 709 41
Remco Delhaes                          en                        Hendrikje Delhaes-Boon
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Golfdag Businessclub EGS’20
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EGS’20 JO8-1 -

TeamfoTeamfoto’s jeugdto’s jeugd

 EGS’20 JO8-2 

EGS’20 JO8-4

EGS’20 JO9-1 EGS’20 JO9-2

EGS’20 JO8-1

EGS’20 JO8-3
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EGS’20 JO9-4

EGS’20 JO10-2

EGS’20 JO10-3 EGS’20 JO11-1

Teamfoto’s jeugdTeamfoto’s jeugd

EGS’20 JO10-1

EGS’20 JO9-3
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EGS’20 JO11-2 EGS’20 JO11-3

EGS’20 MO13-1 EGS’20 JO13-1

EGS’20 JO13-2

Teamfoto’s jeugdTeamfoto’s jeugd

EGS’20 JO13-3

Teamfoto’s jeugdTeamfoto’s jeugd
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EGS’20 JO13-4 EGS’20 JO15-1

EGS’20 JO15-2 EGS’20 JO15-3

EGS’20 JO15-4 EGS’20 JO17-1

Teamfoto’s jeugdTeamfoto’s jeugd
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EGS’20 JO17-2 EGS’20 JO19-1

EGS’20 G-Team 

Teamfoto’s jeugdTeamfoto’s jeugd

EGS’20 JO19-2

Teamfoto’s seniorenTeamfoto’s senioren
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EGS’20 - 1 EGS’20 - 2

EGS’20 - 3 EGS’20 - 4

EGS’20 - 5 EGS’20 - 6

Teamfoto’s seniorenTeamfoto’s senioren
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EGS’20 - 7

Team foto’s seniorenTeam foto’s senioren

EGS’20 - 8

EGS’20 - 10

EGS’20 JO8-1 EGS’20 JO8-1EGS’20 - 11 EGS’20 - 12

Team foto’s seniorenTeam foto’s senioren

EGS’20 - 9
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Team foto’s seniorenTeam foto’s senioren

EGS’20 Selectie Dames 1 en 2 

EGS’20 - 35+

Team foto’s seniorenTeam foto’s senioren

EGS’20 - Bikkels

EGS’20 Veteranen



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


