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Programma

Foto (Jan de Kruif): Op 5-1 was er een informatiebijeenkomst voor jeugdleiders en -coördinatoren

Informatiebijeenkomst jeugdleiders

(Jan Nuijen)
Bovenstaande foto werd afgelopen zaterdag 5 januari
2019 gemaakt door Estria voorzitter Jan de Kruif. Rond
de klok van 10:30 uur waren zo’n dertig jeugdbegeleiders op de eerste zaterdag van 2019 in de kantine
van Estria aanwezig bij de ‘informatiebijeenkomst’ die
door de Stuurgroep Samenwerking EGS georganiseerd
werd.
Van de Stuurgroep waren Wuf Floor (opvolger van
Maarten Verboom), Edwin van Kraaij, Jan Nuijen, Harry
Oomen en Arnoud Pol aanwezig. Namens de afwezige
Stuurgroepvoorzitter Arthur Brussaard leidde Edwin van
Kraaij op bekwame wijze de bijeenkomst waarop de volgende zaken aan bod kwamen:
Stand van zaken EGS
Op 2 januari 2019 is er een subsidieverzoek ‘Stimulering
bouw en onderhoud sportaccommodaties’ van 1 miljoen
euro ingediend bij het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport voor de nieuwe sportaccommodatie. In
februari 2019 zal door de gemeenteraad van Grave een
besluit genomen worden over de financiering van een
nieuwe accommodatie. Vooraf zal de gemeenteraad
van alle informatie voorzien worden. Daarna worden
er informatieve ledenvergaderingen gepland bij Estria,
GVV’57 en SCV’58 waarin het fusieplan zal worden besproken.
Het plan is om voor de zomer middels een ALV een besluit te nemen: Gaan wij met Estria, GVV’57 en SCV’58
als één vereniging (huidige werknaam EGS) verder.

(Rian van de Ven)

Op vragen vanuit de aanwezigen kon de Stuurgroep
melden dat het fusieplan ‘financieel dekkend’ is én dat
de Hockey Club Grave (HCGrave) participeert in de
plannen, zoals meerdere partners dat kunnen gaan
doen, en huur zal betalen voor gebruik van de faciliteiten. De Stuurgroep zal door informatie verstrekking ervoor gaan zorgen dat onze leden weten dat we NU onze
verantwoordelijk kunnen pakken om samen te zorgen
dat we voor de huidige én toekomstige jeugd, onze kinderen én kleinkinderen, het voetballen in de gemeente
Grave kunnen blijven garanderen.
In zo’n belangrijk proces berust weerstand vaak op
onwetendheid, dat dus moet worden voorkomen. De
Stuurgroep rekent erop dat de genoemde verantwoordelijkheid door velen ook zo gevoeld wordt. Samen kunnen wij zoveel meer bereiken.
Organisatiestructuur EGS en evaluatie najaarscompetitie
Vanuit de Stuurgroep is de organisatiestructuur van de
EGS nogmaals verduidelijkt. Zowel vanuit de Stuurgroep, als de aanwezigen en ook de coördinatoren zelf
zijn er signalen ontvangen dat de plaats en taken van
de coördinatoren niet voor iedereen duidelijk en eensluidend is.
Dit zal vanuit de Stuurgroep onder leiding van Wuf Floor
en Jan Nuijen samen met de coördinatoren opgepakt
worden om ervoor te zorgen dat enerzijds de organisatie-lijnen en anderzijds de verwachtingen vanuit leiders/
trainers-coördinatoren-Stuurgroep duidelijk zijn, waardoor de organisatie soepel(er) verloopt.
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Programma
zaterdag 19 januari
wedstrijdcoördinator: Rian van de Ven
14:30

BOA JC JO19-1

ST EGS JO19-1

vriendschappelijk
vertrek: 13:30 naar Batenburg
vervoer: van Haren, van Tienen, Wijdeven, van Zuijlen
12:30

ST EGS MO17-1

Margriet MO17-1

beker
scheidsrechter: Kevin Janssen
11:30

Volharding JO15-1

ST EGS JO15-1

vriendschappelijk
vertrek: 10:30 naar Vierlingsbeek
vervoer: wordt door leiding geregeld
Zondag 20 januari
11:00

GVV'57 3

ST EGS 6

comp
11:00

ST EGS VR1

Sambeek VR1

comp
scheidsrechter: Theo Wouters
11:00

Maaskantse Boys
VR1
comp

ST EGS VR2

de derde helft egs
Verder heeft de Stuurgroep geconstateerd dat door verschillende EGS-vrijwilligers in de organisatie met ‘een
dubbele pet’ gewerkt wordt. Deze dubbele petfunctie(s)
maakt sommige taken moeilijk en/of onmogelijk. Dit punt
zal ook door de Stuurgroep opgenomen worden.
Na de najaarsreeks is er een brief ontvangen van vv
Sarto uit Tilburg met vragen over de organisatie, de
praktijk en heb ontbreken van uitslagen/standenlijsten.
Deze vragen zijn doorgezet naar de coördinatoren van
de JO10 t/m JO7 groep.
We kunnen samen tevreden terugkijken op de najaarscompetitie, waarin de 26 jeugdteams naar ieders vermogen hun wedstrijden speelden, begeleid en getraind
door hun EGS-begeleiders. DANK VOOR JULLIE inzet
voor onze EGS-jeugd
Voorjaarscompetitie
Op dit moment zijn de verschillende coördinatoren druk
bezig om in overleg met hun trainers/leiders, en waar
nodig ouders, de teams voor de voorjaarsreeks te formeren. Voor dit indelen van de teams en het zorgen
voor voldoende begeleiders/sters zijn de coördinatoren
verantwoordelijk. Voor selectie teams kan advies van
de Technische Commissie gevraagd worden. De zo tot
stand gekomen indeling van teams zullen op advies van
de coördinatoren door de Stuurgroep formeel worden
vastgesteld, waarna de indelingen worden gedeeld via
de Derde Helft en de websites.
Als het mogelijk is, zullen alle thuiswedstrijden van de
EGS in de voorjaarsreeks op De Kranenhof gespeeld
gaan worden. Dit plan wordt enthousiast door de vergadering ontvangen. Eén sportpark voor alle thuiswedstrijden levert meer EGS-binding op. De Bikkelkamp blijft
(nu) nog nodig voor de trainingen en doordeweekse inhaalwedstrijden. In goed overleg met de GVV’57 terreinen kantinemedewerkers wordt dit steeds op een goede
wijze gerealiseerd.
Vanuit de vergadering wordt aangegeven dat na het
zorgvuldig samenstellen van de teams er slechts in ‘uitzonderlijke gevallen’ moet worden gedacht aan verplaatsing van jongens of meisjes, waarbij goed overleg tussen coördinatoren, leiders/trainers en speler/speelsters/
ouders een noodzaak is.

Zaterdag 26 januari
13:30

ST EGS JO19-1
vriendschappelijk
scheidsrechter: nnb

Andere vragen en afsluiting
De Jeugd Evenementen Commissie EGS meldt
dat de commissie verschillende nieuwe ouders heeft
mogen begroeten. Samen worden er activiteiten georganiseerd voor de EGS-jeugd. De eerstvolgende activiteit voor de O19 t/m de O13 meisjes en jongensteams
is op 19 januari 2019: de Sportkwis 2019. Info volgt op
korte termijn. Volgend seizoen zal gewerkt worden aan
een jaarkalender zodat iedereen weet wanneer er een
activiteit gepland staat. De Stuurgroep verwacht dat ook
dat alle EGS-teams op zo’n activiteit aanwezig zijn.
Er is door de Stuurgroep gevraagd hoe de vergadering denkt over gebruik App-groep i.p.v. de groepsmail. Op dit moment zal, indien noodzakelijk, beide
kanalen gebruikt worden.
Via de coördinatoren kunnen leiders een verzoek om een trainerscursus indienen.
De Stuurgroep vraagt om beslissingen van de
consuls, die onder verantwoordelijkheid van de KNVB
werken te respecteren. Val hen niet af?
De Stuurgroep vraagt alle EGS begeleiders/trainers én coördinatoren om ervoor proberen te zorgen dat
alle geplande wedstrijden door te laten gaan.
Meld vriendschappelijke wedstrijden aan het
wedstrijdsecretariaat van de EGS, zodat bekend is waar
teams zijn en de organisatie voor de wedstrijden geregeld kan worden, denk aan kleedkamers, veld scheidsrechters, kantine etc.
Vanuit de vergadering wordt gevraagd wanneer
er een EGS-website komt. Deze vraag wordt ondersteund door de Stuurgroep. De Stuurgroep beseft dat zij
op het gebied van marketing nog kan/moet groeien. Een
van de middelen daarvoor is zo’n EGS website.

11:30

Namens de Stuurgroep bedankt Edwin van Kraaij voor
de inzet en aanwezigheid en wenst iedereen een goede
voorjaarsreeks toe:

Zondag 3 februari

AWC JO15-2

ST EGS JO15-1

vriendschappelijk
vertrek: 10:30 naar Wijchen
vervoer: wordt door leiding geregeld
11:00

ST EGS JO13-1

SJO Vianen Vooruit/HBV JO13-1

vriendschappelijk
08:45

Berghem Sport JO8-2 ST EGS JO8-1
beker
vertrek: 7:45 naar Berghem
vervoer: Latta, Ockers, res: Scheepers

Zondag 27 januari
11:00

ST EGS 6

Herpinia 6

comp
10:00

V.V. Achates VR1

ST EGS VR1

comp
ST EGS VR2
Maandag 28 januari
19:30

Achilles Reek JO19-1 ST EGS JO19-1
vriendschappelijk
vertrek: 18:30 naar Reek
vervoer: wordt door leiding geregeld

Zaterdag 2 februari
13:00

Olympia'18 JO15-1 ST EGS JO15-1
vriendschappelijk
vertrek: 12:00 naar Boxmeer
vervoer: wordt door leiding geregeld

12:00

SCV'58 3

ST EGS 6

comp
10:15

Deel de goede EGS-zaken
én werk samen
aan zaken die we beter kunnen.
Samen kunnen wij zoveel meer bereiken.

Constantia JO19-1

ST EGS VR2

TOP VR1

comp
Maandag 4 februari
19:30

ST EGS JO19-1

SV Nijmegen JO19-1

vriendschappelijk

Afscheid lid stuurgroep Maarten Verboom tijdens nieuwjaarsreceptie GVV’57
(Jan Nuijen)
Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst zondag 6 januari 2019
in de GVV’57-kantine stond GVV’57-voorzitter Huub Linders onder meer stil bij het afscheid van Maarten Verboom. De aanwezigen van de Nieuwjaarsbijeenkomst,
waaronder de Stuurgroepleden Arthur Brussaard, Wuf
Floor en Jan Nuijen waren getuige van het afscheid van
hun collega Stuurgroeplid Maarten Verboom, die door
verhuizing kenbaar heeft moeten maken per 1 januari
2019 te stoppen.
Maarten werd bedankt voor zijn inzet als trainer, begeleider, EGS-scheidsrechter, als jeugdvoorzitter bestuurslid
van GVV’57 én namens GVV’57 een kundig afgevaardigde in de Stuurgroep die de Samenwerking EGS begeleidt. Maarten werd voor al die jaren bedankt en dat
werd ondersteund door applaus van de aanwezigen. In
de Stuurgroep wordt Maarten opgevolgd door Wuf Floor
en voor de communicatie vanuit de Stuurgroep richting
het GVV’57 bestuur zorgt Jan Nuijen.
Verder werd er aandacht besteed aan het belang van
de vrijwilliger binnen de vereniging. Een vereniging kan
niet meer zonder vrijwilliger. Deze helden van de club,
maken dat alles loopt. Eén van deze clubhelden werd
tijdens deze Nieuwjaarsbijeenkomst speciaal in het zonnetje gezet: Door de Gelderlander is ‘onze’ Gert Mulder,
zowel binnen GVV’57 als de EGS achter de schermen
zeer actief, tot CLUBHELD van Grave benoemd. De bijbehorende oorkonde werd onder een daverend applaus
aan Gert overhandigd die zichtbaar ontroerd was door
deze onverwachte geste.
Foto (Jan Nuijen): Maarten Verboom ontvangt een
bedankje van de voorzitter van GVV’57, Huub Linders
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Foto (Jan Nuijen): Gert Mulder werd door De
Gelderlander tot “clubheld van Grave” benoemd door zijn vele vrijwilligerstaken binnen
GVV’57 en de EGS

de derde helft egs

Commissie kantine

(Piet Michiels)

Zaterdag 19 januari
ST EGS 6 ontvangt Bardoel van Lier Award

o

Paulien Paters, Carla van Haren

t

Saskia Bongaards

m Tiny ten Haaf, Dora Elmans

(Peter Leegstraten)
Dit jaar is voor de 6e keer de ‘BARDOEL – VAN LIER
AWARD’ uitgereikt, tijdens de nieuwjaarsreceptie van sv
Estria.

Zaterdag 26 januari
o

Paulien Paters, Marjan van Krevel

t

Moniek Heinemans

m Charlotte Aarns, Dora Elmans

Deze Award wordt jaarlijks beschikbaar gesteld door
hoofdsponsor Fysiotherapiepraktijk Bardoel – van Lier
voor een persoon of groep mensen die zich op onderscheidende wijze heeft ingezet om s.v. Estria een socialere en vitalere sportclub te maken met een positieve
impact, die nog verder kan reiken dan de vereniging.

Zaterdag 2 februari
o

Anja Seinstra, Fannie Cuijten

t

Henk Wijdeven

m Willy en Ria van Schipstal
Zaterdag 9 februari

Kernwoorden daarbij: iemand of groep verbonden aan
Estria , sociale impact naar Estria en eventueel ook
daarbuiten, het verbinden van mensen en de kandidatuur heeft betrekking op het afgelopen kalenderjaar of
jaren.

o

Paulien Paters, Nicole de Klein

t

Theo Cuppen

m Ellen van Kraaij, Anja Loeffen
Zaterdag 16 februari

Dit jaar hebben we iets zien gebeuren in onze vereniging dat bijna vanzelfsprekend tot kandidatuur voor de
Bardoel van Lier Award van 2019 leidde. De winnaar beantwoordt aan alle kernwoorden en helpt ons ook vooruit in een proces waar we middenin zitten. Soms heb je
iets nodig om iets te versnellen, of om samen over een
drempel heen te komen. De winnaar van 2018 laat ons
dat zien.

o

Paulien Paters, Carla van Haren

t

Bert van Benthem

m Tiny ten Haaf, Dora Elmans
Zaterdag 23 februari
o

Paulien Paters, Marjan van Krevel

t

Saskia Bongaards

m Charlotte Aarns, Dora Elmans
Zaterdag 2 maart

De groep mannen van EGS 6, het eerste gezamenlijke
seniorenteam bij de mannen EGS 6 met kartrekker en
leider Luuk Bronts hebben de Bardoel van Lier Award
2018 toegekend gekregen. Zij staan met hun initiatief
voor verbinding, een groep mannen die nu al met het
oog op de toekomst op eigen initiatief samen zijn verder
gegaan in voetbal, en hebben het moment van besluitvorming voor een verdergaande samenwerking van Estria, GVV en SCV niet verder afgewacht.

o

Anja Seinstra, Fannie Cuijten

t

Moniek Heinemans

m Willy en Ria van Schipstal
Zaterdag 9 maart
o

Paulien Paters, Nicole de Klein

t

Henk Wijdeven

m Ellen van Kraaij, Anja Loeffen
Zaterdag 16 maart

Uit handen van Maikel Bardoel en Niels van Lier kregen
zij ter herinnering aan de Award het prachtige bronzen
beeldje van kunstenaar Corry Ammerlaan met de titel:
SAMENWERKING OP NIVEAU, TOT OVER DE GRENZEN

o

Paulien Paters, Carla van Haren

t

Theo Cuppen

m Tiny ten Haaf, Dora Elmans
Zaterdag 23 maart
o

Paulien Paters, Marjan van Krevel

t

Bert van Benthem

m Charlotte Aarns, Dora Elmans
Zaterdag 30 maart
o

Anja Seinstra, Fannie Cuijten

t

Saskia Bongaards

m Willy en Ria van Schipstal
Zaterdag 6 april
o

Paulien Paters, Nicole de Klein

t

Saskia Bongaards

m Ellen van Kraaij, Anja Loeffen
Zaterdag 13 april
o

Paulien Paters, Carla van Haren

t

Moniek Heinemans

m Tiny ten Haaf, Dora Elmans
Zaterdag 20 april
o

Paulien Paters, Marjan van Krevel

t

Henk Wijdeven

m Charlotte Aarns, Dora Elmans
Zaterdag 27 april
o

Anja Seinstra, Fannie Cuijten

t

Theo Cuppen

m Willy en Ria van Schipstal
Zaterdag 4 mei
Foto: Een aantal spelers van EGS 6 ontvingen uit handen van Michael Bardoel (geheel links) de Bardoel-van
Lier Award. Rechts op de foto staat voorzitter van de sponsorcommissie, Peter Leegstraten

o

Paulien Paters, Nicole de Klein

t

Berth van Benthem

m Ellen van Kraaij, Anja Loeffen
Zaterdag 11 mei
o

Paulien Paters, Carla van Haren

t

Saskia Bongaards

m Tiny ten Haaf, Dora Elmans
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(JEC EGS)

Uitnodiging sportkwis voor O13 t/m O19

Uitnodiging Sportkwis 2019 voor oudere jeugdteams
EGS op zaterdag 19 januari 2019
De Jeugdevenementencommissie EGS organiseert zaterdag 19 januari 2019 een leuke en spannende sportkwis. Deze sportkwis is bedoeld voor de oudere jeugdteams van de EGS.
De JO13, de JO13-3M, de MO13-1, de JO15, de MO171, de JO17 en de JO19 nodigen wij hiervoor van harte
uit.

Wij verwachten de volgende teams om 10.30 uur:
JO15-2
JO15-3
MO17-1
JO17-1
JO17-2
JO19-1
Dat is een half uur voor aanvang. Dan kunnen de teams
vooraf ingedeeld worden. Voor deze groep duurt de
sportkwis van 11.00 uur tot ongeveer 13.00 uur.

We gaan een heleboel leuke, makkelijke, soms moeilijke
en grappige vragen voor jullie bedenken. Een deskundige jury helpt ons om jullie antwoorden te beoordelen.
In de pauze is er een hapje en een drankje. Natuurlijk is
er ook een leuke prijs voor de winnaars.
Wij nodigen jullie daarom graag uit om mee te doen!

De volgende teams verwachten wij om 13.30 uur:
JO 13-3M
MO 13-1
JO 13-1
JO 13-2
JO 15-1
Deze groep gaat sportkwissen van 14.00 uur tot ongeveer 16.00 uur.

De leiding is ook van harte welkom voor een kop koffie, of om mee te doen, maar dan wel, uiteraard, buiten
mededinging.

Eventuele vragen over de kwis of andere jeugdevenementen kunnen gesteld worden aan de JEC via
onderstaand mailadres.
Wij hopen op een gezellige, superleuke kwisdag
met jullie !!
De Jeugdevenementencommissie EGS
(jecsamenwerking.egs@gmail.com)

Let wel! Anders dan voorgaande jaren is het programma
voor de oudsten in de ochtend! Dit in verband met andere verplichtingen van de deelnemende teams.

ST EGS JO9-6M

Terugblik op najaarsseizoen JO9-6M

(Sylvia Verheijen)
Het is een regen achtige zaterdag 8 december. Voor het
eerst ook regen tijdens een wedstrijd en tevens de laatste voor de winterstop.
Begin van het seizoen begonnen de meiden Tess, Lotte,
Mare, Fajah, Julia, Janna en Jaimy bij de mo11-1. Omdat er te weinig meiden in het team zitten was er besloten om een andere competitie in te gaan, jo9-6m. Op
deze manier konden de meiden wennen aan elkaar en
aan het spel.
In het begin verliep het allemaal niet zo als ze het wilde.
Veel tegen doelpunten.Ondanks die tegendoelpunten
gingen ze vaak lachend van het veld. Maar de meiden
lieten zich niet kennen en zetten alles op alles om er
toch een mooie wedstrijd van te maken steeds weer..Zo
is Jaimy dit seizoen keepster geworden met in de achter
hoede Fajah en Janna. In het middenveld hebben we
Julia en Mare en onze spits zijn Lotte en Tess.
Iedereen heeft haar plekje gevonden en daarmee zijn
ze iedere wedstrijd steeds beter geworden. De ene keer
winnen ze en de andere x verliezen ze net. Vol trots verlaten ze het veld omdat ze zien wat ze de afgelopen weken geleerd hebben en vooral het lol hebben met elkaar
is voor de meiden ook belangrijk.
De jongens competitie is dan wel heel anders als wat
onze meiden gewend zijn maar daarmee lieten ze aan
veel stegen standers zien dat meiden ook kunnen voetballen.. ze kregen het niet zomaar gewonnen.
Wij als trouwe supporters zien de meiden iedere week
groeien in alles en daar zijn we trots op. We kijken nu al
uit naar de 2de helft van het seizoen.

Foto: een zelfgemaakte collage van de JO9-6M in de najaarscompetitie
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Kopij voor de weekbrief dient
vóór maandag 17.00 uur
aangeleverd te zijn via
weekbrief.egs@gmail.com

