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Voorwoord
Samen Gezond Blijven!

Samen gezond blijven, dat is de uitdaging en het 
begint letterlijk met je gezondheid. Ervoor zor-
gen dat je geen corona besmetting oploopt en 
voorkomen dat je voor verspreiding van dit virus 
zorgt, met alle maatregelen die de overheid af-
kondigt.

Samen gezond blijven, ook voor SV Grashoek. 
Het is belangrijk voor de continuïteit, om de 
vereniging gezond te houden. Zorgen voor 
voldoende leden, vrijwilligers en kaderleden. 
Zorgen dat de accommodatie up to date blijft, 
dat we materialen hebben om te voetballen. 
Dat we het voor vrijwilligers aantrekkelijk en leuk 
houden, door voorzieningen te treffen waardoor 
ze hun functie goed uit kunnen voeren. Daarom 
investeren we in deze moeilijke tijd toch in extra 
opslagruimte achter de kantine. Ook financieel 
gezond blijven hoort daarbij en daar werken we 
keihard aan.

Samen gezond blijven, dat doe je vooral SAMEN. 
Zeker met alle coronamaatregelen is het 
belangrijk om het samen te doen. We hebben 

veel tijd gestoken in alles wat met corona te 
maken heeft, extra voorzieningen gemaakt 
om vooral te kunnen voetballen en ook om 
de kantine open te houden. Om dit te kunnen 
blijven doen, vraagt dat een offer van iedereen. 
Hou je daarom aan de richtlijnen die de overheid 
aangeeft en aan de richtlijnen die we vanuit 
SV Grashoek aangeven. Alleen dan kunnen we 
hopelijk blijven voetballen met zijn allen.

Al met al zal het een bijzonder seizoen worden. 
Nooit was het verloop van het voetbalseizoen 
zo onvoorspelbaar. Tussen het schrijven van dit 
voorwoord en de publicatie in de Peelrandkoerier, 
kan er al veel veranderd zijn, evenals voor de rest 
van het seizoen.
Wij zullen er naar streven om het voetballen bij 
SV Grashoek mogelijk te laten blijven en conform 
eerder vernoemd, zullen we het SAMEN moeten 
doen.

Heel veel gezondheid en plezier in het komende 
seizoen en veel sportief succes.  

door Ger Spreeuwenberg | Voorzitter SV Grashoek 

Ik heb niet lang hoeven nadenken over de titel van dit voorwoord. Drie woorden die heel veel 
omvattend en betekenend zijn, zeker in dit zeer speciale jaar 2020. Niemand had kunnen 
voorspellen wat er allemaal is gebeurd en we gaan nog een onzekere tijd tegemoet. Corona heeft 
ons in de greep en dat blijft voorlopig zo. Iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken, 
zowel privé, zakelijk, als ook binnen SV Grashoek.
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Activiteiten kalender 2020-2021

Ivm corona is de kalender voor komend seizoen nog niet bekend
Kijk voor een de actuele kalender op onze website: www.svgrashoek.nl

Tijdens de Pubquiz 20 mei 2020

Met ingang van het nieuwe seizoen de 
wisselspelers op veld 2 in het zonnetje 
kunnen zitten? Er zijn nieuwe dug-outs 
gemaakt!

In verband met Corona op veld 1 de 
verplichte looprichtingen naar de goal van 
de tegenstander zijn aangegeven?

De coronaregels voor iedereen gelden?

De velden de droge voorzomer prima 
hebben doorstaan? Je kunt om het veld 
heen precies zien wat het bereik van de 
beregening is geweest.

Bij een hoop verenigingen legionella 
is geconstateerd, maar dat door de 
automatische legionellabewaking 
onze douche-installatie mooi schoon is 
gebleven? Bij ons mag gedoucht worden!

wisten jullie dat?
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Helenaveenseweg 2, 5985 NM Grashoek
Tel 077-3073053

www.kwmeubelen.nl

Seniorencommissie
door: Jo van Oijen

We mogen weer

Eindelijk, na weken, maanden met geen voetbal of een andere sport mogen we weer.
Klinkt misschien raar, maar zoals iedereen weet is vanaf midden maart Nederland bijna op slot 
gegaan door toedoen van het Covid-19 virus, het zgn. coronavirus. Dit was voor iedereen een hef-
tige periode maar zoals het er nu naar uitziet hebben we het ergste achter de rug en mogen de 
meeste sporten weer plaatsvinden, wel met in achtneming van de 1,5 meterregel.
Bij het voetbal is dit nogal moeilijk omdat het een contactsport is. Op het veld geldt de 1,5 meter-
regel niet, maar direct na de training of voetbalwedstrijd moet deze weer in acht worden geno-
men. Dit is af en toe lastig, maar regels zijn regels.

Maar toch even kort terugkomen op het afgelo-
pen seizoen. Dit was erg kort doordat de compe-
titie midden maart werd stop gelegd. De compe-
titie werd dan ook als niet gespeeld beschouwd. 
Geen kampioen maar ook geen degradatie. En ie-
dereen kent wel het gezegde, ieder nadeel heeft 
zijn voordeel! Het zag ernaar uit dat Grashoek 1, na 
1 jaar in de 4e klasse weer zou degraderen naar de 
5e klasse. Grashoek 1 stond op het moment van 
het stilleggen van de competitie laatste in haar 
klasse en de vooruitzichten waren niet al te best. 
Dus het coronavirus heeft Grashoek 1 in theorie 

gered van degradatie. Voor de rest brengt dit virus 
alleen maar negativiteit met zich mee.

Dan nu weer het vizier gericht op het seizoen 
2020/2021. De KNVB heeft eindelijk onze hoop als 
sv Grashoek ingewilligd. Grashoek 1 is ingedeeld 
in een bijna Peel en Maas competitie. Alle teams 
van Peel en Maas welke in de 4e klasse spelen zijn 
ingedeeld in dezelfde poule. Als alles een beetje 
meezit krijgen we behoorlijk wat derby’s voor de 

lees verder pagina 9

Wedstrijdbeeld Grashoek - Oda 
8 maart2020 
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kiezen dit seizoen.De andere Grashoek teams zijn 
ingedeeld in nagenoeg dezelfde poules als het 
voorgaande seizoen.

Begeleiding senioren. 
Op dit moment zijn bijna alle vacatures in de be-
geleiding van de senioren ingevuld. 
1e elftal; 
Trainer; Chritien van de Goor. 
Leiders; Jan van de Werf en Peter Adriaans.
Ass. scheidsrechters; Joep Gommans en 
Gerard Pijnenburg
Ass. trainers; Richard Janssen en 
Bas Gloudemans
2e elftal; 
Leiders; Stanley Cuypers, Puk van Oijen en 
Thijs Sijben
Ass. scheidsrechter; Marcel van Heugten
3e elftal;
Leiders; Piet Fleuren, Gerard Zegers en 
Job Teeuwen
Ass. scheidsrechter; Ron Vanlier, Wouter Nelissen 
en Eric van Esseveldt

4e elftal
Trainer/leider; Jo van Oijen
Leider; Peter Haenraets
Ass. scheidsrechter; Tomaz Kurek

Spelersaantallen teams
We blijven over de gehele linie vrij krap zitten 
in de spelersaantallen. Op dit moment bestaat 
de selectie uit een redelijk aantal spelers maar 
begint de krapte bij het 3e en 4e elftal. Onderling 
elkaar als team uithelpen blijft dan ook een pré.

Scheidsrechters
Luc Steeghs heeft aangegeven om in nood ons 
scheidsrechterskorps te komen versterken.
Toch blijven we op zoek naar mensen die op 
zaterdag of zondag wedstrijden willen fluiten.

Dan wil ik iedereen op het hart drukken om de 
RIVM-richtlijnen betreffende het coronavirus 
goed in acht te nemen. Dit is niet altijd even 
prettig maar doen we dit niet, dan is het maar 
de vraag hoe lang het voetbalseizoen gaat 
duren. Verder wens ik toch iedereen een fijn 
voetbalseizoen toe. 

PAPRIK
AKW

EKERIJ

vervolg pagina 7

Wedstrijdbeeld Grashoek - Oda 
8 maart2020 
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www.bohaco.nl

goed bekeken ’n klasse beter

Meijel
Bosrand 7

(077) 396 11 22

Weert
Roermondseweg 58

(0495) 54 22 55

Kiest u voor Bohaco, dan kiest u voor kwaliteit. Het ruime 

assortiment bestaat uit ontelbare varianten in kunststof 

en aluminium ramen en deuren. Daarnaast creëert u binnen 

ons eigen serre-systeem ongekende mogelijkheden. De 

vakmensen van Bohaco geven u een eerlijk advies toegepast 

op uw persoonlijke situatie. Bij Bohaco kunt u ook terecht 

voor lichtstraten, overkappingen, glazen schuifwanden, 

zonwering, rolluiken en garagedeuren. Overtuig u zelf en 

maak een vrijblijvende afspraak bij u thuis of in een van 

onze showrooms.

Ik ben 56 jaar en na 2 seizoenen als assistent-
trainer van Nelis Luijten en Wil Bongers ben 
ik dit seizoen hoofdtrainer van de selectie van 
SV Grashoek. 

Ik ben 29 jaar gelukkig getrouwd met Mariëlle en 
we hebben 2 kinderen: zoon Sem van 18 jaar die 
net zoals zijn vader gek is van voetballen en dat 
ook doet bij RKMSV en dochter Anne van 16 jaar die 
paardengek is. Wij wonen in Meijel, alwaar ik ook 
geboren en getogen ben. In mijn dagelijkse leven 
ben ik werkzaam bij snackfabrikant Goodlife Foods 
als Application Specialist op de IT-afdeling in Breda.

Ik heb gevoetbald bij RKMSV, VVV-jeugdplan, SVVH, 
Neerkandia en bij het zaalvoetbalteam van SV Gras-
hoek totdat de vereniging daarmee stopte. Uitein-
delijk heb ik wegens knieproblemen alles op een 
lager pitje moeten zetten en ging ik me toeleggen 
op het trainersvak; 2 seizoenen het 3e/4e getraind 
en toen zoon Sem begon te voetballen heb ik hem 
en zijn leeftijdgenoten getraind tot hij met de se-
lectie mee mocht trainen, in de tussentijd had ik 
mijn Trainer Coach diploma III gehaald. Vervolgens 
belde Nelis mij op en vroeg of ik hem wou assiste-
ren en zo kwam ik weer terug in Grashoek.

Het werd een prachtig seizoen voor mij persoon-
lijk maar nog meer voor SV Grashoek met promo-
tie van het 1e en het kampioenschap voor het 2e. 
Afgelopen seizoen was een beladen en vreemd 
seizoen, allereerst het vertrek van hoofdtrainer 
Wil Bongers waarna ik zijn taken zou overnemen. 
Dit heeft precies 1 wedstrijd (thuisoverwinning 
tegen FC ODA) geduurd en toen deed de Corona 
zijn intrede met de welbekende gevolgen.....

We staan nu aan de vooravond van de competitie 
en de nieuwe indeling voor dit seizoen had denk 
ik niet beter kunnen zijn; het 1e speelt o.a. Peel 
en Maas derby’s tegen Kessel, Koningslust, BEVO, 
Panningen en RKMSV. Het doel van dit seizoen is 
natuurlijk om klasse-behoud te realiseren en be-
tere resultaten te boeken als afgelopen seizoen.

Met de geweldige groep die we ook dit jaar weer 
hebben, de geweldige mensen die er binnen de 
vereniging zijn, het geweldige publiek die ons 
steevast bezoekt bij zowel thuis- als uitwedstrij-
den en de uitmuntende faciliteiten die SV Gras-
hoek biedt denk ik dat dit ook haalbaar is. Hopelijk 
gooit Corona dit jaar geen roet in het eten gooien 
en gaan we er een mooi seizoen van maken!  

De Trainer: selectie ‘20-’21 Chritiën van Goor

Hubke Houben als P&M verslaggever interviewt trainer Chritien van Goor.
11



De competitie kreeg een verrassend slot. Na de 
speelronde op 8 maart werd de competitie 
door de coronapandemie afgebroken en niet 
meer hervat. Dat was sinds WO II niet meer 
voorgekomen. En dat is toch al 75 jaar gele-
den. Met dit verschil dat de competitie toen he-
lemaal niet van start ging. Was de beëindiging 
van de competitie voor Grashoek een vloek of 
een zege? 

Ik denk het laatste. De geelzwarten bleef een 
zware degradatiestrijd bespaard. De vraag er 
achteraan. Had Grashoek het zonder onderbre-
king gered. Daar op is mijn antwoord volmondig 
ja. Na de wisseling van trainer kwam de ploeg op 
8 maart op de Peelrand tegen FC Oda tot een 
knappe 2-1 winst en op een totaal van 10 pun-
ten. Met nog tien wedstrijden te gaan waren 
zeker de nodige punten voor klasse behoud ge-
haald. De thuisbalans van 9 punten uit 8 partijen 
was zeker niet slecht. Een gemiddelde van één 
punt had tot handhaving geleid. De zwakte zat 
in de uitwedstrijden, waarin slechts één punt 
werd gehaald, overigens knap in Lierop met 1-1. 

Hierbij zaten enkele vermijdbare nederlagen 
bij. Dit alles speelt geen rol meer. Het seizoen 
is afgesloten. Grashoek mag het komend sei-
zoen opnieuw in de 4e klas acteren. Ook weer in 
4E maar dan dit keer, op Neerkandia na, in een 
geheel Limburgse klasse met zes clubs uit de 
gemeente Peel en Maas. Dus aan derby’s geen 
gebrek. En ook niet onbelangrijk. Geen clubs met 
kunstgrasvelden.
Nog een opmerkelijk detail. De helft van de clubs 
speelde 4 seizoenen terug ook al eens tegen el-
kaar maar toen in de 5e klas en eindigde allemaal 
in het linker rijtje.

Ook Grashoek 2 mag het weer in de 4e klas pro-
beren. Een sterke klasse met veel interessante en 
sterke tegenstanders wat zeker het spelpeil ten 
goede zal komen. 

Hopende dat niet te veel regels en beperkingen 
het competitieverloop zullen belemmeren, 
wens ik de technisch staf en selectie veel succes 
en de supporters veel mooie en spannende 
wedstrijden.  

Piet Spee Grashoek blijft in de 4e klasse

Wij erg blij zijn met onze vrijwilligers? 
Zowel op het veld als bij alle zaken 
daaromheen.  

De dug-outs op het hoofdveld ook een 
facelift hebben gekregen?

In augustus alle spelers uit 2003 het 
door de KNVB verplichte spelregelbewijs 
hebben gehaald? Proficiat!

Martien ook een geel-zwart Masita shirt 
heeft zónder logo? Als hij die aan heeft is 
hij incognito...

De JO8, JO9, JO10 en JO11 voortaan in een 
4-fasenseizoen gaat spelen? Dus 4 blokken 
van 6 wedstrijden waarbij na ieder blok 
een herindeling op sterkte volgt. 

Nogmaals: de coronaregels voor IEDEREEN 
gelden?

De door de jeugd op de Jako-voetbalweek 
bij elkaar gedribbelde € 398,45 ook écht 
aan de jeugd zal worden besteed?

We door die corona nog nooit zo’n rare, 
lege sportzomer hebben beleefd?

wisten jullie dat?
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Soemeersingel 3  •  Helenaveen  •  T 0493 53 92 19  •  www.cafetariatveen.nl

Eten aan de mooie Helenavaart...
Eethuis & Cafetaria 't Veen is een plek waar je, na een actieve 
bezigheid, midden in de Peel, gastvrij ontvangen wordt 
op ons ruime terras aan de Helenavaart of binnen in ons 
eethuis/ cafetaria.

Kom en proef onze:
- Brabantse frietjes
-  Snacks, uitsmijters en tosti's
-  Gevulde soepen uit eigen keuken
-  Verse belegde pistoletjes
-  Warme schotels met salade
-  Peellandcoupe met Helenaveense 
 vruchten
-  Koffie of warme chocolademelk 
 met Peels appelgebak
-  Bier, wijn en frisdrank

De bal rolt weer, maar het Coronavirus ligt nog 
op de loer. De titel spreekt voor zich. Wat zijn 
we blij dat we weer naar de vertrouwde Peel-
rand kunnen. Om te sporten, als supporter, om 
een wedstrijd te leiden, om te trainen, om te 
helpen bij de verbouwing, voor het onderhoud, 
voor de gezelligheid, of een andere reden.

Het lijkt business as usual, maar niets is minder 
waar. In de periode tussen Maart 2020 en heden 
hebben we niet stilgezeten. We hebben terdege 
te maken met het Coronavirus dat noch steeds 
rond waait. We proberen met alle mogelijke mid-
delen om het plezier terug te brengen bij een 
bezoek aan de Peelrand. Maar dit vraagt aanpas-
singen van iedereen. Er is inmiddels een Corona-
protocol opgesteld door het bestuur. We vragen 
iedereen om hier zijn eigen verantwoordelijkheid 
in te nemen, zodat we op een “normale” manier 
kunnen sporten, of de wedstrijd bekijken.

Nogmaals even de basis uitgangspunten:
• Blijf thuis bij klachten en laat je testen
• Pas hygiëne toe
• Houd 1,5 meter afstand
• Vermijd drukte

Dit lijkt allemaal heel simpel, maar in de praktijk 
soms lastig uitvoerbaar. We zullen dus naast het 
veld afstand moeten houden tot elkaar. Zou je 
daarna de kantine willen bezoeken dan gelden 
weer andere regels zoals een ‘reservering’ of re-
gistratieverzoek. Je wordt eigenlijk namens de 
GGD verzocht om je naam, datum, aankomsttijd, 
telefoonnummer en emailadres door te geven. 
Dit doen we niet zomaar. Mocht er een besmet-
ting worden geconstateerd dan helpt dit de GGD 
om het bron- en contactonderzoek uit te voeren. 
SV Grashoek zal de gegevens vertrouwelijk be-
waren, en na 2 weken vernietigen.

Het afstand houden is weer niet van toepassing 
als we een gezamenlijk huishouden voeren. Per-
sonen die sporten in de buitenlucht (de voetbal-
lers) zijn ook uitgezonderd. Ook bij de wedstrijd-
bespreking, het bezoek van kleedlokalen, het 
toilet, en het douchen gelden specifieke regels. 
Daarom zou ik iedereen willen verzoek om kennis 
te nemen van het Coronaprotocol!

Laten we met zijn allen beginnen met onze ei-
gen verantwoordelijkheid te nemen. Dit begint 
thuis, maar zeker bij het betreden van sportpark 
De Peelrand. Een nieuwe lockdown willen we 
niet. Ik hoop, - en velen met mij- dat we weer ge-
woon kunnen genieten van wat dan ook op ons 
mooie sportpark.

Blijf Gezond!  

De bal rolt weer, maar Corona ligt op de loer
Door: André Rijs
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Op dit moment staan we gelukkig weer al-
lemaal op de velden, maar aan het begin van 
de COVID-19 uitbraak in Nederland moesten 
we met z’n allen houden aan de belangrijke 
social distancing om de verspreiding van het 
coronavirus te beperken. Tijdens deze periode 
is de behoefte groot om toch leuke dingen te 
doen met andere mensen, al is het op een al-
ternatieve wijze.

Daarvoor heeft SV Grashoek een Lockdown ka-
lender gemaakt, waarbij er binnen de club toch 
een aantal leuke activiteiten zijn, die er voor zor-
gen dat er in de voetballoze periode toch bin-
ding is met de voetbalvereniging.

Als eerste is er een online FIFA-Toernooi georga-
niseerd, genaamd de SV Grashoek Weekend Le-
ague. Een groot aantal deelnemers kon thuis met 
zijn eigen Playstation online de strijd aangaan 
tegen andere SV Grashoek FIFA spelers. Het toer-
nooi bevatte een leuke mix tussen jeugdspelers 
en senioren. In de finale pakte Freek Poulissen de 
winst, ten koste van Tymo Janssen.

Bij veel professionele voetbalclubs werden in de 
tijd dat er geen wedstrijd werd gespeeld, iconi-
sche wedstrijden opnieuw afgespeeld om de 
voetbalfans nog een keer te laten genieten van 
zijn/haar favoriete club. Dit leverde bij SV Gras-
hoek een idee op om de beelden van de promo-
tiewedstrijd afgelopen seizoen, gemaakt door 
Piet Gommans, live uit te zenden op YouTube. 
Op 16 Mei werd SV Grashoek - FC Ria zodoende 
uitgezonden voor de SV Grashoek fans om nog-
maals te genieten van het feit dat SV Grashoek in 
de 4e klasse terecht is gekomen.

Als kers op de taart, werd op de avond voor 
Hemelvaartsdag, de SV Grashoek online pubquiz 

georganiseerd. Presentatoren Burak Oosterveen 
en Joeri Rijs leidde de 25 teams door een 
leuke quiz die afgewisseld werd met vragen 
over algemene kennis, voetbal en natuurlijk 
SV Grashoek. Met hulp van Huub Houben en Piet 
Spee werden door de SV Grashoek vragen veel 
herinneringen opgehaald in de geschiedenis 
van de club. Ook was er de mogelijkheid om een 
schaal nacho’s of een borrelplank van Leanzo bij 
te bestellen. De uiteindelijke winnaars waren de 
‘Cuupskes’, ofwel de familie Cuijpers. Laten we 
hopen dat we bij een eventuele volgende editie 
weer zo’n aantal teams kunnen verwelkomen. 
Of het dan online of in de kantine is, het zal dan 
ongetwijfeld weer zo’n gezellige avond worden! 

Lockdown kalender SV Grashoek
Door: Jarno Steeghs
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Leuk uitstapje met familie of vrienden

Voor meer informatie of boekingen:
Kay Beumers
06 - 18333191

kbeumers@kpnmail.nl

Alle voorkomende stucwerken
voor nieuwbouw en verbouwing

Donk 30
5768 XN Meijel
tel. 077 4663760
fax 077 4661479
gsm 06 51278336



Fysiotherapie in Grashoek en Helenaveen. 
De praktijk werkt met de nieuwste ontwikkelingen op 

het gebied van pijnbestrijding en diagnostiek. 

Iedere therapeut staat geregistreerd in het 
kwaliteitsregister van het KNGF(Koninklijk Nederlands 

Genootschap Fysiotherapie) en de praktijk heeft 
contracten met alle zorgverzekeraars waardoor uw 

behandelingen -mits aanvullend verzekerd- door uw 
verzekeraar rechtstreeks vergoed worden.

T 06 20 27 86 43 | info@peellandfysiotherapie.nl

Gemeenschapshuis 
‘de Ankerplaats’

Pastoor Vullinghsstraat 3
5985 PG Grashoek

Ingang aan de achterzijde van 

het gebouw via ‘de Brem’

Gemeenschapshuis 
‘de Gouden Helm’
Oude Peelstraat 5

5759 PA Helenaveen 
Ingang aan de achterzijde van 

het gebouw bij ‘de Helmhof’

U heeft het waarschijnlijk allemaal al eens be-
keken, bij SV Grashoek wordt er momenteel 
een nieuwe opslag gebouwd. De laatste paar 
jaar werd er mondjesmaat gezocht naar een 
nieuwe oplossing voor de zeecontainer, die 
zijn beste tijd inmiddels gehad heeft. Na afron-
ding van de verbouwing van de kantine en de 
positieve (financiële en sportieve) resultaten is 
besloten om door te zetten met de nieuwbouw. 
Op de laatste jaarvergadering is globaal het 
plan besproken en heeft het bestuur akkoord 
ontvangen om te gaan bouwen. 

De werkgroep (Ralph, Ger, Marco, Martien en 
Thom) zijn daarop direct aan de slag gegaan 
met het laten tekenen/berekenen van de nieuw-
bouw. Hieronder een vooraanzicht hoe het eruit 
gaat zien:
 
Zoals jullie kunnen zien willen we ook de toe-
gang richting “Martiens hok” ook overkappen, 
zodat we buiten ook iets meer opslagruimte 
krijgen. Daarnaast zal de opslagruimte voorzien 
worden van een automatische roldeur (Hacumo) 
zodat Martien snel met de grasmaaier naar bin-
nen kan crossen. 

Na de uitbraak van de corona-crisis hebben we 
snel overleg gehad over stoppen of doorgaan. 
Daarop heeft het bestuur unaniem besloten om 
dit project toch doorgang te laten vinden. Ener-

zijds door de goede financiële positie van de 
club, anderzijds om ook de vrijwilligers zoals de 
donderdagmorgen-ploeg tegemoet te komen. 
Daarnaast creëren we met deze nieuwe ruimte 
de mogelijkheid om het washok in te zetten als 
extra omkleedlokaal, iets wat op dit moment 
geen overbodige luxe is. 

Eind Juli heeft Martien samen met Twan (vd Ster-
ren) de eerste steen geplaatst. Vervolgens heb-
ben Twan en Martien goed doorgewerkt zodat 
de vloer gestort kon worden. Op een hete vrijdag 
in augustus van ca 30 graden zijn we vol goede 
moed aan de slag gegaan met het storten en 
vlinderen van de vloer voor zowel de dug-outs 
als de opslagruimte. Een kleine week later zijn we 

Door: Thom van Mullekom

SV Grashoek in de steigers

lees verder pagina 23
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gestart met het binnenwerk waarvoor we Mar-
tien, Twan en Jan (Houben) extra willen bedan-
ken want zij houden de vaart er wel in. Daarnaast 
ook alle vrijwilligers die tot nu toe meegeholpen 
hebben, zij het met de vloer of met het opperen. 
Chapeau!

Op het moment van schrijven zou het goed kun-
nen zijn dat onze drie vakmannen het binnen-
werk hebben afgerond, waarna we verder gaan 
met isoleren en het metselen van het buiten-
werk. Al met al hebben we nog genoeg te doen, 
dus heb je zin om te helpen? Meld je dan bij een 
van ons!

Partners van het project
• Bureau B – Bouwkundig advies en Tekenwerk
• Adviesbureau Van Meijl Verhaegh
• Bouwbedrijf Verhaegh
• Jos Verbruggen
• VeTi Verhuur Heythuysen
• Dakdekkersbedrijf Versteegen BV

• Houthandel van Ophoven
• Dikker Beringe
• F. van Leeuwen grondverzet
• Verreikerverhuur Van den Goor Grashoek
• Betoncentrale Raijmakers
• Engels Baksteen Helden
• Vrijwilligers SV Grashoek

vervolg pagina 21
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Jeugdafsluitdag 2020
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Jo van Oijen zijn zorgvuldig gekweekte 
zomerbaardje toch op last van Will heeft 
moeten afscheren? 

En wist u dat John Janssen hem wèl mocht 
laten staan? Zowel van Truus als van Will...

Alle informatie over de club, de teams en 
de wedstrijden up-to-date op de website 
www.svgrashoek.nl is te vinden? 

Het ook dit seizoen weer is gelukt om 
15 spelende teams samen te stellen? Vier 
senioren, één veteranen, vijf jeugdteams 
op groot veld, vier op klein veld en een 
kabouterteam. We zijn een gezonde 
vereniging!

Alle informatie over de club, de teams en 
de wedstrijden up-to-date op de website 
www.svgrashoek.nl is te vinden? 

wisten jullie dat?

Uit de oude doos!

Sponsor Peter Fleuren overhandigt begin jaren 80 Jack Hunnekens symbolisch de nieuwe 
shirts voor het eerste elftal. Tweede van links Piet Fleuren, daarlangs Martien Mooren, 
achter Jack Christian Koopmans en Frist Joosten en geheel rechts de inmiddels overleden 
trainer Lei Houben en Piet Houben. 

Programma Veteranen 1e helft 2020-2021

 5-9  vv Helden - SV Grashoek 
 12-9  SV Grashoek  - I.V.O
 19-9  vv Baarlo - SV Grashoek 
 26-9  SV Grashoek  - VVV  ‘03
 3-10  VRIJ
 10-10  s.c. Irene - SV Grashoek 
 17-10  SV Grashoek  - sv Blerick

 24-10  FCV Venlo - SV Grashoek 
 31-10  SV Grashoek  - vv Reuver
 7-11  T.S.C .04 - SV Grashoek 
 14-11  SV Grashoek  - vv Belfeldia
 21-11  VRIJ
 28-11  Venlosche B - SV Grashoek
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Er op dit moment hard gewerkt wordt 
aan een nieuwe materiaal opslag en 
werkruimte. 

Martien hier natuurlijk helemaal mee in 
zijn nopjes is maar hij natuurlijk ook door 
andere vrijwilligers gebruikt gaat worden. 

Wij twee ernstig zieke vrijwilligers hebben 
binnen onze vereniging. Frits Cruijsberg en 
Nel Houben heel veel sterkte. 

Wij de volgende nieuwe leden hebben mogen 
begroeten Brian Leenders, Daniel Kamp, 
Adriaan Kolecek, Zuna Aelen, Tim van Hoof, 
Jim Craenen, Patryk Lewinski, Michiel van der 
Werf, Nicole Strik, Niek Rutten, Barry Hendrikx, 
Wies Engels en Semm Timmermans.

Wij helaas afscheid als lid hebben moeten 
nemen van Mark Crommentuijn, Wil 
Bongers en Geoffry Timmermans. 

SV Grashoek op dit moment 275 leden heeft 
waarvan 84 jeugdleden en 191 senioren.

Voorlopig hebben besloten geen pupil van 
de week meer in te delen. Dit heeft alles te 
maken met de corona maatregelen om de 
contacten te beperken. 

Er ook geen Peelrandflits wordt uitgedeeld 
bij de wedstrijden van het eerst ivm corona 
Je kunt hem wel digitaal lezen. Een paar 
dagen voor de wedstrijd zal een digitale 
versie op de website en op facebook 
verschijnen. 

wisten jullie dat?
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SV Grashoek geniet al jarenlang de steun van trouwe sponsoren. Dit is wederom gebleken in deze 
bizarre tijden waarin we ons momenteel bevinden. Hier kunnen we als vereniging alleen maar erg 
trots op zijn!

Het jaar begon voorspoedig, ons doel leek in 
zicht te komen. Namelijk dat het gehele hoofd-
veld omringt wordt door reclameborden. Ieder-
een ging hard op zoek om het hoofdveld vol te 
krijgen. Het is hierbij niet alleen belangrijk om 
nieuwe sponsoren te vinden maar ook om de 
contacten met de bestaande sponsoren te be-
houden. Dit hebben we super gedaan met zijn 
allen , een groot compliment hiervoor.

En toen kwam Corona. Maatregelen werden af-
gekondigd, de economie gaat onderuit en het 
voetbalseizoen was opeens ten einde. De grote 
vraag bij ondernemers en ook bij ons als voet-
balclub /sponsorcommissie was hoe hiermee 
om te gaan? Een groot deel van onze sponsoren 
is hard getroffen. We zijn zeer erkentelijk dat het 
grootste gedeelte van de sponsoren ons is blij-

ven steunen. We hebben begrip getoond voor 
enkele bedrijven die heel erg getroffen zijn door 
corona en maatwerkafspraken gemaakt. Mede 
dankzij de grote solidariteit van de sponsoren 
blijft de continuïteit van de club gewaarborgd.
Ondertussen hebben we de draad weer opge-
pakt en kijken we weer naar de toekomst. We 
zijn bezig om de vrienden van SV Grashoek in 
een nieuw jasje te steken. Mocht jij interesse heb-
ben om dit op je te nemen of heb jij nog ideeën? 
Meld je bij ons! Verder staat ook nog steeds de 
sponsormiddag gepland. Zodra de omstandig-
heden het toelaten zal hier opnieuw een datum 
gepland worden. Informatie volgt dus nog.
We willen als sponsorcommissie de sponsoren/
vrienden super bedanken voor de steun en een 
ieder heel, heel veel succes en sterkte wensen 
om deze bizarre periode door te komen.  

Sponsorcommissie
Door Twan Hunnekens | Sponsorcommissie

Uit de oude doos!
Kampioensfoto Grashoek F1 najaar 2010 
na een leuke wedstrijd tegen Grashoek 
F2, die dat seizoen één na laatste werd. 
De leiders waren Frits Meijer en Ton van 
Oijen. Liggend: Tom Heesen Middelste rij 
vlnr: Bart van Esseveldt, Wesley van de 
Rijdt, Harmen Schilder, Lynn van de Mortel 
en Eva Meijer. Achterste rij vlnr: Jim van 
Oijen, Luka Kompier, Bart van Nierop en 
Ivo Gielen. Er is zelfs een film van deze 
wedstrijd: https://youtu.be/kzbvUtkL_zE 
(Of: YouTube: zoek op ‘Grashoek F1’)
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Hoofdsponsors
Autobedrijf Grashoek
Café Zaal Cafetaria ‘LEANZO’
Verhaegh Bouwbedrijf B.V. 
Verhaegh Interieur

Sponsor trainingspakken 1e elftal
Autobedrijf Grashoek
Café Zaal Cafetaria ‘LEANZO’
Verhaegh Bouwbedrijf B.V. 

Tassensponsor 3e elftal
Kay Beumers Huifkartochten

Sponsor trainingspakken 3e elftal
Café Zaal Cafetaria ‘LEANZO’
Hovenier Bart van Mullekom

Tassensponsor 4e

ANTOM Agro-klussenbedrijf

Sponsor Jassen Jeugdleiders
BOHACO
Verhaegh Bouwbedrijf B.V.

Consumptiebonnen
Nic Houben Woningstoffering 

Tenuesponsors
Autobedrijf Grashoek 
Café Zaal Cafetaria ‘LEANZO’
Food4mind
KW Meubelen
MaakMuziek.nl
Sport 2000 De Bruijn
Van Ophoven Houthandel
Verhaegh Bouwbedrijf B.V.

Reklamebordsponsors
Aardbeiculturen van der Werf VOF

sponsorsOnze

Aardbei-Snijderij van der Werf BV
ABC Hekwerk
Alards Montage
AllBest Security Systems
Artifice Beletteringen BV
Autobedrijf Grashoek
Autobedrijf van Ninhuijs
Bart van Mullekom Hovenier
Bavaria NV /  Winters Liessel
Boerenbond Welkoop Panningen
BOHACO. HTM Beheer BV inzake BOHACO
Boots Stucadoorsbedrijf
Bouten Groep
BR Machinery
Cafe Ramones
Café Zaal Cafetaria ‘LEANZO’
Café Zaal Dotje
Coen Rooyakkers Installaties
Coolen-Pluijm
Coppers & Partners
Dikker bv
Djeenz
Enorm Jan Reijnen B.V.
F. van Leeuwen Grondverzet
Fien Bos Uitvaartzorg
Fietswinkel De TandeM
Flexstairs
Food4mind
Fred Engels Schilderwerken
Fysio&Sport Meijel
Ghielen Touringcarbedrijf B.V.
Glastuinbouwbedrijf J.H. van der Werf
Golfschool Kapelkeshof
Gommianz
Hacumo montage
Hans Cox Hoveniersbedrijf
Heldens springkussenverhuur
Heldense Kantoor Installaties
Hovensbos Dierenpension
Janssen Montage
Janssen Uitvaartverzorging

Joosten Lichtadviescentrum
Jos Mestrom Montage
Kapèlkeshof Wijn- en Golfdomein
Kultura Veenproducten
Leenders IT
Leenders-Gielen adviseurs
Ligra Support
Logo Products
Maessen Tuinen
Melcon Handelsonderneming
Mennen Keukens B.V.
Mertens bv
Mobers & Smolenaers Notarissen
Multigrow Grashoek BV
Neessen BV Aardbei & Aspergeplanten
Nic Houben  Woningstoffering
Nouveau Art, Kapsalon
Pedicure Mirjam Steeghs
Peter Wijnen Schilderwerken Koningslust
PetsNmore
Rabobank Peel, Maas en Leudal
Salarispoint
Sonnemans Trappen B.V.
Sport 2000 De Bruijn
Sportcenter Balance
Steenfabriek Engels Helden
Strijbos Dakbedekkingen BV
Stucadoorsbedrijf Huub van Bree
Summa Adviesgroep Bv
Tandartspraktijk DuoDent
TDR Technische Dienst Rutten
Teegrow
Tent en Tapverhuur Nelissen
Tuinbouwservice Grashoek
van Doren Engineers Beringe BV
Van Ophoven Houthandel en timmerbedrijf
Van Roij Kasseien
Veba
Verda Equipment
Verhaegh Bouwbedrijf B.V.
Verhaegh Interieur

Verkoelen Groep 
Vrienden van PSV
Vrienden van VVV Venlo
WIRO dakwerken b.v.
WIVO Grashoek
Zegers VOF Begrafenisonderneming

Scorebord sponsors
Bakkerij Jacobs
Café Zaal Cafetaria ‘LEANZO’
Jabekon Panningen bv
JUMBO Panningen
Luuk Houben Technical Support
Melcon Handelsonderneming
Stucadoorsbedrijf Huub van Bree
Van Ophoven Houthandel en timmerbedrijf
Verhaegh Bouwbedrijf B.V.
Verhaegh Interieur
Vrienden van VVV Venlo
WP Haton

TV Reclame kantine
Autobedrijf Grashoek 
Bart van Mullekom Hovenier
Beej Wilmach Antiek
BOHACO
Café Zaal Cafetaria ‘LEANZO’
Hacumo montage
KW Meubelen
Ligra Support
Rientjes Tuinmachines Baarlo & Maashees
Tent en Tapverhuur Nelissen
Tuinbouwservice Grashoek
Van Ophoven Houthandel en timmerbedrijf
Verhaegh Bouwbedrijf B.V.
Verhaegh Interieur

Consumptiebonnen sponsor
Nic Houben Woningstoffering

lees verder pagina 35
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van Hövellstraat 23
5988 AE  Helden

T 077-307 55 51
F 077-306 15 59
E nic.houben@home.nl
I www.woningstofferingnichouben.nl
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Banner internet
Autobedrijf Grashoek 
Beej Wilmach Antiek
BOHACO
Café Zaal Cafetaria ‘LEANZO’
Hacumo montage
KW Meubelen
Partyservice Hans Janssen
Rientjes Tuinmachines Baarlo & Maashees
Verhaegh Bouwbedrijf B.V.
Verhaegh Interieur

Balsponsors
Autobedrijf Grashoek 
BOHACO
Café Zaal Cafetaria ‘LEANZO’
Glasvezel buitenaf B.V.
Hacumo montage
JUMBO Panningen 
Partyservice Hans Janssen
Statice elektronica Recycling
Van Ophoven Houthandel en timmerbedrijf
Verhaegh Bouwbedrijf B.V.
Verhaegh Interieur

Vriend van SV Grashoek
BOHACO
Dhr. Hans Maessen
Eric v Esseveldt
Ger Spreeuwenberg
Hans Hunnekens
Hans van Sleeuwen
John Janssen
Leon Alards
Lowie Madou
Multigrow Grashoek BV
Nel Houben
Piet Spee
Roel Hanssen
Toon van de Werf

Briefpapier sponsor
Autobedrijf Grashoek
BOHACO
Café Zaal Cafetaria ‘LEANZO’
Hacumo montage
JUMBO Panningen
Partyservice Hans Janssen
Teegrow
Verhaegh Bouwbedrijf B.V.
Verhaegh Interieur

Sponsor Peelrandflits
Autobedrijf Grashoek 
Café Zaal Cafetaria ‘LEANZO’
Hacumo montage
Huifkartochten Kay Beumers
JUMBO Panningen
Sport 2000 De Bruijn
Teegrow
Verhaegh Bouwbedrijf B.V.
Verhaegh Interieur

Internet link sponsor
Autobedrijf Grashoek
Beej Wilmach Antiek
BOHACO
Café Zaal Cafetaria ‘LEANZO’
Hacumo montage
Klimplant Ruud Teeuwen
Rabobank Peel, Maas en Leudal
Rientjes Tuinmachines Baarlo & Maashees
Salarispoint
Teegrow
Verhaegh Bouwbedrijf B.V.
Verhaegh Interieur

Financiële sponsors
Geurts Grashoek BV
Hans van Sleeuwen / Sleevar BV
JUMBO Panningen
Klimplant Ruud Teeuwen
Peeters Elektro 
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Opgericht 22 juli 1934
Inschrijving KvK:40164331
KNVB verenigingsnr:BBKB59Y

Bankrelatie
Rabobank Peel en Maas te Panningen 
NL95RABO0141911964

Bezoekadres
Sportpark: "de Peelrand"
Helenaveenseweg 32
5985 NM  Grashoek
Tel.: 077 3073871 (kantine)

Algemeen secretariaat / postadres
Iris Fahner
Berkenhof 6
5985 RW  Grashoek
Tel: 06 38417828
contact@svgrashoek.nl
bestuur@svgrashoek.nl

Wedstrijdsecretaris senioren en jeugd
Frank Schilder
Helenaveenseweg 56
5985 NM  Grashoek
Tel.: 06 18602275
jeugdsecretaris@svgrashoek.nl
secretariaat-senioren@svgrashoek.nl

Ledenadministratie
Truus Janssen
Pastoor van der Sterreenstraat 20
5985 RZ  Grashoek
Tel.: 077 3076335
ledenadministratie@svgrashoek.nl

Organisatie SV Grashoek

Hoofbestuur
Ger Spreeuwenberg Voorzitter
voorzitter@svgrashoek.nl
Andre Rijs Vicevoorzitter/Sponsering
Rens van Heugten Financiën Penningmeester
penningmeester@svgrashoek.nl
Iris Fahner Secretaris
Secretaris bestuur@svgrashoek.nl
contact@svgrashoek.nl
Jo van Oijen Seniorenzaken 
Martijn van Haastert Jeugdzaken
Thom van Mullekom Kantine 
kantine@svgrashoek.nl
Gerard Pijnenburg Accommodatie / vrijwilligers
vrijwilligers@svgrashoek.nl

Commissie Senioren
Jo van Oijen Voorzitter
Ger Spreeuwenberg
Stanley Cuijpers

Commissie Jeugd
Martijn van Haastert Voorzitter
Frank Schilder Wedstrijdsecretaris Jeugd
jeugdsecretaris@svgrashoek.nl
Marco Smeets
Richard Janssen Technisch coördinator
Ralph Verhaegh Coördinator Pupillen
Leon Daniëls

Commissie Financiën
Rens van Heugten Penningmeester
Riek Pijnenburg Financiële administratie
Truus Janssen Ledenadministratie

Commissie Coöperatie
Peter Haenraets Algemene contactpersoon, 
commissie inkoop
Rens van Heugten Financiën
Martien Peeters Commissie groenvoorziening
Gerard Pijnenburg Onderhoud

Commissie PR en Sponsoring
Ralph Verhaegh Voorzitter
Roel Hanssen
Hans Hunnekens
Piet Fleuren
Gerard Pijnenburg
Dion van Mullekom
Twan Hunnekens
Andre Rijs

Commissie Minitoernooi
Frank Schilder Voorzitter, Veiligheid
Martien Peeters Horeca, accommodatie, 
technisch beheer
Erwin Pijnenburg Promotie, festiviteiten
Flip Zeegers Promotie, festiviteiten
Rick Graus Wedstrijdzaken, Scheidsrechters
Mike Steeghs Wedstrijdzaken, Promotie, 
festiviteiten
minitoernooi@svgrashoek.nl
Thom van Mullekom Horeca, Wedstrijdzaken, 
Promotie, festiviteiten
Hans Cuijpers Activiteiten commissie

Commissie Website en Sociale Media
Frank Schilder Voorzitter, Website
John Janssen Webmaster, Peelrandkoerier, 
Correspondent Grashoek 1
webmaster@svgrashoek.nl
Mike Steeghs Website
Roel Hanssen Sponsoring
Peter-Jan Strik Peelrandkoerier
Jac Haenraets Fotograaf
Piet Spee Correspondent Grashoek 1
Luc Maessen Website

Kantine commissie
Leon Gommans
Paul Strik
Martien Peeters
Thom van Mullekom
Robin Peeters

Activiteitencommissie
Jarno Steeghs Voorzitter
Joeri Rijs  
Burak Oosterveen
Luuk Janssen
Brandon Sijben
Rik Teeuwen
Rob Draak

Commissie Jeugd Afsluitdag
Edwin van de Goor
Richard Janssen
Rick Graus

Scheidsrechterscommissie
Cendy van Ophoven
Peter van Heugten

Overige taken

Fysiotherapie
William van der Heijden
Bart Lalieu

Consul
Toon van der Werf
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SENIOREN
Trainers Senioren
Chritiën van Goor Hoofdtrainer selectie
Bas Gloudemans Ass. trainer 1e en 2e

Richard Janssen Ass. trainer 1e en 2e

Piet Fleuren  Trainer 3e en veteranen
Jo van Oijen Trainer 4e

Frank Timmermans Keeperstrainer

1e elftal
Chritiën van Goor Hoofdtrainer
Jan van der Werf Leider
Peter Adriaans Ass. Leider 
Joep Gommans Grensrechter
Gerard Pijnenburg Grensrechter

2e elftal
Chritiën van Goor Hoofdtrainer
Stanley Cuijpers  Leider
Puk van Oijen  Leider
Thijs Sijben Ass. Leider 
Marcel van Heugten Grensrechter

3e elftal
Piet Fleuren Leider/Trainer
Gerard Zegers Leider
Job Teeuwen Leider
Eric van Esseveldt Grensrechter
Ron Vanlier Grensrechter
Wouter Nelissen Grensrechter

4e elftal
Peter Haenraets Leider
Tomasz Kurek Ass. Leider
Jo van Oijen Trainer

Veteranen
Bart Gommans Leider
Frank Timmermans Ass. Leider 

JUNIOREN EN PUPILLEN
Keeperstrainers
Frank Timmermans Keeperstrainer

JO19-1
Jo van Oijen Hoofdtrainer / Leider
Roel Hunnekens Leider
Jacco Kempen Leider / Grensrechter

JO17-1
Jarno Steeghs Hoofdtrainer / Leider
Andy Hunnekens Ass. Trainer / Leider
Robin Peeters Ass. Leider
Freek Kessels Trainer
Jeffrey Daniels  Grensrechter

JO15-1
Martijn van Haastert Hoofdtrainer / Leider
Frank Schers Leider
Anton Eggers Trainer
Jens van den Heuvel Trainer
Lucy van den Heuvel Trainer

JO15-2
Anton Eggers Hoofdtrainer / Leider
Ramon Janssen Ass. Trainer / Leider
Marco van den Goor Trainer
Jens van den Heuvel Trainer
Lucy van den Heuvel Trainer

JO13-1
Edwin van den Goor Hoofdtrainer / Leider
Bas Gloudemans  Leider
Ralph Verhaegh  Trainer
Rick Heldens Trainer

JO11-1
Henri van Rijt Leider
Maarten van Teeffelen Hoofdtrainer / Leider
Rob Engels Hoofdtrainer / Leider
Ralph Verhaegh  Trainer
Rob Draak Ass.Trainer

JO10-1
Peter-Jan Strik Hoofdtrainer / Leider
Daniel Kamp Leider
Coen Gommans Ass.Trainer

JO9-1
Luuk Houben Hoofdtrainer / Leider
Leon Daniels Hoofdtrainer / Leider
Jelle Peeters Ass.Trainer

JO8-1
Barry Hendrikx  Hoofdtrainer / Leider
Nicole Strik  Leider
Patrick Houben Trainer

Kabouters 
Roy van der Sterren Trainer / Leider

Teaminformatie SV Grashoek
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In nauwe samenwerking met onze zustervereniging Koningslust  
en Sport2000 De Bruijn hebben wij onze kledinglijn vernieuwd. 
De keuze is wederom gevallen op Masita, met hun nieuwe ontwerp 
Forza. Loop gewoon even binnen bij De Bruijn! 

Kledinglijn SV Grashoek

Kerkstraat 43 in Panningen
077-3081270 | jumbopanningen.nl

Lokaal betrokken en ondernemend, 

dat is Jumbo Harald & Ilse van Beek.  

Ondernemend in de breedste zin van het woord. 

Trots zijn wij dan ook op alle verenigingen, clubs en 

evenementen waarmee wij, in welke vorm dan ook, 

een relatie hebben opgebouwd! Uiteraard gaan wij 

er in de toekomst alles aan doen om deze binding 

optimaal te (blijven) stimuleren.
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Afgelastingen
Als er een wedstrijd of een training wordt afge-
last wordt dat altijd via de leider aan de spelers 
of ouders doorgegeven. U kunt ook kijken op de 
website.

Commissie Afgelastingen
De commissie afgelastingen bestaat uit 
Toon van der Werf (consul), Martien Peeters, 
Ger Spreeuwenberg, Jo van Oijen en Frank 
Schilder.

Weersomstandigheden
Wedstrijden en trainingen worden ALTIJD stil-
gelegd of afgelast als de weersomstandigheden 
leiden tot persoonlijk gevaar of het spelen onmo-
gelijk maken. Denk hierbij aan zware sneeuw- of 
hagelbuien, onweer, storm. Afgelasting vooraf, 
wegens verwachte weersomstandigheden, is 
zeer risicovol dus wordt daar terughoudend in 
opgetreden. 
De afgelastingen van wedstrijden worden door 
de wedstrijdsecretaris via de wedstrijdzaken-app 
aan de KNVB doorgegeven. Ook worden deze 
door de wedstrijdsecretaris telefonisch doorge-
geven aan de wedstrijdsecretaris van de bezoe-
kende vereniging.

Afgelasting Trainingen
Voor de trainingen geldt als hoofdregel dat deze, 
met uitzondering van genoemde weersom-
standigheden, ALTIJD doorgaan! Alleen in uit-
zonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij bevroren 
ondergrond of langdurige zware regenval, zal de 
training door Martien Peeters wegens veldom-
standigheden worden afgelast. Deze afgelasting 
wordt door Martien Peeters met Jo van Oijen en 
Frank Schilder afgestemd.
Let op: de druk om trainingen af te gelasten komt 
meestal niet van de kinderen, maar van de ouders 
die het “te koud” of “te nat” vinden om te trainen.

Afmelden voor een voetbalwedstrijd
De speler die niet in staat is bij de wedstrijd aan-
wezig te zijn dient zich zo spoedig mogelijk bij 
de leider/trainer af te melden. De wijze van af-
melding en het uiterste tijdstip wordt door de 
leider/trainer aan de spelers meegedeeld, net als 
de gevolgen voor het niet voldoen aan deze af-
spraken. Let op: bij afmelding voor een wedstrijd 
wordt het team benadeeld. Doe dit dus alléén in 
uiterste noodzaak!

Afmelden voor een trainingsavond
De speler die niet in staat is een trainingsavond 
bij te wonen dient zich tijdig bij de trainer of lei-
der af te melden. De wijze van afmelding en het 
uiterste tijdstip wordt door de trainer aan de spe-
lers meegedeeld, net als de gevolgen voor het 
niet voldoen aan deze afspraken.
Ook hier geldt dat afmelding moet worden be-
perkt tot uiterste noodzaak omdat de trainer bij 
de planning van rekening houdt met het aantal 
spelers. Daarbij geldt: een training hoort net zo 
goed bij het voetbal als een wedstrijd. Het is ook 
een teamactiviteit en niet vrijblijvend

Blessures
Fysio & Sport Meijel verzorgt de blessurebehan-
delingen.
William van der Heijden of Bart Lalieu zullen als 
vaste fysiotherapeut voor SV Grashoek iedere 
dinsdagavond ongeveer een uur aanwezig zijn 
vanaf 18.45u voor de selectie van SV Grashoek. 
Dit uur is bedoeld voor het screenen van klach-
ten, adviseren en informeren en korte behande-
lingen zoals massage en/of tapen. Afhankelijk 
van de diagnose van de klacht KAN er dan een 
vervolgafspraak worden gemaakt om de bles-
sure te laten behandelen in hun praktijk
William en Bart zullen ook op de club beschik-
baar zijn voor de andere senioren, alsook voor de 
JEUGD. We zien steeds meer blessures bij jonge-

ren en we vinden het belangrijk om deze snel te 
verhelpen.
Aarzel niet om een afspraak te maken, dat kan via 
www.fysiosportmeijel.nl.
Vermeld dan bij de toelichting dat je speler van 
SV Grashoek bent.

Tenue
Alle elftallen, zowel senioren als junioren, krijgen 
shirts van de club. Deze shirts worden per team 
centraal, tegen vergoeding, gewassen. De ver-
goeding die de speler moet betalen (7 of 8 euro) 
wordt samen met de contributie geïnd. 
De broek en de sokken dient men in principe zelf 
aan te schaffen. De kleur van de broek dient ge-
heel zwart te zijn, eventueel met Grashoek-logo. 
De sokken zijn geel, met zwarte strepen en een-
voudig online te bestellen (Stanno Original Sock 
met produktcode: 440108-4800).
Sport 2000 De Bruijn in Panningen kan de broek 
en de sokken leveren, maar ook trainingspakken 
en tassen van SV Grashoek. Mèt logo!

Elftalsamenstelling
Bij de senioren worden de elftallen in overleg 
met de trainers en de leiders van de desbetref-
fende elftallen samengesteld.
Bij de jeugd gaan wij uit van de voorgeschreven 
leeftijdsgrenzen. De jeugdcommissie behoudt zich 
daarnaast het recht voor om spelers in een hoger of 
lager team in te delen als daarmee qua aantal spe-
lers een evenwichtiger teamindeling kan worden 
gerealiseerd. Wij zullen in die uitzonderingssituaties 
uiteraard beoordelen of een speler qua voetbal en/
of ontwikkeling in dat andere team past.
De jeugdafdeling van SV Grashoek heeft géén 
prestatieve teams. Om die reden zullen, wanneer 
er meerdere teams in een leeftijdsgroep kunnen 
worden samengesteld, de hierboven genoemde 
uitgangspunten gelden.
Voor het seizoen 2020-2021 gelden de volgende 
leeftijdsgrenzen.

Kabouters spelers van 5 jaar en ouder die 
 niet in een hoger team vallen
JO 8 spelers geboren op of na 01-01-2013
JO 9 spelers geboren op of na 01-01-2012
JO10 spelers geboren op of na 01-01-2011
JO11 spelers geboren op of na 01-01-2010

JO13 spelers geboren op of na 01-01-2008
JO15 spelers geboren op of na 01-01-2006
JO17 spelers geboren op of na 01-01-2004
JO19 spelers geboren op of na 01-01-2002

Samenwerking met koningslust
Bij de jeugd is er een samenwerking met 
Koningslust. Dit betreft in principe alleen het 
groot-veld-voetbal, dus de leeftijdsklassen JO13 
t/m JO19.
In het seizoen 2020 - 2021 betreffen dit alleen de 
JO15, JO17 en JO19 teams.
Tot en met de JO11 zijn er geen combinatie 
teams met Koningslust en wordt er gewoon in 
Grashoek getraind en gespeeld.

Trainingstijden en –locatie 
(De jeugdspelers dienen bij de trainingen een 
kwartier van tevoren aanwezig te zijn, tenzij ex-
pliciet anders door de trainer wordt aangegeven)

Grashoek 1 Dinsdag en vrijdag
 19.30 tot 21.00 uur 
Grashoek 2 Dinsdag en vrijdag
 19.30 tot 21.00 uur
Grashoek 3 Dinsdag
 20.00 tot 21.00 uur
Grashoek 4 Woensdag
 20.00 tot 21.30uur
Veteranen Dinsdag
 20.00 tot 21.00 uur
Keepers Dinsdag
 19.30 uur

Algemene informatie 2020-2021
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JO19 / JO17 Maandag
 18.45 tot 20.00 uur Grashoek
 Donderdag
 18.45 tot 20.00 uur Koningslust
JO15-1 / JO15-2 Dinsdag
 18.30 tot 19.45 uur Koningslust
 Donderdag
 18.30 tot 19.45 uur Grashoek
JO13 Maandag en donderdag
 18.30 tot 19.45u Grashoek
JO11 Maandag en woensdag
 18.30 tot 19.30 uur
JO10 Woensdag en vrijdag
 18.30 tot 19.30 uur
JO9 en Kab Woensdag
 18.30 tot 19.30 uur

Wedstrijdtijden en –locaties 2020-2021
(De jeugdspelers dienen bij de wedstrijden een 
half uur van tevoren aanwezig te zijn, tenzij ex-
pliciet anders door de leider wordt aangegeven)

  Nj 2020 Vj 2021
JO19-1 15.00u Koningslust Grashoek
JO17-1 14.00u Koningslust Grashoek
JO15-1 14.00u Grashoek Koningslust
JO15-2 13.00u Grashoek Koningslust
JO13-1 11.30u Grashoek Grashoek
JO11-1 10.30u Grashoek Grashoek
JO10-1 09.30u Grashoek Grashoek
JO9-1 10.30u Grashoek Grashoek
JO8-1 09.30u Grashoek Grashoek

Vervoer 
Voor de jeugd wordt het vervoer geregeld door 
de ouders. Dit houdt in dat ouders ieder 1 à 2 
keer per half jaar aan de beurt komen om spelers 
naar de uitwedstrijden te brengen. De jeugdaf-
deling geeft voor het seizoen een lijst uit waarop 
staat welke ouders aan de beurt zijn. Zo hebt u 

ruimschoots de gelegenheid om iets te regelen, 
mocht een bepaalde datum u niet uitkomen. U 
kunt ruilen met andere ouders of voor iemand 
anders zorgen. Op deze manier wordt het ver-
voer gelijk verdeeld en ook uw kinderen zult u 
een plezier doen, want met ouders langs de lijn 
beleven zij de sport veel mooier.
Wij verwachten van u dat u de verkeersregels in 
acht zult nemen. Speciale aandacht graag voor 
het dragen van de veiligheidsgordels en de snel-
heidsbeperkingen. Bedenkt u goed dat u onder-
weg bent met andermans kinderen. Het roken in 
de auto is uiteraard uit den boze, zowel tijdens als 
vlak vóór het vervoer van de kinderen.
De leiders beslissen naar welke uitwedstrijden en 
trainingen per fiets wordt gegaan. Omwille van 
de groepsvorming is het daarbij niet gewenst dat 
ouders hun kinderen en mogelijk een deel van 
de groep toch per auto brengen.
Het vervoer naar de uitwedstrijden bij de seni-
oren wordt zoals altijd door de spelers zelf ver-
zorgd (op vrijwillige basis). De vergoeding hier-
voor wordt per elftal afzonderlijk voor aanvang 
van het seizoen met elkaar afgesproken.

Contributie 2020-2021
Senioren zonder vrijwilligersfunctie € 165,-*
Veteranen € 130,-*
Senioren met vrijwilligersfunctie € 125,-*
Veteranen met vrijwilligersfunctie €  90,-
JO19 / JO17 €  98,-**
JO17 / JO19 met vrijwilligersfunctie €  68,-**
JO15 / JO13 €  85,-**
JO11 / JO10 / JO9 / JO8 €  69,-***
Kabouters €  42,-***
Niet actief lid €  45,-
Niet actief lid met vrijwilligersfunctie €  13,-****

*  inclusief 35 euro voor het wassen van het tenue 
(geldt niet voor de veteranen)

**  inclusief 8 euro voor het wassen van de shirts
***  inclusief 7 euro voor het wassen van de shirts

**** NB Om aanspraak te kunnen maken op de col-
lectief afgesloten vrijwilligersverzekering en om 
redenen van aansprakelijkheid dienen ook de 
vrijwilligers lid te zijn van SV Grashoek

Afhankelijk van uw lidmaatschap zal het bedrag 
in twee termijnen worden afgeschreven. Op 
of rond 2 september zal de eerste termijn van 
het door u opgegeven rekeningnummer wor-
den afgeschreven en op of rond 2 februari het 
resterende bedrag. Omdat u een doorlopende 
machtiging getekend voor het incasseren van de 
contributie hoeft u zelf geen actie te onderne-
men. Voor degene die onze verenging nog niet 
gemachtigd hebben voor incasso zal de contri-
butie middels dezelfde weg als in het verleden 
gefactureerd worden. De contributie dient dan 
voor de aangegeven datum betaald te zijn. Heb-
ben wij 15 dagen na deze datum nog niets ont-
vangen, dan hebben wij de mogelijkheid om u 
uit te sluiten van activiteiten van onze vereniging.
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. 
Afmeldingen voor het nieuwe seizoen dienen ui-
terlijk 1 juni doorgegeven te zijn aan de secretaris 
of de jeugdsecretaris. Indien de afmelding tussen 
1 juli en 1 augustus binnen komt wordt 10 euro 
contributie in rekening gebracht i.v.m. de aan de 
KNVB af te dragen contributie. Indien na 1 au-
gustus wordt opgezegd is het contributiebedrag 
voor een half seizoen verschuldigd.
Als de contributie betaald is over het 2e halfjaar, 
wordt deze terugbetaald als men zich voor 1 
januari heeft afgemeld. Nieuwe leden die zich 
aanmelden op enig tijdstip voor 31 december 
betalen de volledige contributie. Meldt men 
zich na 31 december persoonlijk bij de secretaris 
aan, dan betaalt men de contributie over het 2e 
halfjaar. Bij het beëindigen van het lidmaatschap 
wordt de incasso ook stopgezet.
Leden die vanwege blessures of ziekte, meer dan 
een half seizoen niet actief zijn geweest, hebben 
recht op restitutie. Deze leden of hun ouders 

kunnen in mei van elk seizoen een verzoek daar-
toe indienen bij de penningmeester. Tussentijdse 
restitutie vindt niet plaats.

Stichting leergeld peel en maas
Jeugdleden van SV Grashoek kunnen in aanmer-
king komen voor kostenvergoeding via Stichting 
Leergeld Peel en Maas. De Stichting wil kinderen 
mee laten voetballen, die om financiële redenen 
anders niet mee kunnen doen. Het geldt voor 
kinderen van 4 tot 18 jaar. Ouders of verzorgers 
van deze kinderen kunnen een beroep doen 
op hulp, als zij een aantoonbaar inkomen heb-
ben dat beneden 120% van het bijstandsniveau 
ligt. Er wordt hulp geboden met het betalen van 
de clubcontributie, aanschaf van kleding en/of 
spullen die nodig zijn om te sporten. Uitsluitend 
kosten van een lopend seizoen worden vergoed. 
Oude rekeningen komen niet in aanmerking 
voor vergoeding. Voor het indienen van een 
aanvraag kunt u als ouder/verzorger telefonisch 
contact opnemen met Stichting Leergeld Peel 
en Maas, per e-mail info@leergeldpeelenmaas.nl 
of via de website www.leergeld.nl/peelenmaas. 
Vrijwilligers van Stichting Leergeld komen daarna 
bij de aanvrager thuis op bezoek om de aanvraag 
op te nemen. Telefoonnummer: 06 - 38 48 33 06 
bereikbaar op dinsdagmiddag van 14.00 - 16.00 
uur.

Verzekeringen
De KNVB heeft voor al haar leden een collectieve 
ongevallenverzekering afgesloten. Alle leden van 
SV Grashoek kunnen hier aanspraak op maken. 
De verzekering is van kracht tijdens alle door SV 
Grashoek georganiseerde activiteiten. Tevens is 
de verzekering van kracht tijdens de reis naar de 
activiteiten van SV Grashoek. Deze verzekering is 
secundair, dit wil zeggen dat men allereerst de 
eigen verzekeringen moet aanspreken en daarna 
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SALARIS
ADMINISTRATIE
Als u personeel 
in dienst neemt, 
bieden wij graag 
volledig inzicht 
in loon- en 
personeelskosten. 
Vervolgens kunnen 
wij de volledige 
salarisafhandeling 
uit handen nemen.

PAYROLL
Bij Payrolling nemen 
wij uw personeel 
in dienst. Dit 
kan aanzienlijke 
kostenvoordelen 
opleveren. 
Salarispoint 
neemt de gehele 
personeel- en 
salarisadministratie 
uit handen.

HRM
HRM staat voor 
Human Resource 
Management, 
en richt zich op 
de persoonlijke 
kant van 
personeelszaken. 
Denk hierbij 
aan advies en 
begeleiding in 
diverse trajecten.

Salarispoint | Depute Petersstraat 27 | 58808 BB Oirlo | T 0478 - 517400

kan men indien nodig een beroep doen op deze 
verzekeringen.
SV Grashoek heeft verder nog een aansprakelijk-
heidsverzekering voor verenigingen afgesloten. 
Deze verzekering geldt natuurlijk voor leden en 
ook voor niet-leden die activiteiten voor SV Gras-
hoek verrichten.
Indien men meer informatie wenst over de 
polisvoorwaarden kan men zich wenden tot 
Penningmeester Rens van Heugten.

Verplaatsbare doelen
Verplaatsbare doelen zijn levensgevaarlijk als 
deze niet worden vastgezet. Vooral onze kin-

deren zijn zeer kwetsbaar als deze doelen om-
vallen. Daarom is het noodzakelijk dat wij onze 
verplaatsbare doelen altijd goed vastzetten. 
De doelen mogen alleen los worden gebruikt 
als er doorlopend toezicht is van een bevoegd 
persoon (trainer) die er tevens voor zorgt dat de 
doelen na afloop weer op de daarvoor gereser-
veerde plaats tussen het trainingsveld en het bij-
veld worden vastgezet. Deze regels gelden ook 
voor het grote verplaatsbare 7 meter doel. Met 
dien verstande dat met behulp van gereedschap, 
een sleutel die in het ballenhok ligt, dit doel op 
elke willekeurige plek kan worden vast gezet.

Leiders en trainers controleer voor en na 
iedere activiteit of de doelen vast staan.
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A4
Autobedrijf Grashoek ja
BOHACO ja
Boots stucadoor Meijel ja
HACUMO ja
Jos Mestrom Montage ja
KW Meubelen Grashoek ja
LEANZO ja
Mennen Keukens ja
Nic Houben woningstoffeerder ja
Ron Janssen Montage ja
Sport 2000 De Bruijn Panningen ja
Teegrow ja
Verhaegh Bouwbedrijf ja
Winters Liessel/Bavaria ja
Ligra Support JA
Fysio Support ja
Cafetaria & Eethuis ‘t Veen ja
Huifkartochten Kay Beumers ja
Jumbo Panningen ja
Salarispoint ja
Peellandfysiotherapie ja

half A5
van Ophoven Houthandel ja
Bart van Mullekom ja
Themaplant Hagen BV / Mobilane ja
Slagerij Rutten JA
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