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Voorwoord
Zin in!

De herfstcompetitie heeft ons weer één kam-
pioen opgeleverd. De JO13-2 werd in de vierde 
klasse 302 met dertig punten uit tien wedstrijden 
kampioen. Dit team wordt al jaren kampioen…of 
we hebben hier te maken met een hele talent-
volle lichting of … delen deze jongens en meis-
jes structureel te laag in. Ik ga voor het eerste!

Het nieuwe voorjaar betekent voor hen dat ze 
zich een klasse hoger mogen gaan bewijzen. 
Dat geldt overigens ook voor de jongens en mei-
den van de JO13-1 en de JO11-1. Zij presteerden 
in de herfst uitstekend en de eerste resultaten 
van het voorjaar bewijzen dat zij in de juiste klas-
se zijn ingedeeld. Voor de overige teams geldt, 
dat zij uit zullen komen in dezelfde klasse als in 
de herfst. 

Het competitieschema is opgesteld en we heb-
ben een prachtige gelegenheid gevonden voor 
heerlijke voetbaldag. We hebben contact gelegd 
met ex-profvoetballer Maurice Graef. Maurice is 
verbonden aan een organisatie met de naam 

KERN Gezond. KERN Gezond heeft zich door de 
jaren heen weten te specialiseren op verschil-
lende gebieden van gezondheidsbevordering. 
Zij hebben als doel om te inspireren, te verbin-
den en zijn gedreven om het beste resultaat 
te behalen. Daarom durven zij zich experts te 
noemen op het gebied van gezonde leefstijl 
bij onder andere kinderen. Dit doen zij met een 
aantal ex-topsporters. Maurice wil voor de jeugd 
van SV Grashoek een bijzondere dag organise-
ren. Het KERN Gezond Voetbalfestijn! Hierin zal 
de jeugd tot 15 jaar met voetbalspellen en een 
kleine competitie een mooie dag gaan beleven. 
Reserveer de datum in je agenda: 21 mei 2020, 
Hemelvaartsdag! Ook VVV zal aan deze dag een 
mooie bijdrage leveren met een aantal prachtige 
prijzen. 

Behalve deze bijzondere dag, hebben natuurlijk 
een aantal mooie toernooien gepland, de jaar-
lijkse afsluitdag, maar bovenal eerst weer een 
prachtige competitie op het programma staan. 
Kortom: ZIN IN!  

door Martijn van Haastert | Voorzitter Jeugd SV Grashoek 

De winterstop voelt voor sommigen als een hinderlijke onderbreking van lekker voetbalseizoen, 
voor sommigen is een periode om lekker op te laden voor een nieuw voorjaar. Maar voor iedereen 
geldt, we hebben er weer zin in!
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Activiteiten kalender 2020
10 april Vrijwilligers avond
17 mei Laatste thuiswedstrijd seizoen 2019-

2020
21 mei Voetbaldag voor de jeugd t/m JO15 

in samenwerking met Maurice Graef 
en VVV-Venlo

6 juni Jeugdafsluitdag
13 juni minitoernooi

Kijk voor een de actuele kalender 
op onze website: www.svgrashoek.nl

Afscheid Roel Geurts

Tijdens de jaarvergadering heeft onze oud Penningmeester Roel Geurts afscheid genomen 
van het hoofdbestuur. Roel werd natuurlijk in het zonnetje gezet voor zijn verdiensten 
voor SV Grashoek. Het is ook heel mooi dat Roel zijn opvolger Rens van Heugten zelf heeft 
ingewerkt. Rens en ook Gerard Pijnenburg werden tijdens diezelfde jaarvergadering in het 
bestuur gekozen. Roel nogmaals bedankt voor je inzet voor SV Grashoek. 
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Helenaveenseweg 2, 5985 NM Grashoek
Tel 077-3073053

www.kwmeubelen.nl

Seniorencommissie

door: Jo van Oijen

Gezocht, punten, voetballers en begeleiding

Net zoals de laatste paar jaar begint voor 
menige voetbalclub de winterstop al nood
gedwongen begin december. De nodige 
regen val is hier op de meeste plaatsen de 
veroorzaker. Het 1e van Grashoek heeft op 
15 december haar laatste wedstrijd voor de 
winterstop gespeeld, de lagere teams op 
1 december.

Toch effe een terugblik op de gespeelde wed-
strijden per team en hun stand in de ranglijst.

1e elftal; afgelopen seizoen was het nog feest 
met het behalen van een periode en de promo-
tie naar de 4e klasse. Op dit moment staat het 
bijna laatste in de stand. Oorzaak, moeilijk aan te 
geven. Ingedeeld in een best wel zware klasse, 
de diverse blessures met de daaraan gekoppel-

de kleine selectie en niet te vergeten de spelers 
welke plotseling gestopt zijn? Wie zal het zeg-
gen. Er waren wedstrijden bij waarin nog maar 
3 à 4 spelers van afgelopen seizoen in de basis 
stonden. Dan weet je al bij voorbaat dat het lastig 
wordt om punten te scoren, ook al doet iedereen 
zijn stinkende best. Op dit moment komen er wel 
weer diverse spelers terug van een zware bles-
sure. Hopelijk krijgt de groep hierdoor weer een 
beetje inspiratie. Als iedereen erin blijft geloven 
dan ben ik er heilig van overtuigd dat de resulta-
ten vanzelf komen.

2e elftal; Meestal zijn de resultaten van een 2e 
team gekoppeld aan de resultaten van het 1e. 
Dit is nu ook het geval. Vorige jaar vierden ze bei-

lees verder pagina 9

Bjorn Korsten werkt de bal weg tijden Grashoek Bruheze op 11 november.
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den feest met het behalen van een kampioen-
schap en promotie, nu staan beide teams bijna 
onderaan op de ranglijst. Iedereen weet dat, 
als er spelers uit 1 wegvallen, deze aangevuld 
worden met spelers uit het 2e. Het gevolg is dat 
hier dan de spoeling ook heel erg dun wordt. 
Maar met het terugkomen van een paar spelers 
gloort er toch ook weer hoop voor het 2e.

3e elftal; Dit elftal draait sinds jaren weer prima. 
De groep heeft zich opgepakt om 1 keer in de 
week te gaan trainen. Daar worden nu al de 
vruchten van geplukt, met als resultaat een stand 
in de middenmoot. Prima mannen, ga zo door.

4e elftal, net zoals voorgaande jaren was de start 
van het seizoen moeilijk vanwege de afwezig-
heid van diverse spelers. Maar door een goede 
reeks neer te zetten staan ze op dit moment 2e

in de stand. Indien er onderling goed gecommu-

niceerd wordt wanneer ze hun vakanties inplan-
nen dan kunnen er nog mooie dingen gebeuren 
dit jaar.

Begeleiding senioren;
Zoals iedereen op dit moment weet, heeft 
Wil Bongers aangegeven om na één seizoen te 
stoppen als trainer van sv Grashoek. Hij heeft 
aangegeven om voorlopig te stoppen als trainer. 
Wil, bedankt voor je inzet het afgelopen jaar en 
hopelijk kunnen we het seizoen met een positief 
resultaat afsluiten.

Voor aankomend seizoen hebben we Critien van 
Goor bereid gevonden om als hoofdtrainer bij ons 
aan de slag te gaan. Critien is op dit moment de as-
sistent trainer bij ons. Dit heeft wel tot gevolg dat 
we op zoek moeten naar een nieuwe assistent trai-
ner voor de selectie. Dus als er iemand interesse 
heeft meldt dit dan aan iemand van het bestuur.

PAPRIK
AKW

EKERIJ

lees verder pagina 11

vervolg pagina 7

Chris Hunnekens op de hielen gezeten door 3 Panningen spelers op 14 september tijdens 
het bekerduel.
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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.

vervolg pagina 9

Nadat Thijs Sijben net voor het begin van het 
nieuwe seizoen is gestopt als assistent leider, 
vanwege drukke werkzaamheden, stopt nu op 
het eind van het seizoen Luc Steeghs als leider. 
Bas Maessen en Puk van Oijen assisteren Luc op 
dit moment, ter vervanging van Thijs. We zijn nu 
dus op zoek naar een leider voor het 2e.

Dan wil ik er nog iedereen op wijzen dat we op 
zoek zijn naar mensen die willen fl uiten.

Plus naar spelers die op zondag nog een balletje 
willen trappen bij de senioren. Doordat veel 
spelers al op jonge leeftijd stoppen met voetbal 

komen we behoorlijk in de knel te zitten met het 
aantal actieve spelers. Bij de reden van stoppen 
wordt meestal aangegeven, geen zin, heb het te 
druk of ik wil eens een keer iets anders. Ikzelf kan 
me hierin heel moeilijk verplaatsen maar tijden 
veranderen. Het is zoals het is! Hoop dat iedereen 
er zich wel van bewust is dat een vereniging 
zonder spelers niet kan bestaan. Kijk maar om 
ons heen hoe snel het achteruit kan gaan met 
een kleine vereniging. 

Hoop dat we als sv Grashoek nog mooie tijden 
mee mogen maken en dit kan alleen indien we 
voldoende leden behouden. Ter afsluiting wens 
ik iedereen een heel succesvol en plezierige 2e

helft van het seizoen toe. 

Tjerk van Sleeuwen rots in de branding zoals zo vaak nodig was 
in de eerste competitie helft. 
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Na de zwaar bevochten promotie had Grashoek 
zich de rentree in de 4e klas anders voorgesteld. 
Na de eerste helft van de speeltijd staan slechts 
zes schamele punten op het conto van de geel
zwarte hoofdmacht. En in de zes uitwedstrijden 
werd niet één punt behaald. De eerste en enige 
overwinning 43 kwam tot stand tegen ONDO 
uit Heusden. Wat zijn de oorzaken van deze 
valse start in een klas hoger? 

Kan de ploeg die een klasse lager furore maakte 
met meer dan honderd goals er ineens niets 
meer van! Grashoek werd ingedeeld in de at-
tractieve maar sterke 4e klasse E. Sommigen had-
den liever wat meer Peel en Maas clubs er bij ge-
had. De KNVB is geen wensconcert en hanteert 
strikte regels waarop niets valt af te dingen. In 
plaats van zich daar druk over te maken had men 
beter tijdig moeten beginnen om de nieuwe uit-
daging aan te gaan. 
In het eerste kwart van het programma zaten 
clubs waren belangrijke punten tegen te halen 
vielen. Na het late begin van de training en be-

labberde voorbereiding volgde redelijke resulta-
ten in de 3 bekerwedstrijden. Die bleken alleen 
maar valse hoop te hebben gewekt. Blessures 
en andere kwaaltjes kwamen boven drijven, zo-
danig veel dat bij een paar wedstrijden slechts 
drie spelers uit het team van het vorig seizoen 
in het veld stonden en er sprake was van een 
veredeld Grashoek 2. De ontwikkeling van jonge 
spelers kwam geheel tot stilstand. Het tactisch 
vernuft in wedstrijden die punten hadden kun-
nen opleveren ontbrak. Dat mag de technische 
staf zich aanrekenen. Te veel werd gehoopt op 
terugkeer van langdurig geblesseerde spelers. 
Daarbij werd uit het oog verloren dat die ook 
weer tijd nodig hebben om wedstrijdritme op 
te doen. Daar heb je tijd voor nodig. En die tijd 
heeft Grashoek niet meer. 

Het is geen vrolijk verhaal. Als je maar zes pun-
ten hebt na een helft ben je normaal gesproken 
gezien. Alleen een voetbalwonder kan dan nog 
redding brengen. Laten we daar maar op hopen. 
Veel succes.  

Piet Spee
Grashoek verknalt eerste competitiehelft

Het niet altijd makkelijk is om mensen 
te vinden die kantine-bar-dienst willen 
draaien? 

We met name op zondag nog wel iemand 
kunnen gebruiken om in het rooster mee 
te draaien, je wordt in overleg een keer of 4 
per jaar ingepland.

Er bij de LVK-finale in Echt ècht 11 leden 
van SV Grashoek op het podium stonden?

De Prins & Aod Prinse Graashook het 11e 
beste liedje van Limbug hebben?

wisten jullie dat?

GEZOCHT: HULP IN DE KANTINE / BAR
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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

Het is maandagmorgen en het is donker. 
De uren van de wijzers van de klok zijn op een 
hand te tellen. “Denkend aan de dood kan ik 
niet slapen en niet slapende denk ik aan de 
dood.” Zegt u het maar. Welke dichter citeer ik? 
Geen wonder, dat het slapen niet lukt. Kunnen 
gedachten gevoelens beïnvloeden? Mijn ge
dachten gaan sneller dan het tweevingerwerk. 
Ongeduld maakt zich van mij meester, want 
in het donker van de ochtend heb ik allemaal 
schrijfflitsen en die ontsnappen weer door het 
trage toetsenwerk. Nou ben ik weer kwijt, wat 
ik op wilde schrijven. 

Ik geef me over aan een nieuwe gedachte: Blue 
Monday. Dat is in januari de meest deprimerende 
maandag van het jaar. De dagen zijn nog kort, 
het weer werkt nog niet mee en maandag is de 
eerste werkdag van de week. Van oudsher is de 
maandag was- en gehaktdag. Een oud hitje van 
The Easybeats schiet door het hoofd: “Monday 
mornin' feels so bad / Ev'rybody seems to nag 
me/ Comin' Tuesday I feel better/ Even my old 
man looks good/ Weds’day just don’t go /Thurs-
day goes too slow/ I've got Friday on my mind.” 
Op maandag naar vrijdag verlangen, dat is om 
deprimerend van te worden. The Mamas&The 
Papas zien de maandagzon schijnen: “Monday, 
Monday, so good to me/ Monday mornin', it was 
all I hoped it would be /But Monday mornin', 
Monday mornin' couldn’t guarantee/ That Mon-
day evenin' you would still be here with me.”

Ik ben van gisteren. Daar ga ik naar toe. Zoekende 
ogen van een oude man naar de bestuurska-
mer van Lierop. Ik hou de deur voor hem open. 
Voor het oog heb ik een goede opvoeding gehad 
en als vertegenwoordiger van onze Koninklijke 
Bond wordt goed ambassadeurschap op prijs ge-
steld. De enigszins slordig geklede man had een jas 
aan van de voetbalclub Grashoek: ‘Piet Spee.’ Het 
speet me niet hem ontmoet te hebben. Piet en ik 

namen met onze woordenvloed de gespreksstof 
in de bestuurskamer over, waar de echtgenote van 
oud-collega Frans Sijbers, Sylvia, zorgde voor het 
natje en de bitterbal en zich op de achtergrond 
dienstbaar opstelde. Piet was niet van gisteren en 
wist me te vertellen, hoeveel jaar geleden ik de 
Grashoekers heb mogen fluiten. Het was niet on-
plezierig, dat Piet stroop om mijn mond smeerde, 
dat ik een wijs man ben. Kunt u goed met com-
plimenten overweg? Mijn antwoord: “Sommigen 
zeggen, je bent niet wijs, man.” Na praatjes de 
daadjes. Me in het stokoude zwarte pak gehesen. 
Zwart heeft, als ouderwetse gezagsdrager, mijn 
voorkeur. Ondanks de belangen was het een vrij 
sportief duel. Desondanks kon ik het niet laten een 
gele kaart te trekken met een rood randje. Nee, le-
zer, deze kaart is niet te koop. Heerlijk om te mogen 
dollen met spelers. Een aanvaller kreeg twee keer 
een harde bal op zijn hoofd geschoten en zag ster-
retjes. “Je laat maar weten, wanner het licht uitgaat.” 
Even later scoorde hij door de bal erin te rammen: 
“Daar gaat je hoofdpijn wel van over.” 

Na afloop namen Piet en ik opnieuw de be-
stuurskamer, al keuvelende, in. Observerende 
blikken van de thuisclub. Sylvia dacht er het hare 
van. Piet: “Ik heb je een punt gegeven.” “Je gaat 
me toch niet voor de gek houden , jongeman.” 
Vervolgens liet Piet me een lijst zien van scheids-
rechters, die wedstrijden van zijn kluppie hebben 
geleid met daarachter de punten. “Veuls te hoog 
Piet.” Piet is gastheer voor de scheidsen in Gras-
hoek en kent meer collega’s dan ik. Tevens schrijft 
hij wedstrijdverslagen. 

Samen uit, maar niet samen thuis, wel samen 
naar de parkeerplaats. Daar nog wat gebabbeld. 
Piet is 88 jaar jong. En ik ben 66 jaar belegen. Om 
de mooie reeks aan te vullen: Op 22 jarige leef-
tijd ben ik met fluiten begonnen na een cursus 

Onvoltooid grasduinen door: Jur Wijsman 

Scheidsrechter Lierop – Grashoek 2 feb. 2020

lees verder pagina 17 15



gevolgd te hebben bij de oud KNIL-militair Sjef 
Tauran. (de andere cursusleider is uit mijn ge-
heugen gewist) De aandachtige lezer heeft het 
rekensommetje gemaakt, dat ik er 44 jaar mee 
speel. Ondanks mijn lange haren tot over mijn 
schouders en een baard als die van Sinterklaas 
had ik een klik met deze militair. Daar keek Sjef 
doorheen. Sjef zag het in mij zitten en ik kreeg al 
snel wedstrijden boven mijn niveau aangesteld. 
Toen de regeltjesbureaucraten het overnamen, 
was dat verleden tijd. Sjef is 74 jaar geworden en is 
in 2001 gestorven. Sjef was een fanatieke scheids-
rechter, die met zijn eigenzinnigheid veel respect 
afdwong. Ik las een anekdote, dat Sjef bij het ne-
men van een vrije schop een witte zakdoek te-
voorschijn toverde en op de plek legde, de speler 
waarschuwde, waarna hij wist waar de trap geno-
men moest worden. Wellicht heeft dat de betaal-
de voetbalbonden op het idee gebracht om met 
spuitbussen te gaan werken. Ik heb nog niet de 
vrijheid genomen om met een bus scheerschuim 
dit te gaan doen. Wie heeft de amateurprimeur? 

Piet, een vrijpostige vraag: “Woon jij alleen?” Ik 
ben alleen en mijn hele leven al vrijgezel.” Het 
was een fluit te ver om hier dieper op in te gaan. 
Het oude otootje van Piet zat onder de stof. Piet 
is lang van stof, maar niet stoffig.

Dat bleek uit het wedstrijdverslag. Vakkundig ge-
schreven. Piet laat de wind in Lierop waaien en 
dat ging zonder kleerscheuren. Zijn schrijfpoeier 
gaat los. En bij het doelpunt laat hij de bal erin 
rammen. Hij laat de spelers met het verdiende 
punt jubelen. En uiteraard kan Piet niet meer 
stuk, wanneer hij de leiding uitstekend vindt. 
Daar gaat mijn fluit van steigeren. Hij citeerde 
mijn uitlating in de bestuurskamer, dat ik twijfel-
de tussen een gele en een rode kaart. (voor een 
speler van Lierop)

De geest is nog lenig als een jongeheer. Nee, 
Piet zijn leven is nog niet voltooid. Zijn leven is 
nog grashoekig. Groen als gras. Dat Piet nog lang 
moge grasduinen. 
En met een Neo-prog lievelingsband IQ zing ik 
mee: “Home is where the heart lies.”  

vervolg pagina 15
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we zuu:ke òw
www.OLS2020.eu/vrijwilligers

OLS 2020 Meijel zoekt vrijwilligers, help jij ook mee?
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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’

Op 20 november 2019 overleed oud trainer Pieter van Hoek. Pieter was de eerste Brabantse trainer die 
Grashoek binnenhaalde en was zeer succesvol in Grashoek. In zijn eerste seizoen 1991-1992 miste hij op 
een haar na het kampioenschap. De pijn werd daarna flink weggepoets met een memorabele 5-4 be-
kerwinst op 2e pinksterdag tegen VNB Borgharen op het veld van Almania in Sittard. Ook in zijn 2e jaar 
was Pieter succesvol. Kampioen werden wij net niet maar de promotie naar de 4e klasse werd wel veilig 
gesteld. Pieter was jammer genoeg maar 2 seizoen trainer in Grashoek. Hij was een zeer ambitieuze 
trainer maar SV Grashoek was hier niet altijd klaar voor. Ondanks deze verschillen is de liefde voor elkaar 
altijd gebleven. Pieter bleef de Peelrand bezoeken en had een plaatsje in zijn hart voor SV Grashoek 
gereserveerd. Andersom was dat zeker ook zo want zijn verdiensten waren onomstotelijk en werden 
zeer gewaardeerd. Wij hebben in Pieter een man met een groot geel zwart hart verloren en wensen 
zijn familie veel sterkte en willen Pieter nogmaals bedanken voor alles wat hij voor SV Grashoek heeft 
gedaan. Super Pieter.   

In memoriam Pieter van Hoek

Op de foto Grashoek 1 19911992 met Pieter geheel links boven verder vlnr: 
Hans van Sleeuwen, Hans Hunnekens, Remy Kamp, Ruud Madou, Ger Spreeuwenberg, 
Jo van Oijen, Cendy van Ophoven, 
Richard Janssen, Peter van Oijen, Peter Jan Janssen, Sjors Raaijmakers, Johan Cuijpers en 
Theo Hunnekens.
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Alle voorkomende stucwerken
voor nieuwbouw en verbouwing

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

Team Stand W - P
Grashoek 1 14e 15-7
Grashoek 2 9e  7-1
Grashoek 3 9e 10-8
Grashoek 4 1e 11-29

Standen senioren

Eindsstanden jeugd
[najaars] competitie 2019

seizoen 2019-2020 per 2 maart 2020

Programma Veteranen
2e helft 2019-2020

 7-3 17.00 uur Venlosche Boys - SV Grashoek 
 14-3 17.00 uur vv Baarlo - SV Grashoek
 21-3 17.00 uur SV Grashoek  - BEVO
 4-4 17.00 uur SV Grashoek  - T.S.C. ‘04
 11-4 16.00 uur vv Belfeldia - SV Grashoek
 18-4 17.00 uur SV Grashoek  - SV Blerick
 2-5 17.00 uur FCV Venlo - SV Grashoek
 9-5 17.00 uur SV Grashoek  - Panningen
 16-5 17.00 uur vv Helden - SV Grashoek
 23-5 16.00 uur VVV  ‘03 - SV Grashoek
 30-5 17.00 uur SV Grashoek  - SC Irene
 29-8 Veteranen toernooi Peel en maas 

in Grashoek

Team Stand W - P
Koninglust-Grashoek JO19-1 3e 10-19
Koninglust-Grashoek JO17-1 7e 8-6
Grashoek-Koningslust JO15-1 3e 9-16
Grashoek-Koningslust JO13-1 4e 9-18
Grashoek-Koningslust JO13-2 1e 10-30
Grashoek JO11-1 3e 10-24

Voor de teams Grashoek JO9-1, JO9-2, en de 
kabouters worden geen standen bijgehouden 
en gepubliceerd.

Teamfoto onder 11-1 seizoen 2019-2020
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Op de nieuwjaarsreceptie begin dit jaar werden een 6 tal leden gehuldigd. Drie, Jack Haenraets 
Truus Janssen en Riek Pijnenburg vanwege hun vrijwilligers werk voor de club en drie Frans van 
Lier, Hub Houben en Jan Haenraerts voor hun lidmaatschapsjubileum. Jack Hunnekens was 
helaas verhinderd om in het zonnetje gezet te worden voor zijn 50 jarig lidmaatschap. Hieronder 
een overzicht van de gehuldigde. 

Jack Haenraets, Vanaf 1973 is Jack in diverse 
functies binnen SV Grashoek actief geweest. 
Zo was hij jeugdleider, seniorenleider, jeugd-
voorzitter, seniorenvoorzitter, start hij met de 
Peelrandkoerier en is hij momenteel het meest 
zichtbare als fotograaf van onze club. Jack kreeg 
de zilveren KNVB waarderingsspeld. 

Truus Janssen startte in 1989 als jeugdsecreta-
ris en deed dat tot 1995. Helpt al van 1989 bij het 
maken en verspreiden van de Peelrandkoerier. 

Sinds 2004 is zij verantwoordelijk voor de leden-
administratie. Ook Truus kreeg de zilveren speld. 

Riek Pijnenburg is sinds 1991 assistent pen-
ningmeester en zorgt ervoor dat de dagelijkse 
financiële zaken van SV Grashoek correct worden 
afgehandeld. Ook helpt zij mee om samen met 
de penningmeester aan het einde van het jaar 
het financieel verslag te maken. En ook Riek werd 
met zilver onderscheiden. 

Deze vrijwilligers en jubilarissen 
verdienden een pluim.

De zilveren KNVB spelt kregen vlnr Jack Haenraets, Riek Pijnenburg en Truus Janssen 
voor hun vrijwilligerswerk voor SV Grashoek. 

lees verder pagina 27
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Frans van Lier, 50 jaar lid maar was ook zeker 
een zeer gewaardeerde vrijwilliger. Frans was 
diverse jaren voorzitter, leider lid van het herfst-
feesten comité en vlagger van het eerste. Ook nu 
nog is Frans regelmatig actief op de Peelrand als 
EHBO’er.

Hub Houben 50 jaar lid. Hub al diverse jaren 
wonend in Egchel maar met een echt geel zwart 
hart. Hub was oa jeugdleider, jeugdvoorzitter en 
schreef het jubileum boek bij het 50 jarig bestaan. 
Hub doet de laatste jaren regelmatig verslag via 
P&M radio van de wedstrijden van het eerste. 
Jan Haenraets 25 jaar lid was een van de grote 

kartrekkers bij de bouw van de kantine in 2000. 
Jan was zelf diverse jaren actief als voetballer was 
vlagger bij het eerste en is nog steeds een fer-
vent support van SV Grashoek. 

Jac Hunnekens 50 jaar lid was dan wel niet aan-
wezig maar ook hij heeft grote verdiensten voor 
SV Grashoek. Jac zat diverse jaren in het bestuur 
en was ook een van de mensen die ervoor heeft 
gezorgd dat onze kantine en kleedlokalen er nu 
zo mooi uitzien. 

Een illuster gezelschap dat werd gehuldigd en 
dat deze versierselen ook dubbel en dik ver-
diende. Nogmaals proficiat en bedankt voor jullie 
inzet voor SV Grashoek.   

De jubilarissen vlnr Hub Houben 50 jaar, Frans van Lier 50 jaar en Jan Haenraets 25 jaar lid.

vervolg pagina 25
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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.



Als het weer straks weer wat beter wordt 
we weer flink gebruik willen maken van 
het terras voor de kantine. En dat we dan 
‘samen’ de afspraak hebben om vanaf 
14.00uur geen glazen meer mee naar 
buiten te nemen? 

Het gebruik van Glas buiten tussen 
14.00 uur en einde wedstrijd Grashoek tot 
fixe boetes kan leiden bij de KNVB?

Wij jullie bedanken voor het begrip, 
namens de kantinecommissie en de 
vrijwilligers!

De JO13-2 geheel uit Grashoekse spelers 
bestaat?

Het gras zich niet kan herstellen als er nog 
geen groei in zit?

Er op Hemelvaartsdag door Maurice Graef 
een voetbalfestijn wordt georganiseerd 
voor de jeugd t/m JO15? Het KERNgezond 
voetbal festijn, met medewerking van 
VVV-Venlo!

U voor het jaarlijkse Minitoernooi de 
datum 13 juni 2020 moet reserveren?

Dat de nieuwe zitmaaier van Martien al 
bijna het klokje rond heeft door, vooral, 
het vele rollen van de velden om deze weer 
mooi egaal te krijgen?

De JO13-2 in het najaar zonder puntverlies 
kampioen is geworden?

Dat de bak met ‘vergeten’ kleding voller en 
voller raakt?

wisten jullie dat?

Uit de oude doos!

Foto genomen na het kampioenschap in de 6e klasse in 1998. Vlnr feestend Wilco van 
Sleeuwen, Ruud Boots, Leon Alards, moeilijk te zien maar waarschijnlijk Richard Janssen, 
Hans Hunnekens, grensrechter Jan Haenraets en leider Hub Houben. 
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Nieuwjaarsreceptie

De heer Jan Heijkers maakte er een amusante huldiging van voor Riek, Truus en Jack  
tijden de nieuwjaarreceptie. 

Ook de leiders en trainers van ons kampioensteam JO 13 2 werden gehuldigd en namen 
met veel plezier hun cadeautje in ontvangst tijdens de nieuwjaarsreceptie. 
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De Jeugdafsluitdag is gepland op 6 juni 
2020?

De JO17 bij de laatste 8 in het 
bekertoernooi zit? Voor een plaats in de 
halve fi nale ontmoeten zij op 21 maart in 
Grevenbricht de 2e klasser SV Argo, ook 
een fusieclub. 

De JO15 weer eens tegen een Engelse club 
speelt? Noteert u 30 juni, in Koningslust. 

We dit voorjaar zwaar zijn beproefd 
door de weergoden. Zelden hebben we 
zoveel trainingen en wedstrijden moeten 
afgelasten. Gelukkig zijn er ook nog nooit 
zoveel inhaaldagen vrijgehouden door de 
KNVB...

Dat we Marc Crommentuijn hebben 
mogen inschrijven voor de opleiding 
scheidsrechter Jeugd?

Er nog steeds voetballers zijn die hun 
schoenen in de kleedlokalen schoon 
maken en Martien dan de rotzooi laten 
opruimen?

Je mekaar hier best over aan mag spreken 
want zoiets doe je thuis ook niet? 

Wij de volgende nieuwe leden hebben 
mogen begroeten Werner van Bree, 
Jens vd Sterren en Giel Schers.

SV Grashoek op dit moment 268 leden 
heeft waarvan 92 jeugdleden en 
176 senioren.

wisten jullie dat?

Teamfoto onder 15-1 seizoen 2019-2020
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Hart voor SV Grashoek

De sponsorcommissie zit op dit moment in de eindsprint als het gaat om het hoofdveld “dicht” te 
krijgen. Vele bedrijven uit Grashoek en omgeving steunen onze mooie club hierbij en daar zijn wij 
deze bedrijven dankbaar voor. 

De acquisitie van deze sponsoren gebeurd 
groten deels door de sponsorcommissie met 
ondersteuning van de rest van de vereniging. 
Zoals André Rijs in zijn vorige stuk al aanhaalde 
is koude acquisitie het moeilijkste wat er is. 
Het hebben van een ‘kruiwagen’ in de vorm 
van een van onze leden maakt onze taak wat 
gemakkelijker. 

Toch krijgen wij regelmatig de vraag: 
Waarom ga je SV Grashoek sponsoren?
Wij als sponsorcommissie zien dit als een ideaal 
middel om je naamsbekendheid te vergroten om 
zodoende meer klanten binnen te halen en dus 
ook je omzet te verhogen. 

Echter zien wij een sponsor ook als 
‘vriend van SV Grashoek’. 
Voor veel bedrijven is het namelijk lastig om een 
direct effect te meten van de sponsoring aan de 
club. Iets wat wel voor iedere sponsor geldt is dat 
zij allen onze club een warm hart toedragen en 
vandaar de bereidheid om onze vereniging fi-
nancieel te steunen. 

Deze financiële steun komt in de volgende 
zaken tot uiting:
We zorgen ervoor dat we met zijn allen ons 
favoriete spelletje kunnen spelen, namelijk 
voetbal. Of je nu in het 1ste, 4de speelt, of je nu 6 
of 40 jaar bent, dat maakt niet uit want ieder lid 
is even belangrijk voor de club. Wellicht dat we 

daarom ook als club voldoende open moeten 
staan voor nieuwe initiatieven. 

Daarnaast zorgen we met deze middelen er ook 
voor dat de accommodatie er netjes bij ligt en dat 
de gebouwen goed worden onderhouden, maar 
bovenal dat onze leden voldoende materialen 
hebben om te trainen en te voetballen.  
Een goed voorbeeld is de verbouwing van onze 
kantine of ons nieuw materiaalhok. In eerste 
instantie worden de sponsoren benadert om 
mee te werken aan deze projecten en mocht het 
blijken dat dit niet past, dan schakelen we door 
naar andere bedrijven. Vandaar ook de borden 
waar wij in geïnvesteerd hebben: Sponsoren 
Bedankt! Steun jij onze sponsoren al?

Om deze vrienden nog extra tegemoet te 
komen gaan we dit jaar een sponsormiddag 
organiseren voor alle sponsoren en vrienden van 
SV Grashoek. Deze bedrijven mogen ook een 
introduce/collega bedrijf meenemen naar deze 
middag. De sponsorcommissie heeft een mooi 
programma opgesteld dat buiten leuk ook nog 
eens leerzaam zal zijn. Uiteindelijk zullen we deze 
middag afsluiten met een netwerkborrel waarbij 
SV Grashoek de verbindende factor wilt zijn want 
Sport verbindt en verbroedert. 

Namens de sponsorcommissie wensen wij ieder-
een een sportief en succesvolle 2de seizoenshelft 
toe.   

Sponsorcommissie

door: Dion van Mullekom | Sponsorcommissie
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WE ZIJN EEN TEAM IN HET VELD, MAAR OOK BUITEN HET VELD. 
Op school en in de vrije tijd gaan we met respect met elkaar om. 
PESTEN, PLAGEN, SCHELDEN en AGRESSIE wordt niet getolereerd.

DE BASIS-11
01 We vloeken en schelden niet en maken 

geen racistische opmerkingen.

02 We praten met elkaar.
En niet over elkaar.

03 We gedragen ons correct en 
sportief

04 We spreken elkaar aan op 
verkeerd gedrag.

05 We accepteren beslissingen van scheidsrechters. 
Ook als je het er niet mee eens bent.

06 We gaan netjes om met het sportpark, materiaal 
en kleding van de club. THUIS en UIT!

07 We genieten van elkaars acties en 
accepteren elkaars fouten.

08 We zijn altijd op tijd. Wedstrijden, 
trainingen en overige activiteiten.

09 We respecteren het werk van 
de onmisbare vrijwilligers.

10 We geven elkaar (ouderen) 
het goede voorbeeld.

11 We verzaken geen overlast op 
het sportpark en daarbuiten.
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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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Uit de oude doos!

Foto uit 2006 tijdens de receptie van de ‘A’ vlnr Paul van Mullekom, Guus Haenraets, 
Roel Sprenkels en Roger van Gemert in hun jonge jaren.

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

Teamfoto Grashoek 3 seizoen 2019-2020
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Kinderpagina

Zoek de onderstaande 
woorden:

keeper
voetbalveld
stadion
kapitein
gras
bal
scheidsrechter
trainer
strafschop
supporter
goal
ploeg
speler
voetbal
balsport

Woordzoeker

Kleuren
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