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D De titel van mijn voorwoord omvat alles wat er het laatste jaar is gebeurd. Het is bijzonder 

speciaal, corona en alles wat het met zich mee brengt. Het blijft veranderen en de kans is 
groot dat de coronamaatregelen tussen het schrijven van dit voorwoord en de publicatie 
alweer veranderd zijn. 

Voor u ligt een speciale Peelrandkoerier. We hebben gemeend om een bijzonder speciale versie 
te maken. Een mooiere, professionelere lay-out en extra aandacht voor verhalen van leden, 
sponsoren en speciale gebeurtenissen. Hiermee houden we jullie uitgebreider op de hoogte en 
willen we onze sponsoren extra in beeld brengen. Tevens wordt deze editie buiten de leden en 
de sponsoren, huis aan huis bezorgd in Grashoek.

Het aller belangrijkste is dat je gezond bent, dat is een algemeen gezegde. Dat geldt voor 
iedereen en zeker in deze bijzonder speciale tijd. Toch is er op dat vlak veel gebeurd het laatste 
jaar, veel mensen zijn besmet geraakt door corona met alle mogelijke gevolgen van dien. 
Anderzijds zijn de indirecte gevolgen enorm groot. Voor velen is er veel veranderd, privé en of 
zakelijk en soms wel beide.

Zo ook voor SV Grashoek, voor alle leden, vrijwilligers en sponsoren. We zijn gelukkig wel een 
heel gezonde vereniging en ook hier blijkt, gezond zijn, letterlijk en figuurlijk belangrijk te zijn.

We hebben wisselende activiteiten kunnen doen met ups en downs. Nu lijkt er weer iets meer 
mogelijk en hopelijk kunnen we dit voorjaar en in de zomer weer allemaal het voetbalspelletje 
spelen, ervan genieten langs de lijn en wellicht zelfs een drankje doen in de kantine. We missen 
dit allemaal en je kunt je bijna niet voorstellen dat het weer eens kan. Toch ben ik er van 
overtuigd dat het uiteindelijk weer goed gaat komen, maar het blijft bijzonder speciaal.

We hebben niet helemaal stilgezeten op het sportpark en er is veel gebeurd en geïnvesteerd. 
Er is gebouwd en onderhouden, waar elders in de Peelrandkoerier verder op in gegaan wordt. 

Vrijwilligers zijn druk bezig geweest, voor en achter de schermen, met het organiseren van 
allerlei extra activiteiten om toch nog iets te kunnen doen. Qua competitiewedstrijden was het 
natuurlijk dramatisch en de competitie ligt er al uit. 

Ik hoop van harte dat we weer snel aan de gang kunnen en dat iedereen de draad ook 
weer gaat oppakken. We moeten echt weer in beweging komen, letterlijk en figuurlijk. 
Samen voetballen, trainen, spelen, kijken, gezellig samenzijn , besturen, regelen, enzovoorts. 
Dat is waar we het voor doen en dat geeft voldoening, daar willen we weer snel naar toe.

WE MOETEN HET SAMEN DOEN!
Ik wens iedereen heel veel gezondheid toe in deze bijzonder speciale tijd en hopelijk tot heel 
snel op Sportpark de Peelrand. 

| Door: Ger Spreeuwenberg, voorzitter SV Grashoek

Bijzonder
speciaal!
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Levering van: garage deuren
 industrie deuren
 electrische bediening



DE CORONA 
PANDEMIE 
GEEFT 
DE SPONSOR 
COMMISSIE 
EEN DUBBEL 
GEVOEL
Corona zette het amateur voetbal op zijn kop, 
de bakermat voor het Nederlandse voetbal heeft 
het zwaar te voorduren tijdens deze pandemie. 
Niet alleen sportief, zeker ook financieel, is het in 
een zeer korte tijd een flinke stap terug.

Geen voetbal betekent, geen fysieke beweging, minder 
inkomsten en misschien nog wel het allerbelangrijkste 
geen sociale contacten. De sponsorcommissie van 
SV Grashoek stond de afgelopen tijd voor een dilemma, 
aan de ene kant moet je aan de club denken, hoe die 
de corona periode doorkomt en aan de ander kant zijn 

het de sponsoren die in deze moeilijk tijd, deels ook 
erg lastig hebben en hoe kunnen we deze mogelijk 
tegemoet komen.

De bedrijven die het moeilijk hebben geven we de tijd 
en kunnen, als de situatie het weer toelaat, de normale 
sponsoring oppakken. Voor de ander is Corona juist een 
impuls van nieuwe kansen en mogelijkheden en die 
op hun beurt zo de club kunnen steunen, zonder daar 
echt iets voor terug te krijgen.  De club is haar trouwe 
sponsoren erg dankbaar, wat ervoor zal zorgen dat 
SV Grashoek na Corona nog een voetbalclub is die de 
toekomst aan kan.

Dankzij de vaccinatie is er licht aan het einde van het 
tunnel, wat zou het weer fantastisch zijn als we in 
september weer naar de Peelrand zouden kunnen om 
naar onze jongens en meisjes te gaan kijken en om ze 
aan te moedigen.

Door middel van deze speciale editie van de Peelrand 
koerier willen we iets terug doen voor onze zeer 
gewaardeerde sponsoren, als blijk van waardering en 
een hart onder de riem voor diegene waar corona echt 
heeft huisgehouden. Hopelijk kunnen we jullie weer 
snel ontvangen en in een normale situatie nog lang van 
onze sponsoren genieten.  

| Door Ralph Verhaegh

DE KABOUTERS
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In de vorige Peelrand Koerier eindigde ik met de volgende 
woorden: 'Het doel van dit seizoen is natuurlijk om klasse-

behoud te realiseren en betere 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 uitwedstrijden en de uitmuntende 
faciliteiten die SV Grashoek biedt denk ik dat dit ook haalbaar 
is. Hopelijk gooit Corona dit jaar geen roet in het eten en gaan 

we er een mooi seizoen van maken!'

Bovenstaande is nog steeds het geval, het klasse-behoud is 
gerealiseerd maar natuurlijk niet op de manier waarop we dat 

graag hadden behaald. De resultaten van de laatste 2 competitie 
wedstrijden tegen Koningslust en Meterik dit seizoen waren 

hoopgevend voor het restant van het seizoen maar helaas 
gooide Corona dit seizoen wederom roet in het eten...

Dat betekent niet dat we met de selectie stil hebben gezeten, 
integendeel; we zijn gelijk begonnen met onze 'Corona-trainingen', 

rekening houdend met de 1,5 meter afstand en alle wettelijke 
beperkingen die ons opgelegd werden. Dit betekende trainen 
in groepen van 16 personen op de dinsdag en de vrijdag, met 

als resultaat dat we toch wekelijks met 32 personen trainden. 
Het  jaar 2021 hebben we geopend met een geslaagde 

nieuwjaarsloop waarmee we ook de krant nog haalden! Gelukkig 
kwam enkele weken geleden de versoepeling dat de spelers t/m 

26 jaar (24) weer 'normaal' konden gaan trainen en de spelers van 
27+ (12) weer konden gaan trainen in 4-tallen. Jammer van die 

leeftijdsbeperking maar het is effe niet anders. 

Hopende op toekomstige verbeteringen omtrent het virus kijk 
ik toch uit naar het restant van dit seizoen:

Het hopelijk loslaten van de leeftijdsbeperking waardoor 
we weer met z’n allen samen kunnen gaan trainen op een 

'normale' manier.
Het hopelijk doorgaan van wedstrijden om de Regio Cup die de 
KNVB, indien mogelijk, nog wil gaan organiseren aan het einde 

van dit seizoen. In april komt hier meer duidelijkheid over….
en  wanneer dit doorgaat zou het natuurlijk ook wenselijk zijn dat 

we ons trouwe publiek weer mogen begroeten langs de velden 
en dat we na de wedstrijd nog een droogje en een natje kunnen 

gaan nuttigen in de kantine.

Concluderend kun je zeggen dat ik het woord 'hopelijk' 
veelvuldig heb gebruikt maar we zitten helaas nog steeds 
in die donkere tunnel waar we nu gelukkig steeds dichter 

bij het licht komen. Laten we hopen dat de vaccinaties 
hun werk gaan doen en we met z’n allen weer uit kunnen 

gaan kijken naar een mooi einde van dit seizoen en op een 
'corona-vrij' seizoen 2021-2022!  

HOPELIJK…
| Chritiën van Goor | trainer selectie Grashoek 2020-2021

We zitten helaas 
nog steeds 

in die donkere 
tunnel waar 

we nu gelukkig 
steeds dichter bij 

het licht komen
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Iedereen kent deze Cruijffiaanse 
uitspraak wel. Dit is wel een beetje 
dubbel maarrrr Grashoek speelt 
voor het 3e jaar op rij op 4e klasse 
niveau. Op deze manier kunnen we 
het beste maar even de negatieve 
coronaperiode, een beetje lacherig 
neerzetten. Negatief is de huidige 
periode zeker en dan vooral voor het 
verenigingsleven.

Voor het amateurvoetbal is het al 
voor het 2e jaar dat de competitie 
niet uitgespeeld wordt. Zodoende 
ook geen degradatie of promotie. 
Seizoen 2019/2020 werd er nog 
wel ongeveer de helft van de 
competitie gespeeld, maar dit 
jaar, seizoen 2020/2021 waren 
het voor de meest teams maar 
4 competitiewedstrijden en een 
paar bekerwedstrijden. De laatste 
wedstrijden werd er al geen publiek 
toegelaten en ook de kantines 
waren gesloten. Vooral dat het 
kantinegebeuren wegvalt hakt er 
financieel behoorlijk in. Ik wil toch 
effe het begin van de competitie per 
team aanhalen.

1e elftal stond op het moment van 
stoppen van de competitie op de 
11e plaats met 2 punten, dit is dus boven 
de degradatieplaatsen.
2e elftal stond 9e met 4 punten.
3e elftal stond 11e met 0 punten
4e elftal stond 1e met 12 punten.
Als je alle standen op dat moment 
bekijkt dan denk ik dat het 4e het meest 
teleurgesteld is dat de competitie is 
stilgelegd. Voor de rest is het eigenlijk 
een beetje koffiedik kijken hoe de 
competitie had kunnen lopen.

Op dit moment zijn er vanwege de 
coronaregels verschillende verboden. De 
jongvolwassenen onder 27 jaar mogen 
als groep weer trainen en ook onderling 
partijvoetbal spelen, de spelers van 27 
jaar en ouder mogen in groepjes van 4 
en met in achtneming van de 1,5 meter 
regel ook weer trainen. Ook is er een 
avondklok, en wel van 21:00 tot 4:30 uur. 
Deze wordt op 31 maart versoepeld, dit 
wordt dan van 10:00 tot 4:30 uur. De tijd 
van 21:00 uur levert op dit moment nogal 
wat probleempjes op voor de trainingen 
van de senioren. Hier en daar is er 
geschoven met de aanvangstijdstippen 
om te trainen. Maar een ding is wel 
positief, we mogen weer trainen.
De selectie traint nog steeds op 
de dinsdag en vrijdagavond met in 
achtneming van de coronaregels.
Het 3e en 4e traint op dit moment op de 
zondagmorgen en hier geld ook weer wat 
ik boven aanhaalde “ieder nadeel heb zijn 
voordeel”. Bij de training van het 3e zijn 
op de zondagmorgen alle spelers aan 

het trainen. Dit was op de dinsdagavond 
weleens anders!!! Het 4e is, zoals 
vanouds, bijna in zijn geheel aanwezig op 
de trainingen.

We hopen dat er midden april weer meer 
mogelijkheden komen om te voetballen. 
De KNVB gaat ervoor dat er nog een 
regio cup gespeeld kan worden in mei 
en juni. Deze competities zouden dan 
uit 4 of 6 teams bestaan. Er zijn dan wel 
geen promotie of degradatieregels aan 
verbonden.

Begeleiding en scheidsrechters senioren, 
het is nog een beetje lastig om te kijken 
hoe de vlag erbij hangt voor volgend 
seizoen. De communicatie onderling 
verloopt hier en daar een beetje 
moeizaam vanwege de opgelegde 
coronaregels. Ik hoop dat iedereen 
toch positief gezind blijft en dat we 
het seizoen 2021/2022 toch weer met 
zijn allen op kunnen pakken. Iedereen 
begrijpt dat het moeilijk is om de draad 
weer op te pakken. Het thuis op de bank 
zitten went heel makkelijk!!!
Het zijn erg moeilijke tijden voor 
iedereen, begeleiding, spelers en 
supporters. We hopen dat iedereen die 
SV Grashoek een warm hart toedraagt, 
dit ook weer in het nieuwe seizoen zal 
blijven doen.
Ik wens iedereen een goede gezondheid 
en blijf hopen dat we binnenkort van alle 
coronaellende verlost zijn. 
Dit doen we samen!!!  

IEDER 
NADEEL 

HEB ZIJN 
VOORDEEL

| Door Jo van Oijen

Grashoek 4  
warmt zich op  
voor een van de 
spaarzame duels die  
ze mochten spelen
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E CORONA PANDEMIE 
VERLAMT 
AMATEURVOETBAL.
Begin vorig jaar was er nog weinig aan de hand. Corona? Nooit van 
gehoord. Er werd gedacht aan een onschuldig griepje. Tot zondag 
8 maart van het vorig jaar. Grashoek 1 speelde op De Peelrand de 
5e wedstrijd in 2020. Tegen FC Oda uit Weert werd met 2-1 gewonnen. 
De eerste zege in dat kalenderjaar en een welkome opsteker 
tegen degradatie. Het was de laatste wedstrijd in een normale 
voetbalwereld. De pandemie greep wereldwijd om zich heen. Er volgde 
tal van beperkende maatregelen. De 1.50 meter deed zijn intrede. 
Competities werden stopgezet en niet meer uitgespeeld. Grashoek had 
nog 10 wedstrijden te gaan. Voor de het team van de pas benoemde 
trainer Chritiën van de Goor betekende dit dat Grashoek zich weer kon 
opmaken voor een nieuw seizoen 4e klas.

Na maanden van inactiviteit kon weer worden begonnen met de 
voorbereiding van een nieuw seizoen, gepaard gaande met veel 
beperkingen. Het bezorgde de besturen van veel clubs de nodige 
hoofdbrekens. Door de 1.50 meter waren veel meer kleedkamers nodig. 
Een aantal clubs begonnen vroeg met de voorbereiding en hadden bij de 
start van het seizoen een streepje voor. Grashoek begon laat. Dit werd 
duidelijk merkbaar in de bekercompetitie, waarin 0 punten werden 
gehaald. De korte voorbereiding had nog meer nadelige gevolgen. 
Het aantal blessures nam in een ras tempo toe. Zodoende waren de 
geelzwarten nog allerminst klaar voor de start van de nieuwe competitie 
tegen TSC’04 in Tegelen. Grashoek verloor met 3-1 maar had volle 
sterkte zeker kansen gehad op minstens een gelijkspel. Ook de tweede 
wedstrijd, de derby tegen BEVO op De Peelrand , ging met 0-2 verloren 
in een draak van een wedstrijd. Dit was tevens de laatste wedstrijd 
met toeschouwers. Die waren in de volgende wedstrijden niet meer 
gewenst. Een harde klap voor de trouwe supporters. De volgende derby 
in Koningslust werd in een leeg sportpark De Lust gespeeld. Het kon 
beide teams niet inspireren tot sprankelend spel met als resultaat een 
bloedeloze 0-0. Een lichtpunt. Grashoek behaalde het eerste punt. 
Ook zondag 11 oktober geen toeschouwers op De Peelrand tijdens het 
bezoek van het sterke groenwitte Meterik. Ondanks het lege sportpark 
lieten de geelzwarten zien dat de vorm er begon aan te komen. Met 
veel inzet en passie werden de gasten uit Horst aan de Maas bestreden 
en verdiend een punt afgesnoept. 2-2. Ondertussen was de corona 
pandemie niet getemd. Weer volgde aanvullende maatregelen. Nieuwe 
mokerslag voor het amateurvoetbal. Voor de tweede keer binnen een 
kalenderjaar werd een voetbalcompetitie afgebroken en inmiddels is ook 
bekend dat deze niet meer wordt uit gespeeld. Een trieste dieptepunt 
in de geschiedenis van het amateurvoetbal dat inmiddels alweer vele 
maanden stil ligt. Er is nog geen zicht op de gevolgen voor de clubs. 
Dat die op termijn groot zullen zijn is wel zeker. 
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Naam:  Koen Clephas
Geboren:  15 augustus 1994
Woonplaats:  Grashoek
Burgelijke staat: Samenwonend met mijn lieve 

vriendin Frederike
School/werk: 
Ik werk als fulltime gymleerkracht op een basisschool in 
Waalre. Hier geef ik met veel plezier de groepen 1t/m 8 
gymles.
Hobby´s: 
Voetbal is natuurlijk mijn grote hobby, maar af en toe een 
ritje op m’n motor vind ik ook niet erg.
Favoriet TV programma of ?: 
Af en toe een goede film of een serie kijk ik graag. Game 
of Thrones, Breaking Bad en Prison Break horen dan toch 
zeker wel bij mijn favorieten. 
Favoriet Boek:
Ik lees zo nu en dan graag een boek, maar een favoriet 
boek kan ik zo 1.2.3 niet opnoemen. 
Beste Voetballer: 
Als keeper zijnde kies ik natuurlijk voor een beste keeper 
ipv voetballer. Het is lastig om een ‘beste’ aan te wijzen 
maar Manuel Neuer staat erg hoog op mijn lijstje, hij is 
een keeper die overal in uitblinkt, erg sterk op de lijn maar 
ook 1 op 1 en meevoetballend is hij sterk. Vroeger was 
mijn favoriet Edwin van der Sar. 
Beste Trainer:
Louis van Gaal vind ik bij de profs een van de beste en 
interessantste trainer die ik ken. Hij is zelf ook gymleraar 
geweest en heeft dezelfde opleiding gevolgd als ik. 
Dus wellicht ligt er nog een mooie carrièreswitch voor me 
in het geschiedt.
Ajax, PSV of Feyenoord: 
Ajax is altijd mijn favoriete team geweest. Ik ben geen 
die-hard fan, dus ik kijk ook echt niet iedere wedstrijd. 
Vooral Europees voetbal vind ik interessant om te kijken.
Loopbaan:
Ik ben op mijn zesde begonnen bij SV Grashoek en 
sindsdien altijd actief gebleven, alle jeugdelftallen 
doorlopen en op mijn 16e gedebuteerd als keeper in het 1e 
elftal van SV Grashoek. Daarna heb ik nog enkele jaren in 
het 2e gekeept voordat ik een basisplaats in het 1e elftal 

kreeg. Ik hoop nog vele jaren actief door te kunnen gaan 
bij SV Grashoek.
Dieptepunt:
Degradatie naar de 6e klasse. Ook de recente wedstrijd 
tegen ik geloof VOS was een dieptepunt, geen kampioen 
geworden door verlies hiertegen, maar gelukkig 
uiteindelijk wel gepromoveerd.
Hoogtepunt:
Promotie in 2019 naar de 4e klasse met Nelis Luijten 
als trainer. In de jeugd ook een aantal keer kampioen 
geworden, dat is natuurlijk ook erg mooi om mee te maken.
SV Grashoek:
SV Grashoek zie ik als een gezellige dorpsclub waar ik 
me goed thuis voel. Ik kom dan ook graag in de kantine. 
Eromheen is ook alles goed georganiseerd en geregeld.
Komend seizoen:
Komend seizoen hoop ik vooral weer dat we lekker kunnen 
voetballen op de zondag in de 4e klasse en natuurlijk hoop 
ik dat we weer in een leuke competitie komen met veel peel 
en maas derby’s en hier en daar een potje bier.

Tot slot van dit interview wil ik Koen hartelijk bedanken 
voor dit praatje/mailtje met. En wens ik je veel succes in 
het komende hopelijk 'corona vrije' seizoen.  

Jaren geleden stond het “Praatje met…” altijd in de 
Peelrandkoerier. Voor deze editie hebben we het weer 
uit de kast gehaald: een vragen gesprek met iemand 
die op welke manier dan ook betrokken is bij de 
vereniging SV Grashoek Voor deze 'corona' editie heb ik 
gemaild met Koen Clephas. Binnen SV Grashoek staat 
Koen bekend als een uiterst betrouwbare keeper van 
SV Grashoek 1. We maken nader kennis met Koen…

EEN 
PRAATJE 

MET...
KOEN CLEPHAS

| Door: Robin Peeters
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INTERVIEW MET MICHEL GOMMANS VAN CAFÉ, ZAAL EN CAFETARIA LEANZO 

KWAAD WORDEN EN SCHREEUWEN 
HEEFT GEEN ZIN!
Afgelopen oktober werd de horeca voor een tweede keer opnieuw gesloten, nu we al bijna 6 maanden verder zijn 
wordt er door sommigen al voorzichtig naar de toekomst gekeken. Echter, met de aanhoudende maatregelen is 
het einde nog niet in zicht. Daarom besloten we als vereniging even langs te gaan bij getroffen hoofdsponsor; 
Michel Gommans van café, zaal en cafetaria LEANZO.

Michel, die dit jaar ook opa wordt van 2 kleinkinderen 
probeert ondanks alles positief te blijven. Hoewel het 
laatste grote feestje in de zaal carnaval in 2020 was, 
en de laatste biertjes door de voetballers op 13 oktober 
gedronken werden, houdt hij moed: “je weet dat het een 
keer goed gaat komen, druk maken heeft daarom ook 
geen zin”. Met het vaccinatietempo dat oploopt, wordt 
de hoop voorzichtig dat er ook steeds meer mogelijk 
wordt. Het zal natuurlijk lastig worden om de kroeg en 
de zaal binnen open te maken, maar het openen van de 
terrassen zal vast eerder mogen, vooral nu de zomer 
langzamerhand het land binnendringt.

Waar er in de media steeds meer statements komen 
van horecaondernemers die hun café open willen gooien 
ondanks de maatregelen blijft Michel vrij rustig. We 
weten dat het op het terras veiliger kan dan bijvoorbeeld 
massaal in parken of op natuurijs zoals we afgelopen 
periode gezien hebben, maar kwaad worden en 
schreeuwen dat je opengaat heeft geen zin en lost niets 
op. Doordat de frietzaak openblijft en door middel van 
ondersteuning door de overheid wordt ervoor gezorgd 
dat de baten en lasten voor nu in de hand blijven. Echter, 
doordat feesten in de grote zaal niet meer mogelijk zijn en 
er voornamelijk kleinere bestellingen voor eten geplaatst 
worden, vallen de grootste bronnen van inkomsten toch 
weg. De situatie is daarom alsnog verre van ideaal.
Michel mist als meeste de mensen om hem heen en het 
algemene contact met mensen. In het café hoor je toch veel 
verhalen over van alles en nog wat. Waar je normaal heel 
sociaal bent in het café krijg je nu niet zo veel meer mee. 
Daarom hoopt Michel dat de voetbalteams zo snel mogelijk 
weer aan de fles aan de bar zitten, wat ongetwijfeld beaamd 
kan worden door vele spelers, maar ook trainers.

Naar de toekomst durft Michel maar voorzichtig te 
kijken, hij hoopt natuurlijk dat de kermis deze zomer door 
kan gaan. Maar ook naar het 55e jubileumjaar van de 

carnavalsvereniging en privéfeestjes in de zaal kijkt hij naar 
uit. Maar ook hij weet, het kan zo weer veranderen zoals we 
afgelopen maand hebben kunnen zien. Waar eerst gekeken 
wordt naar versoepelingen kan het weer zo omslaan.

We hopen als vereniging dat er snel verbetering in de 
huidige situatie zal komen voor al onze sponsoren, maar 
ook vooral voor Michel en Anemie. We kijken er naar 
uit om Michel met zijn kleinkinderen op de voetbalclub 
te zien. Maar, kijken er vooral ook met z’n allen naar 
uit om, wanneer de competities weer beginnen, na de 
wedstrijden weer aan de bar te zitten tot in de late uurtjes 
bij Leanzo.  

| Door: Rick Vanlier IN
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TEL JE ZEGENINGEN
| Door Martijn van Haastert, voorzitter Jeugdcommissie SV Grashoek

En we waren zo enthousiast begonnen aan de beker en aan de herfst competitie! 
We deden het ook goed! Drie teams ongeslagen aan kop in de competitie en één team 
nog vol in de bekercompetitie. En natuurlijk was het jammer dat er geen publiek mocht 
komen kijken en dat we niet in de kantine konden blijven hangen, maar we konden wel 
wedstrijden spelen, we konden ons meten met de buren van Beringe, van Panningen 
en van Maasbree en Meijel. Maar toen werd het 13 oktober en kregen we te horen dat 
alle competities werden stilgelegd.... Wat een teleurstelling.

Maar... gelukkig we mochten toch nog wat! We mochten trainen en werden niet beperkt 
in het onderlinge contact. Dus we mochten ook onderling partijtje doen. En daar werd 
enthousiast gebruik van gemaakt. Alle reguliere trainingen konden gewoon doorgaan en 
vele teams pakten ook de zaterdag erbij om te trainen en partijtjes te spelen. Een aantal 
teams organiseerden onderlinge toernooitjes op zaterdagen en zo kunnen we toch nog 
wat. En daar moeten we blij mee zijn!

We tellen onze zegeningen! Volleyballers, tafeltennissers en handballers, ze kunnen 
niks. Maar wij kunnen tenminste nog drie keer in de week er tegenaan. Zo zorgen we 
ervoor dat we zelfs zonder wedstrijden beter en beter kunnen worden. We zijn klaar 
voor een herstart van de competitie! 

De KNVB bekijkt nu de mogelijkheden voor een Regiocup. Een kleine competitie 
waarin de teams zich kunnen meten met teams uit de regio. Zeg maar een uitgeklede 
competitie, want deze bestaat uit ongeveer zes teams. Vijf echte wedstrijden. We 
kijken er naar uit. De KNVB wacht alleen nog op het startsignaal van de Rijksoverheid. 
Hopelijk kunnen we in mei nog starten. Maar of dat inderdaad mei wordt of toch pas in 
september... Laat maar komen... Wij zijn er klaar voor.
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KABOUTER
VOETBAL

Woensdagavond, 7 uur. Het dalende 
zonnetje weet nog wat straaltjes 
tussen de bomen bij de schutterij 

te persen. Op het hoofdveld rennen 
de spelertjes van de JO9, JO8 en 
de kabouters ieder op hun eigen 

afgebakende gedeelte in de rondte. 
In een hoekje traint ook de alweer 

wat grotere JO11. Hé, daar staat een 
groep volwassenen. Ik sluit me aan. 
Helemaal onopvallend ging dat niet 
want het bleken allemaal ouders te 

zijn van onze jongste talenten, de 
Kabouters. Ik viel daar behoorlijk 
uit de toon, alleen al qua leeftijd, 

eerlijk  gezegd... 

Ze waren aan het genieten van hun kroost en de manier waarop die hun eerste 
voetbalstapjes maakten. De training van deze groep werd gedaan door een vader 
en moeder, professioneel bijgestaan door twee spelers van de JO19! Aan die laatste 
twee vroeg ik na de training wat hun heeft bewogen om een groepje kinderen van 
4, 5 en 6 jaar te begeleiden.

"Allereerst zijn er geen 4 jarigen bij" , zei de eerste wijsneus corrigerend. "Je mag pas 
na je 5e verjaardag bij de Kabouters. En terecht, want het is niet altijd makkelijk om 
met die kleintjes te werken. Soms luisteren ze voor geen meter". Hij zuchtte quasi 
vermoeid en liep breed lachend naar zijn maat, die net de ballen in een groot net deed. 

Een van de leiders voegde me toe: "Super hè, dat die jongens de allerkleinsten willen 
helpen trainen. Maar de leiding van de jongste jeugdteams wordt natuurlijk door 
volwassenen gedaan. Het is bij Grashoek traditie dat per team één of meer ouders 
die taak op zich nemen. Een voetbalachtergrond is fijn, maar niet noodzakelijk. 
De club is er altijd een aanspreekpunt voor de leiding en ouders van de jongste 
teams. Ook voor die ouders begint het vrijwilligerswerk dus vaak bij de Kabouters.”

Inmiddels zie ik een jongetje dat heel hard tegen een reclamebord aan het schoppen 
is, met het gezicht op onweer. "Dat is Frenkie", zegt diezelfde leider. "Die moet zijn 
spanning even kwijt. Een hand op zijn schouder, een paar woorden en alles is weer 
goed. Ook dat is een reden dat de teambegeleiding bij de jongste teams het beste 
door ouders gedaan kan worden. Die begrijpen dat veel beter." 
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JUBILARRISEN GEHULDIGD
Helaas konden wij dit jaar geen nieuwjaarsreceptie houden en daarmee verviel voor het 
bestuur ook de mogelijkheid om onze jubilarissen in het zonnetje te zetten. Maar het 
bestuur vond een andere mooie invulling en ging op jubilaristour en zocht de feestvarkens 
thuis op. Wij hadden dit jaar vier jubilarissen, twee 25 jarige en twee 40 jarige.

De eerste 25 jarige is Robin Peeters. Robin is bij iedereen bekend door zijn vele activiteiten 
bij de jeugd. Robin is jeugdleider, lid van de jeugdcommissie, Schrijver van een praatje met in 
deze Peelrandkoerier en natuurlijk ook voetbalvader. En hij was ooit ook speler en kantine 
beheerder. 

Dan hebben wij Peter Adriaan die ook 25 jaar lid is. Peter is ook een veel en graag 
geziene bezoeker van de Peelrand. Peter was oud speler van het 2e en het 3e, is het 
huidige vaderfiguur voor onze selectiespelers, is natuurlijk ook veteraan en was en is ook 
grensrechter en leider van het 1e elftal.

Dan gaan wij naar de eerste 40 jarige jubilaris. Henk van Mullekom valt die eer te beurt. 
Henk was zelf speler bij de senioren en de veteranen, is zeker ook een voetbalvader en nog 
steeds (ook zonder kroost in het team) vaste supporter van ons 1e elftal zowel uit als thuis.

En de laatste van dit kwartet is Marco van de Goor. Marco is ook 40 jaar lid en wij kennen 
hem van de senioren in zijn glorie jaren en nu nog steeds trapt hij een balletje bij de veteranen. 
Marco is ook nog steeds actief als jeugdtrainer en in het verleden was hij jaren samen met 
Martien Peeters en Wiel Steeghs terreinknecht. 

Marco, Henk, Peter en Robin alle vier van harte gefeliciteerd met jullie jubileum. 
Jammer dat wij jullie niet in de kantine in het zonnetje kunnen zetten maar wij hopen dat wij 
de waardering voor jullie inzet toch een beetje hebben kunnen overbrengen.

DE JO9
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In december hebben wij helaas afscheid moeten 
nemen van een de gezichtsbepalende gezichten 

van SV Grashoek. Wij kennen Nel allemaal als 
het vertrouwde gezicht in de kantine op 'Sportpark de 
Peelrand'. Jarenlang stond Nel achter de bar en in de 

keuken. Begonnen in de oude kantine en vanaf 2000 in 
de nieuwe kantine. Daarnaast heeft Nel ook nog jaren 
lang poetswerkzaamheden verricht op het sportpark.

We kennen haar als een bezige bij die niet stil 
kon zitten. Generaties voetballers, maar ook aanhang 

en supporters heeft ze zien opgroeien en 
vele kantinehulpen zijn door Nel ingewerkt en 

heeft ze het vak geleerd. 

Het meest genoot ze van de verhalen die ze mee kreeg 
achter de bar, vooral in de derde en ooit wel vierde 

helft, zowel op zaterdag bij de veteranen, 
als op zondag bij de andere senioren teams. 

“Nel doot der nog een del” was een vaak gehoorde 
kreet in de kantine, waarbij ze het vooral leuk vond, 

om op het einde aan te schuiven bij de laatste gasten 
en samen een pilsje te drinken.

Ze hoorde natuurlijk heel veel achter de bar en 
dat was voor vele bestuurders welkome informatie, 
dus ook bestuurlijk heeft Nel haar steentje indirect 

zeker bij gedragen.
Hub was er vaak bij vanuit een van de vele functies 
die Hub vervulde bij SV Grashoek en anders wel aan 

de andere kant van de bar. Samen genoten jullie ervan, 
waarbij Wendy en Sylvia ook vele uurtjes rondbrachten 

op het voetbalveld.

We zullen Nel nooit vergeten!
Bestuur en leden SV Grashoek

Je herkent het wel dat je weer dat 
ene fluitje hoort van de scheidsrechter. 
Wat betekent dat nu weer? Juist, een 
verkeerde inworp. Wat is nu het verschil tussen een juiste 
en foutieve inworp? Bij een foutieve inworp is het vaak het 
geval dat je met een voet van de grond afkomt en dit is niet de 
bedoeling. Ook moet je daarnaast goed vanuit je nek gooien, 
zodat je en vloeiende beweging krijgt. De plek waar je staat 
is dan ook nog een dingetje. Neem de inworp op de plek waar 
de bal over de zijlijn is gegaan en neem de inworp tussen de 
omheining van het veld en de zijlijn. Sta je binnen het veld dan 
zal je het welbekende fluitje weer horen en dit wil je natuurlijk 
niet. Het is zonde van het balbezit als je door zulke kleine 
foutjes het balbezit weggeeft aan de tegenpartij. 

Nu even stap voor stap hoe een 
goede ingooi eruitziet. Kijk op 
welke hoogte van de zijlijn de bal 
is uitgegaan en pak op deze plaats 
de bal in je handen. Ga met twee 
voeten langs elkaar op de juiste 
positie staan en pak de bal met 
twee handen in je nek en gooi 
de bal boven en over je hoofd 
het speelveld in. Zorg ervoor dat 
je rechtop blijft staan en een 
vloeiende beweging maakt als je de 
inworp neemt. Probeer natuurlijk 
ook je medespeler te bereiken! 
De tegenstander moet altijd 
minimaal 2 meter afstand houden 
tijdens de inworp van jou, dus dit is 
ook nog een voordeel voor jou.

Als de bal de grond raakt voordat deze in het speelveld is 
gekomen, dus buiten de lijnen de grond raakt, wordt de ingooi 
opnieuw genomen. Je krijgt dus nog een poging om de inworp te 
voltooien. Als je de inworp met succes hebt genomen moet eerst 
een medespeler of de tegenstander de bal hebben aangeraakt 
voordat jij de bal weer mag toucheren.  
Vanuit een inworp scoren kan dit? Nee, dit is onmogelijk maar wat 
zijn dan de gevolgen als je de bal in het doel gooit? Als je de bal in 
het doel van de tegenstander gooit wordt het doelpunt afgekeurd 
en krijgt de tegenpartij een doeltrap en ben je dus het balbezit 
kwijt. Hoe zit het dan als je de bal zonder je bedoeling in je eigen 
doel gooit? Geen zorgen, het is geen eigen doelpunt. Het is wel 
zo dat je dan de tegenpartij een hoekschop geeft. Dit is voor de 
tegenstander dus weer een mogelijkheid om een kans te creëren, 
dus probeer dit niet voor te laten komen in een wedstrijd.

'Nel'

• IN MEMORIAM •DE INGOOI
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Alle voorkomende 

STUCWERKEN
voor nieuwbouw en verbouwing

tel. 077 - 4663760
gsm 06 - 51278336

Donk 30
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Ik vind het erg interessant om te leren hoe mensen denken en wat hen van binnen bezighoudt. 
Psychologie noemen ze dat. Wat drijft mensen en waarom en waarop gebaseerd maken ze 
bepaalde keuzes? Hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder is een psycholoog waar ik graag 
naar kijk en luister. Net als bij mij weet hij velen door zijn enthousiasme en motivatie de wegen 
van het brein toegankelijker en makkelijker bij te brengen. Je kent hem vast wel, de langere man 
met z’n witte baard en haar en vaak een grote glimlach op z’n gezicht! Erik Scherder (2020) zei 
onlangs wat de huidige coronacrisis voor effect heeft op ons lichaam en brein: ‘’Heel Nederland 
zit, en vaak teveel. Vooral nu, tijdens de coronacrisis, bewegen mensen weinig, omdat ze 
aan huis gekluisterd zijn. Dit heeft grote directe- en indirecte gevolgen voor de gezondheid. 
Dat moet anders. Voldoende beweging verhoogt namelijk de weerstand, productiviteit en 
creativiteit, vermindert stress en zorgt voor een betere stemming. Daarnaast stimuleert het de 
aanmaak van nieuwe hersencellen.’’

Nou, dan heb ik nog wat te doen, want voldoende bewegen doe ik al even niet meer… Ik merk 
dat ik sinds de eerste golf van de coronapandemie (maart 2020) een stuk minder beweeg in 
het dagelijks leven. Inmiddels is het alweer even geleden dat wij wedstijden hebben kunnen 
voetballen en volledig hebben kunnen trainen met de groep. De laatste wedstrijd die wij met 
het tweede gespeeld hebben dateert alweer van 10 oktober 2020. Sindsdien hebben we een 
aantal keer nog getraind (met de coronamaatregelen in acht genomen), maar niks structureels. 
Ik heb wel – net als velen met mij – meer dan ooit het wandelen (her)ontdekt. Wat heerlijk blijft 
dat zeg, genieten van de natuur en van ons prachtige landschap en omgeving hier in Grashoek. 
Maar daarnaast heb ik ook in mijn werk een stuk minder bewogen. Ik heb als leerkracht in het 
basisonderwijs verschillende periodes thuisonderwijs moeten geven, waardoor ik thuis ook de 
hele dag achter mijn computer zat. Iets wat ik niet gewend was. Thuis heb ik meters gemaakt, 
waartegen ik normaal gesproken op het werk en op het voetbalveld kilometers zou maken. 

Dat ik minder beweeg merk ik niet aan de kilo’s die erbij komen – ik heb het geluk dat ik de 
genen van mijn vader wat dat betreft heb gekregen (bedankt paps!) – want ik kom nauwelijks 
tot nooit aan, maar ik merk het aan mijn conditie. Die is een stuk achteruit gegaan zeg! Ik merk 
het al wanneer ik op mijn werk heel even snel van boven naar beneden moet om iets uit de 
printer te halen. Sjonge jonge zeg… Hoog tijd dat we weer structureel kunnen en mogen 
trainen. Gelukkig heeft het demissionair kabinet onlangs besloten het voor jongeren en 
jongvolwassenen een stuk leefbaarder te maken door ervoor te zorgen dat zij (iedereen tót 
27 jaar) weer allerlei dingen mogen doen, waaronder weer volledig trainen in groepsverband. 
Helaas ben ik al bijna 28, waardoor dat niet voor mij geldt… Ik moet het voorlopig nog doen 
met trainen op afstand met inachtneming van de coronamaatregelen. Maar wanneer dit weer 
structureel wekelijks kan, zou ik daar ontzettend blij mee zijn! Dan kan ik tenminste weer eens 
wat aan m’n conditie doen, want dat is broodnodig! Waar ik voorheen vooral voetbalde om 
te presteren – ik wilde vooral goed spelen en winnen – wil ik momenteel voetballen voor m’n 
plezier en om mijn conditie op peil te houden. Ik wil voornamelijk gewoon de sport beoefenen die 
ik het leukst vindt. Ik wil weer gewoon, lekker kunnen voetballen.  

GEWOON, WEER LEKKER 
VOETBALLEN

Thuis heb ik 
meters gemaakt, 

waartegen ik 
normaal gesproken 

op het werk en op 
het voetbalveld 
kilometers zou 

maken.

Ik wil weer 
gewoon, lekker 

kunnen voetballen.
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“VOL D’R IN, SAMEN MET VRIJWILLIGERS!”
De kantine is dé plek waar supporters, al uitkijkend over het immer groene en egale hoofdveld, met de beste plannen 
voor onze club komen. Toch vinden we ook nog leden terug aan de achterzijde van de kantine bij het hok van Martien 
en bij onze nieuwe berging. De realisatie van de berging geeft weer een impuls aan ons SV Grashoek. Deze nieuw-
bouw draagt bij aan de stabiliteit en professionaliteit die SV Grashoek wilt uitstralen voor haar leden. 

Het is zaterdag rond 12:00 uur en de telefoon gaat: “Ger 
Spreeuwenberg”. Helaas kon deze oproep niet direct 
beantwoord worden, waarna er een whatsapp-bericht 
binnenkomt: “Bel je mij even terug of kom je straks naar 
de voetbalclub?”. Zo gevraagd, zo gedaan kom ik aan op de 
voetbalclub en zie ik het beeld wat hierboven beschreven is. 
De leiders van de JO13-1 en de JO15-1 hebben samen een 
nabespreking over de zojuist gespeelde wedstrijd en verder-
op bij het hok van Martien staat ook een groepje: Martien, 
Marco en Ger. Zodra ik hen nader ronden ze het gesprek met 
de elektricien af en zeggen ze: “Thom, het is al geregeld, dus 
komt goed”. Deze uitspraak is typerend hoe de bouw verliep 
bij SV Grashoek, maar dan met name door één 
persoon: Marco Smeets.

Doordeweeks is hij uitvoerder bij Hurks (bouw & vastgoed 
bedrijf), maar in het weekend is hij: scheidsrechter, speler 
van de veteranen, allround klusser, (inval) jeugdleider of hij is 
lekker bezig aan een stormloop. Kortom, Marco is een alles-
kunner en een gewaardeerde kracht binnen de club. Zo kon-
digde Ger Spreeuwenberg hem bij zijn lidmaatschap als volgt 
aan: “Mannen, we gaan een verdediger erbij krijgen die ons 
eerste goed kan versterken”. De avonturen in het 1ste en het 
2de waren helaas beperkt door blessures, maar 
lang genoeg voor het ontvangen 
van de volgende 

| Door Thom van Mullekom
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bijnaam: “De zeis”. Daarmee werd hij een schrik voor elke 
rechtervleugelaanvaller, want Marco ging altijd vol d’r in!

Vol d’r in, dat ging hij met de verbouwing van de kleedlokalen 
(2007) en zo ging hij ook met de werkgroep aan de slag om 
de kantine (2019) te verbouwen. Daar waar er vanuit het 
bestuur en het bouwbedrijf ondersteuning werd geboden, 
stonden er twee nieuwe voorzitters op: Marco en Martien. 
Deze twee heren hebben ontzettend veel werk verzet met 
de verbouwing van de kantine, maar ook met de 
nieuwbouw van de berging. Zelfs zoveel 
werk dat Loes (partner 
Marco) wel 

eens zei: “Moet jij dit nou ook al doen?”.

Nu terugkijkend vraag ik Marco of het niet teveel was. Afwij-
zend word er met het hoofd geschud en word er aangegeven 
dat hij energie kreeg van het grote vrijwilligersbestand 
dat SV Grashoek heeft, maar dat ook de 
sponsoren zeer meeden-
kend zijn.
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Ambachtelijk
op maat.

Hoofdstraat 23 Liessel
www.mennenkeukens.nl

Al meer dan 40 jaar uw vertrouwd adres

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 

Cafetaria t Veen - Adv 180x131mm - liggend.pdf   1   06-04-2021   13:35
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Zelf staat hij op het werk helaas steeds minder op de bouw, 
maar bij SV Grashoek was hij er veel te vinden. De professi-
onele bril kan hier worden afgezet en je gaat met minimale 
middelen een maximaal resultaat proberen te behalen. 
Dat dergelijke projecten vaak extra tijd kosten of dat je even 
moet pieken maakt mede door de vele vrijwilligers niet uit, 
want ja, we moeten Martien wel ontlasten. Een ander punt 
wat veel energie geeft is het opleren van vrijwilligers die niet 
altijd in de gaten hebben hoeveel ze eigenlijk kunnen, puur 
omdat ze het nog nooit gedaan hebben.

Op de vraag of er iets beter kan geeft hij ook aan dat dit 
eigenlijk niet kan. De voorbereiding werd serieus aangepakt, 
er was veel animo van vrijwilligers en alle neuzen stonden 
dezelfde kant op. Dit alles was een voorbode voor het mooie 
resultaat dat er nu weer gerealiseerd is want iedereen heeft 
daar toch zijn/haar stinkende best voor gedaan.

Na de piek van de berging werd er afgesproken om even 

rustig aan te doen met de dug-outs, maar toen kwam er op 
een zaterdag een berichtje van Twan, de metselaar: “Ik heb 
alles gesteld en ben begonnen met metselen”. Marco zat er 
toch niet heel rustig bij en ging toch even naar de club om 
het te bekijken en tot zijn verbazing was de eerste dug-out 
al zo goed als af. Dit typeert de bouw en hoe iedereen er mee 
bezig was. 

De boodschap die hij aan de vrijwilligers/leden en sponsors 
wilt mee geven is: Bedankt! En onthoud dat als een voet-
balcarrière niet lukt, er altijd werk is in de bouw of bij SV 
Grashoek. Het is ontzettend leuk om wat voor de vereniging 
te doen, even lekker de handjes uit de mouwen. De accom-
modatie ligt er prachtig bij voor ons dorpje, maar we kunnen 
Martien altijd helpen. En ineens komt Martien aangewan-
deld: ‘’Heren, wanneer beginnen we aan de entree?’’.

Namens het bestuur van SV Grashoek willen wij Marco 
Smeets, maar ook alle andere vrijwilligers, heel erg bedan-
ken voor alle inzet die iedereen in dit project heeft geleverd!
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Vandaag waren we oppe koffie met Bèr Verhaegh. De afspraak vond plaats 
op zijn vertrouwde stek, in de kantine van het bouwbedrijf aan de Roomweg. 
Bèr is reuzetrots op zijn zoon Ralph die het bloeiende aannemersbedrijf runt. 
Momenteel werken ruim 35 werknemers met veel plezier voor Verhaegh Bouwbedrijf, 
één van de hoofdsponsoren van SV Grashoek.

Lid van SV Grashoek
Bèr is in 1951 lid geworden op 10-jarige leeftijd van SV Grashoek. Dit betekent dat hij dit 
jaar zijn 70-jarig lidmaatschap hoopt te vieren bij de geel-zwarte familie. In de beginjaren 
werden de wedstrijden gespeeld op een veld gelegen in de buurt van de Ontginningsweg. 
Helaas voldeed dit veld niet aan de gestelde eisen van de KNVB. Echter Bèr en kornui-
ten wisten dit probleem op te lossen. In het holst van de nacht werden er 2 rijen bomen 
gerooid, werd het doel verplaatst, en voldeed het veld aan de gewenste lengte.

Sportief hoogtepunten
Bèr kwam als 17-jarige rechte rmiddenvelder in het eerste. Hij kwam graag op aan de 
zijkant om anderen te laten scoren. Het scorend vermogen van kleinzoon Stan komt dan 
ook niet uit de genen van opa. De hoogtepunten uit de carrière van Bèr waren echter 
toch de kampioenschappen met SV Grashoek in 1965-1966 (promotie naar de 3e klasse) 
onder leiding van trainer Jeuke Sijbers, en in 1975-1976 onder leiding van trainer Sjraar 
Verkoelen (promotie naar de 4e klasse in de wedstrijd tegen KVC). Tegenstanders destijds 

Beroep: 
Gepensioneerd aannemer
Leeftijd: 
79 jaar
Huwelijkse staat: 
Gehuwd met Mia
2 kinderen, 4 kleinkinderen
Hobby’s: 
golf en voetbal
Lid SV Grashoek: 
vanaf 1951 PA
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waren onder andere Meijel, Helden en Sevenum. Het kam-
pioenschap in 1966 betekende promotie naar de 3e klasse. 
Het hoogste niveau dat Grashoek ooit heeft behaald. Dit kam-
pioenschap werd uitbundig gevierd op het veld aan de Ontgin-
ningsweg maar ook in de lokale horecagelegenheden waar het 
aantal vaten niet aan te slepen waren. Bèr bleef actief lid tot 
hij de schoenen aan de wilgen hing op zijn 63e levensjaar.

Medaille eindelijk terecht!
Zoals Theo Maassen ooit de Europa-
cup terugbezorgde bij PSV, zo wil Bèr 
de kampioensmedaille terugbezorgen 
bij SV Grashoek. Wat was het geval? 
De kampioens  medaille (zie bijgaande 
afbeeldingen) was voor de spelers zo 
belangrijk, maar ook voor de vereniging. 
Deze medaille lag in de bestuurskamer, 
en Bèr dacht: die wil ik wel bewaren. 
Na 45 jaar wil Bèr het aandenken 
'terug geven' aan de vereniging….

Servé Kuijer
Hoe kwam de latere algemeen directeur van Roda JC in Gras-
hoek terecht? Servé woonde op de Struiken, en werkte bij Océ 
In Venlo. Bij café Pietje Geuijen leerde Bèr Servé kennen. De  
gezelligheid in de kroeg zorgde ervoor dat de Zuid-Limburger 
enkele jaren de geel-zwarte kleuren droeg van SV Grashoek. 
Bèr hield er een goede kennis aan over met wie hij graag weer 
een wandeling maakt na de Coronaperiode.

Gezondheid
De gezondheid is het allerbelangrijkste dat er is. Bèr heeft in 
Januari een lichamelijke terugval gehad waarvan hij momenteel 
herstellende is. Hij geniet dan ook met volle teugen van alle 
dagelijkse dingen waar je eerder nooit bij stil stond. Zo speelt 
hij graag een potje golf, gaat op bezoek bij de dochter, of kijken 
naar de kleinkinderen die voetballen en dansen. Ook calculaties 
maken voor Ralph, en een flinke wandeling met Mia zorgen voor 
plezier. Ook andere sporten op TV zoals wielrennen (MvdP), en 
Formule I, Max Verstappen worden gevolgd.   

BÈR IN HET KORT
Jinek of Op1? Jinek
Studio sport of Veronica Inside? Veronica Inside
Het NOS Journaal of RTL Nieuws? NOS Journaal
Golf of voetbal? Voetbal
VVD of D66? VVD
Rutte of Hoekstra? Rutte
Roda JC of VVV Venlo? VVV Venlo
Gelovig? Met mate
Maakt geld gelukkig? Nee
Mooiste sportmoment? De kampioen schappen met 
SV Grashoek 1966 en 1976 
Ik zou een dag willen ruilen met? Dick Advocaat
Ik heb respect voor…. iedereen die op zijn eigen manier 
een bijdrage levert aan de maatschappij

Heb je ergens spijt van? Nee
Wat zou je anders hebben gedaan? Niks. Wel zijn we ooit 
benaderd door SV Panningen. Gerrit Verhaegh, Pietje 
Geuijen, en ik. Gelukkig zijn we Grashoek trouw gebleven.
Wat zou je doen met je laatste € 100? Weggeven
Wat is de toekomst van SV Grashoek en het 
amateurvoetbal? Ik hoop dat het in stand blijft zoals nu.
Waar staan we over 5 jaar? Hopelijk nog in de 4e klasse
Accommodatie SV Grashoek: Fantastisch ga zo door!
Heb je nog aanbevelingen voor het bestuur van 
SV Grashoek? Complimenten aan het bestuur!

Elftalfoto uit het seizoen 1975-1976 
Staande vlnr Serve Kuijer, Jo Versleeuwen, Peter Craenen, 
Jan Haenraets, Ber Verhaegh, Hein Nooijen, 
Frans Timmermans, Hub Houben, Sjeng Cuijpers en 
vlagger Frans van Lier. 
Zittend vlnr trainer Sjraar Verkoelen, leider Toon Maessen, 
Frans Kurvers, Jos Beumers, Lei Verschaeren, 
Jac Haenraets, Lowie Hunnekens, Jo Verheijen, 
Peter Haenraets en Jac Hunnekens.

BÈR VERHAEGH | Door Andre Rijs.
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SV Grashoek ook een dames 
elftal heeft gehad. 
 
Dit begin jaren 80 werd dit 
opgestart onder leiding 
van Ber Verhaegh en in het 
seizoen 82-83 promoveerde 
naar de eerste klasse.
  

Er dit seizoen negen 
enthousiaste Grashoekse 
meiden bij ons voetballen? 
Natuurlijk hopen we op 
nóg meer aanmeldingen! 
Kom anders eerst even 
proefdraaien!
  

We voor de wat oudere 
jeugd samenwerken met 
de jeugdafdeling van 
Koningslust? De wedstrijden 
en trainingen zijn 
afwisselend in Koningslust 
en in Grashoek. De jongste 
spelertjes, ongeveer 
basisschool leeftijd, blijven 
lekker in Grashoek trainen en 
voetballen!
  

Onze jeugd ook heeft samen 
gewerkt met BEVO. In het 
seizoen 91-92 hadden SV 
Grashoek en BEVO samen 
een A elftal. 
  

We door de samenwerking 
met Koningslust binnen 
iedere leeftijdsgroep 
minimaal één team kunnen 
maken? Dus géén grote 
leeftijdsverschillen binnen 
de teams!
  

We ook met VC Grashoek 
samenwerken door jaarlijks 
samen een jeugd-afsluitdag 
te organiseren? Ook 
maakten zij dit voorjaar 
gebruik van onze velden om 
buiten te kunnen trainen.
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Houthandel van Ophoven
Helenaveenseweg 25
5985 NL, Grashoek
077-307 1852
www.vanophovenhout.nl



  

Onze jeugd ook heeft samen 
gewerkt met BEVO. In het 
seizoen 91-92 hadden SV 
Grashoek en BEVO samen 
een A elftal. 
  

Ook de OVU gebruik maakt 
van onze velden voor hun 
buitenwedstrijden?
  

Wij de OVU nog steeds zéér 
dankbaar zijn dat we van 
hun doelhuis gebruik moch-
ten maken toen we extra 
kleedruimte nodig hadden in 
verband met Coronamaat-
regelen? 
  

Dat het dit jaar precies 
100 jaar geleden is dat 
Meester Fila naar Grashoek 
kwam en de eerste, zij het 
niet officiële, voetbalclub 
oprichtte? In 1925 
kwam de eerste officiële 
voetbalvereniging en in 1934 
werd de huidige SV Grashoek 
opgericht (toen nog RKVV 
Grashoek geheten).
  

SV Grashoek in 1925 G.S.P. 
(Grashoek Staat Pal) hete.
   

Uiteindelijk was een been-
breuk de oorzaak dat de 
voetballers van G.S.P. weer 
de pijp aan Maarten gaven. 
  

VV Helden in de oorlogsjaren 
onder de vlag van 
SV Grashoek voetbalde 
omdat er toen geen nieuwe 
verenigingen mochten 
worden opgericht.
   

Het seizoen 65-66 het hoog-
tepunt was in de Grashoek-
se voetbal geschiedenis. 
Grashoek promoveerde dat 
seizoen naar de 3e klasse.
  

  

SV Grashoek zich helaas 
maar een seizoen derde-
klasser mocht noemen. 
  

SV Grashoek een echte cup-
fighter is. Twee keer werd de 
Limburgse afdelingsbeker 
gewonnen. In het seizoen 
88-89 en in 91-92.
  

Dat we het door Corona 
geteisterde jaar 2020 heb-
ben gebruikt om een extra 
bergruimte te bouwen en 
de dug-outs te vernieuwen? 
Het vizier is nu gericht op de 
entree van het sportpark!
  

Dat u op de Facebook-
pagina en de website van 
SV Grashoek alles over onze 
vereniging kunt lezen? 
  

Dat nieuwe spelertjes 
uiteraard eerst een periode 
'op proef' mogen komen 
om te kijken of ze het leuk 
vinden? En wist u dat de 
afgelopen jaren steeds 
alle kinderen na zo’n 
proefperiode zijn gebleven?
  

Dat wij jaarlijks in juni een 
zeer succesvol Minitoer-
nooi organiseren? Met veel 
voetbal in de middag en veel 
feest in de avond!
  

Dat de teams vanaf de 
JO9 twee keer in de week 
trainen? Omdat we an-
dere verenigingen niet 
in de wielen willen rijden 
kunnen individuele spelers 
een trainingsavond laten 
schieten om naar Fanfare, 
Drumband, Jong Nederland, 
OVU of anderszins te kunnen 
gaan. Uiteraard altijd eerst 
afstemmen met de trainer.
  

  

Dat we in Coronatijd zoveel 
mogelijk activiteiten, al dan 
niet in aangepaste vorm, 
hebben laten doorgaan en 
daarnaast extra activitei-
ten hebben georganiseerd? 
Uiteraard strikt binnen de 
toegestane grenzen!
  

Dat we alweer de eerste 
contacten hebben gelegd om 
in de herfstvakantie weer 
eens een wedstrijd tegen 
een Engelse club te spelen! 
  

We dit seizoen 91 jeugd-
leden hebben? En dat je op 
je 5e verjaardag al lid kunt 
worden?
  

  

SV Grashoek op dit moment 
in totaal 275 leden heeft.
  

Wij de volgende nieuwe 
leden hebben mogen 
begroeten Tom en Koen 
Kersten, Zyra Aelen, Joep 
Nijssen, Janske en Ciske van 
Leeuwen, Kenny Jacobs, Sem 
Horsten en Patryk Lewinski
  

Wij helaas afscheid als lid 
hebben moeten nemen van 
Job van Grimbergen, Ruud 
Boots en Roger van Gemert, 
Frits Cruijsberg, Jaroslaw 
Niedzwiedzki, Radoslaw 
Orzol, Lukasz Nowakowski 
en Pawel Dubaniewicz
  

De vernieuwde dug-outs
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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’

Peelland Fysiotherapie

 



Er was al een mooi plekje ingericht in de 
prijzenkast voor de titel van 4e klasse E. 
Het seizoen 2020/2021 zal de komende 
decennia bij iedereen in het geheugen 
blijven rondspoken. Het seizoen waarbij 
een pandemie roet in het eten gooide 
voor een gedoodverfde kampioen, 
want dat was Grashoek. 

Het seizoen startte niet geheel perfect. Na vier 
wedstrijden stond de puntenteller slechts op 
twee. De geelzwarten konden geen stempel 
drukken op de competitie, vanwege het sluiten 
van de kroegen. De spelers leken fitter dan 
ooit tevoren en dit bleek een averechts effect 
te hebben. Zo luidt de spreuk: “Na 20 pils op 
zaterdagavond in de berm beland? Dan scoort 
Grashoek op zondag aan de lopende band.” 
Daarnaast zorgde het mooie weer voor veel 
vrouwelijk schoon langs de kant, waardoor 
spelers als Raoul en Freek de focus niet op 
het spel hadden. Ook was de transfer van 
Mark Crommentuijn een pijnpuntje voor de 
selectie, die Peelse Pit in het spel bracht. 
Gelukkig wist Burak dit meteen op te pakken 
met 3 gele kaarten in de eerste 4 wedstrijden. 

Maar toen gebeurde plots het ondenkbare. 
De KNVB besloot Grashoek het kampioen-
schap te ontnemen door de competitie 
voorwaardelijk en uiteindelijk volledig te 
schrappen. In een jaar zonder corona leken 
de geelzwarten een vrije doortocht naar 
het kampioenschap te hebben met matige 
tegenstanders als: Panningen, Kessel en Meijel. 
Daarnaast zou Grashoek gebrand zijn om 
zich te revancheren tegen laagvlieger Beringe 
en angstgegner Koningslust. Ook Hegelsom 
zou met hun gevreesde Vak 9 geen partij zijn 
voor de harde kern van Grashoek, die onder 
leiding van Ruud van Esseveldt het sportpark 
doorgaans in een ware heksenketel veranderd. 

Naast de sfeer op het sportpark, was ook de 

selectie hongerig naar het pakken van prijzen. 
De selectie was op volle sterkte, omdat er 
eindelijk eens geen prins Carnaval in de selectie 
zou zitten. De prinsen krijgen vaak last van 
het Joeri Rijs-syndroom. Dit is een aandoening 
waarbij de prins carnaval opeens zeer matig 
gaat spelen op het voetbalveld. 

Andy, a.k.a. Bulles bleek met zijn nieuwe 
positie als back van Grashoek 1 een ware 
vleugelflitser. Een type á la Dumfries, die met 
zijn kracht en loopvermogen de tegenstander 
de ellende inspeelt. Leike zou (eindelijk) zijn 
beloofde 10 doelpunten maken, die Brahim 
Akechtabou hem al jaren had toegezegd. 
En Terror Tjerk, nou ja, die kegelt elke spits in 
een straal van 10 meter over de omheining. 

Uiteindelijk zou Grashoek het klusje moeten 
klaren op 16 mei 2021 op een zonovergoten 
Sportpark de Vonckel. Hier zou Meterik 
natuurlijk compleet van de mat getikt worden 
en zou Grashoek zijn glansrijke seizoen hebben 
beloond met de titel. 
Maar wat is het waard? Over de hele breedte 
van de samenleving worden mensen hard 
getroffen: ernstige gezondheidsklachten, 
banen verloren, financiële problemen, noem 
het maar op. Dan besef je pas dat voetbal 
'slechts' een spelletje is.  

Dit werd het dus niet.

HONGERIG GRASHOEK 
ONTNOMEN VAN DE TITEL
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Uit de oude doos
Iedereen weet dat Piet Spee een SV Grashoek supporter 
is maar niet iedereen weet dat hij ook een fervent Hansa 
Rostock aanhanger is. Deze foto is genomen in 2000 
toen hij terugkwam van een bezoek aan een wedstrijd 
van Hansa. Peter Craenen en Mark van Mullekom 
genieten op de achtergrond mee. 

Bestuursvergadering 
in 2000 tijdens de sloop 
van de oude kantine, 
vlnr Ger Spreeuwenberg, 
Hans Hunnekens, 
Wiel Steeghs, Cendy 
van Ophoven, Jan Haenraets, 
John Janssen en Wiel Houben. 

In 1998 was Grashoek 1 zo succesvol dat ze genomineerd 
waren voor de sportploeg van het jaar van de gemeente 
Helden. Vlnr.: Kim Hunnekens, Jeroen Maessen, 
Leon Alards, Anthonie Teeuwen, Trainer Wim Verhees, 
Tim van Ophoven, Richard Janssen en presentator 
Joep Verbugt. Helaas het bleef bij een nominatie. 



DE EERSTE VOETBALSTAPJES
Het is dit jaar precies 50 jaar geleden dat ik voor het eerst voetbalschoenen 
droeg. Dat was op mijn achtste verjaardag, thuis in mijn geboortedorp. Ik kreeg 
een compleet tenue, bestaande uit het allermooiste groene shirtje dat ik ooit 
heb mogen dragen, gitzwarte broek en lange groene kousen die ik wel drie 
keer moest omslaan om ze niet op een maillot te laten lijken. Wat voelde ik me 
trots, wat voelde ik me groot! In die tijd moest je namelijk 8 jaar zijn om lid van 
de club te kunnen worden, een eeuwigheid voor een nog te jonge voetbalgek.

Twee dagen na mijn verjaardag was 
het al zo ver: de eerste wedstrijd. 
Gelukkig maar, want ik stuiterde alle 
kanten op van opwinding en had al 
twee nachten in mijn nieuwe shirtje 
geslapen. Even uitwaaien kon dus geen 
kwaad. Ik weet nog goed dat ik met 
mijn vader bij de brug stond om aan 
te sluiten bij de passerende kolonne 
nieuwe teamgenootjes en leiders. Alle 
spelertjes hadden hun voetbalkleren 
al aan en namen hun gewone 
kleding mee in kleine tasjes onder de 
snelbinder. Geen handdoek, shampoo, 
slippers en schone onderbroek zoals 
tegenwoordig, want de jongste kindjes 
hoefden nog niet onder de douche. De 
belangrijkste reden daarvoor was dat 
er ook bij de tegenstander alleen maar 
ijskoud water was. Als het al nodig was 
werden de vieze knieën na de wedstrijd 
afgespoeld onder de koude kraan en 
afgedroogd met het shirtje, alvorens 
de schone broek aan te trekken. 

Mijn debuutwedstrijd was tegen de 
leeftijdsgenootjes uit ons buurdorp, 

een paar kilometer verderop, 
verbonden door een trekvaart met 
een smalle weg erlangs. Bij aankomst 
op het sportpark, als dat enkele 
knollenveld met die houten keet 
ernaast die naam mocht dragen, 
bleek dat ik een paar van de jongetjes 
al kende door de zee-oorlogen die we 
in de zomervakanties met groepen 
houten roeiboten halverwege de 
waterverbinding uitvochten. 

Maar voetbal is 11 tegen 11 en 
de eventuele sentimenten van 
de onderlinge vlootconfrontaties 
speelden geen rol. Ik stond klaar 
voor mijn eerste wedstrijd en ik 
zou ze, op advies van mijn vader, 
een poepie laten ruiken! Het eerste 
fluitsignaal was mijn teken om samen 
met 21 andere dol-enthousiaste 
voetballertjes zonder ook maar enig 
plan in een grote groep op de bal te 
jagen. Kluitjesvoetbal op zijn best. 
Samenspel en taakbesef werden 
pas in latere seizoenen bijgebracht 
door onze jeugdleiders. Het duurde 

overigens nog jaren voordat ik me ten 
volle realiseerde hoe belangrijk die 
zaken zijn: samenspel en taakbesef. 
Niet alleen in het voetbal, maar ook 
in het dagelijks leven. We kregen 
al voetballend ook een stukje 
opvoeding… 

Hoe ging het verder? Of we hebben 
gewonnen weet ik eigenlijk niet meer. 
Op die leeftijd is dat, althans voor de 
kinderen zelf, niet het belangrijkste. 
Wel staat nu nog steeds op mijn 
netvlies gegrifd dat ik ergens tijdens 
die wedstrijd, op letterlijk een 
halve meter van de goal, de bal 
kreeg. Temidden van 21 groene en 
oranjehemden wist ik, overmand door 
de zenuwen, een zeker doelpunt om 
zeep te helpen. Zelfs mijn eerste zoen, 
jaren later, heb ik niet zo erg verknald 
als die blunder toen vlak voor de goal, 
al heb ik óók in het minnespel wel wat 
doelrijpe kansen verprutst, maar komt 
in een andere column.

Terug naar 1971: ik kon wel door 
de grond zakken. Fijn dat de leiders 
er waren om me op te vangen. 
En fijn dat mijn vader er was en 
me stilzwijgend een pennywafel 
toestopte. Die heb ik op de fiets terug 
naar huis opgepeuzeld, laagje voor 
laagje, zo langzaam als ik kon.
Een vrijwilliger  
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MEIDEN VAN ANTIEK 
GAAT OPEN!
De veteranen van SV Grashoek hebben wel een heel bijzondere 
sponsor. Ze voetballen namelijk al 4 jaar in shirts van restaurant 
Wilmach Antiek. Net nadat Wilmach Antiek de veteranen in het nieuw 
had gestoken trof het noodlot de familie Lemmen op 7 februari 2017 
toen hun restaurant en woonhuis in vlammen opging. Ondanks deze 
tegenslag is Wilmach Antiek SV Grashoek blijven steunen waarvoor 
wij ze zeer erkentelijk zijn. Er is nu echter licht aan de horizon want wij 
ontvingen onderstaand bericht van “De meiden van Antiek”. 

Al meer dan 4 jaar kijken wij uit naar het moment dat we mogen 
openen. We kunnen nu zeggen; het is bijna zover! Met de hele familie 
wordt er hard gewerkt om er weer iets moois van te maken. We 
krijgen vaker de vraag hoe het interieur er uit gaat zien. Het wordt een 
mix van stoer, sjiek en klassiek met kleine details van ‘’Wilmach Antiek. 
Een vaste datum voor de opening.. dat hebben we nog niet. Maar we 
hopen in juli de deuren te kunnen openen. Al een beetje benieuwd wat 
je kunt verwachten van ‘’De meiden’’ en wat we gaan serveren? Kijk 
dan op www.restaurantdemeiden.nl. Hopelijk zien we ons snel bij ‘’De 
meiden’’ of natuurlijk bij S.V. Grashoek!

VETERANENSPONSOR

VETERANEN 2020-2021
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Locaties:
De Heuf & 
Sporthelden,
Panningen

Wilhelminastraat 44-02
5981 XW Panningen

T. (077) 308 28 25
E. info@fysio-support.nl
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Behoud connectie  
met de voetbalclub  

is uiterst belangrijk
De gevolgen van de coronacrisis zijn voor de ene zwaarder dan voor de ander. Het heeft ook zijn uitwerking 
op de voetbalclub. Mensen komen doorgaans naar de Peelrand om een potje te voetballen, een potje voetbal 
te kijken, een andere taak rondom het voetballen uit te voeren, en iets lekkers te nuttigen in de kantine. 
Maar voor bijna alle personen is het ook het sociale leven wat hieromheen hangt. Dit is helaas allemaal stil 
komen te liggen, en dat is een enorme domper voor de meeste mensen.

Het heeft ook zijn uitwerking 
op de activiteitencommissie. 
De coronacrisis laat het niet toe 
om de activiteiten die normaal 
op de kalender staan, toch 
door te kunnen laten gaan. 
Tijdens de eerste golf is hierbij 
gedacht aan alternatieven, 
waardoor er een online 
FIFA-toernooi is georganiseerd, 
de promotiewedstrijd tegen FC Ria 
is uitgezonden via YouTube, en er 
een online pubquiz is gehouden. 
Deze online pubquiz is door meer 
dan 100 personen bijgewoond! 
Er wordt dus volop gezocht naar 
mogelijkheden om toch activiteiten 
te kunnen organiseren, waarbij de 
maatregelen die door het kabinet 
worden opgelegd, in acht worden 
genomen.

Voor de komende tijd betekent dat, 
dat er nog 2 activiteiten aan zullen 
komen. De eerste activiteit zal de 
SV Grashoek Weekend League 

zijn. Dit is het online FIFA-toernooi, 
dat vorig jaar onder dezelfde 
naam is gehouden. In deze editie 
kroonde Freek Poulissen, jeugdlid 
van VV Koningslust dat in de 
combinatieteams voetbalt, zich 
tot winnaar in de finale tegen 
Tymo Janssen.

De andere activiteit is de online 
clubavond die oorspronkelijk net 
voor kerstmis gepland stond, 
vandaar de naam XMAS-Party. 
Vanwege de strenge maatregelen 
die het kabinet vanaf die week 
heeft opgelegd, is het evenement 
niet doorgegaan. De organisatie 
was van mening dat het niet 
verantwoord is om mensen te 
stimuleren in groepen samen 
te komen en dat deze avond 
zijn charme verliest wanneer 
de deelnemers niet met enkele 
vrienden kunnen meedoen. Ook is 
dit een activiteit die het toelaat om 
uitgesteld te worden. 

De inhoud van deze avond is door 
middel van een leuke presentatie, 
met enkele vraagrondes, de 
deelnemende teams te leiden door 
veel beeldmateriaal over onze 
voetbalclub. Het beeldmateriaal 
is gemaakt met behulp van 
Peter-Paul Timmermans, en heel 
veel leden van de voetbalclub. Van 
jong tot oud!

De organisatie kijkt zo snel 
mogelijk naar een nieuwe datum, 
wanneer deze online clubavond 
wel door kan gaan. De teams die 
zich hebben opgegeven hoeven 
zich geen zorgen te maken, want 
het gaat uiteindelijk door! 

De activiteitencommissie kijkt 
reikhalzend uit naar de tijd dat er 
weer meer mogelijk is, maar tot die 
tijd is het belangrijk om met elkaar 
het beste er van te maken en aan 
ieders gezondheid te denken. 
| Door: Jarno Steeghs
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SPONSOREN
SV Grashoek bedankt haar
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Steun jij onze 
sponsoren al?

Nouveau Art, Kapsalon

PetsNmore

Vrienden van PSV

Zegers VOF Begrafenisonderneming

elektronica recycling
statice
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REPARATIE & ONDERHOUD
SCHADEHERSTEL

EXPERTISE

APK-KEURINGSSTATION
VERKOOP NIEUWE AUTO’S
VERKOOP GEBRUIKTE AUTOS’

Autobedrijf Grashoek v.o.f.
Helenaveenseseweg 19A  |  5985 NK  Grashoek
077-3072622   |  www.autobedrijfgrashoek.nl

info@verhaegh-bouw.nl | 077 307 15 85 www.verhaegh-bouw.nl
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