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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. 

Dit nieuwe seizoen voelt als een herstart, nadat twee seizoenen volledig in het teken 
van coronaperikelen hebben gestaan. Het lijkt er op dat we dit seizoen weer echt aan het 
voetballen komen en dat we ook de nevenactiviteiten weer kunnen oppakken. 
Een herstart betekent ook dat we met z’n allen opnieuw in actie moeten komen, vanuit de 
“rustmodus” en dat is best een uitdaging. In plaats van thuis op de bank zitten of samen 
dingen doen, moeten we initiatieven nemen om bijvoorbeeld bij SV Grashoek weer aan de slag 
te gaan. Niet gemakkelijk, maar wel erg leuk als je ziet hoe plezierig samen voetballen is en ook 
de contacten eromheen zijn weer direct ouderwets. Maar dan moet je die herstart wel willen 
maken en dus doen!.

Het is essentieel voor een vereniging met vele vrijwilligers dat we deze herstart met z’n allen 
maken. Gelukkig hebben we veel voetballers die de herstart inmiddels gemaakt hebben en zijn 
we erg blij dat we zelfs een aantal nieuwe leden hebben mogen verwelkomen, die een dubbele 
herstart gemaakt hebben. Dit hebben we in mijn ogen mede te danken aan alle activiteiten 
die ontplooid zijn in de coronaperiode, met inachtneming van de geldende maatregelen. We 
hebben ten opzichte van andere verenigingen veel gedaan en dat werpt zijn vruchten blijkbaar 
af. Dank aan iedereen die daar aan heeft bijgedragen.

We staan er als vereniging goed voor, we hebben een prachtig sportpark en ook  financieel 
hebben we de coronaperiode goed doorstaan en zijn we zeer gezond. Hier mogen we trots op 
zijn en dat ben ik dan ook zeker. De uitdaging is om dit te waarborgen richting de toekomst en 
daar hebben we voetballers voor nodig, maar zeker ook vrijwilligers. Dit hebben we redelijk op 
orde, maar is voor mij wel een grote zorg. Een bloeiende vereniging kan immers niet zonder 
vrijwilligers in alle geledingen van de club. Het is belangrijk dat we de taken goed verdelen en 
dat er voldoende back-up is. Dit kan en moet op een aantal plekken beter en is in mijn ogen een 
van de grootste uitdagingen voor de komende jaren. Als je ergens iets kunt betekenen voor 
SV Grashoek, meld je dan bij iemand van de vereniging.

Ik wil in het bijzonder onze sponsoren bedanken, die ons in de achterliggende moeilijke periode 
trouw gebleven zijn, super!

Al met al zijn wij klaar voor de herstart en hopelijk met mij iedereen die SV Grashoek een warm 
hart toedraagt. Ik wens iedereen heel veel sportief succes, veel voetbalplezier en een goede 
gezondheid toe! Hopelijk tot snel op Sportpark de Peelrand. 

| Door: Ger Spreeuwenberg, voorzitter SV Grashoek
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Levering van: garage deuren
 industrie deuren
 electrische bediening

Dit jaar werden voor het 20e keer de Jakovoetbaldagen in Meijel georganiseerd waar in totaal 126 
jeugdvoetballers aan deelnamen waarvan 17 spelers uit Grashoek. Jo van Oijen was voor de 20e keer 
als leider van de partij. Vrijdagmiddag werd dit evenement afgesloten met een sponsorloop en een 
penaltybokaal. Het door de spelers opgehaalde sponsorbedrag komt ten goede aan de jeugdafdeling van 
de deelnemende verenigingen. Met maar 17 deelnemers hadden de Grashoekspelers dit jaar het meest aan 
sponsorgeld opgehaald, nl. €480,. Dit was een topprestatie die zeker het vermelden waard is. 

JAKOVOETBALDAGEN MEIJEL

DE JO9-1 TEGEN BEVO JO9-1
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info@verhaegh-bouw.nl | 077 307 15 85 www.verhaegh-bouw.nl

Ontwerpen
Bouwen
Inrichten
Thuisvoelen

Afgelopen seizoen was wederom teleurstellend; 
corona gooide voor het 2e jaar op rij roet in het eten 
waardoor na 3 beker wedstrijden en 4 competitie 
wedstrijden het officiële seizoen weer tot een veel te 
vroeg en abrupt einde kwam. Het restant van het seizoen 
zijn we met de selectie blijven trainen met inachtneming 
van de corona maatregelen maar tot 'echte wedstrijden' 
kwam het helaas niet meer. Klasse-behoud was voor het 
2e jaar veilig gesteld maar niet op de manier waarop we 
dat natuurlijk graag hadden willen doen….

We staan nu aan de vooravond van de competitie van het 
seizoen 2021-2022 en de indeling voor het 1e is nagenoeg 
hetzelfde gebleven als vorig seizoen waardoor we hopelijk 
dit jaar echt kunnen gaan uitkijken en genieten van de 
Peel en Maas derby’s tegen Kessel, Koningslust, BEVO, 
Panningen en RKMSV. Ook het 2e heeft wederom te maken 
met een sterke indeling maar ook dat moet te doen zijn.
Het doel van dit seizoen is natuurlijk om klasse-behoud 
te realiseren en dit, in tegenstelling tot de afgelopen 
2 seizoenen te kunnen doen door het uitspelen van de 
gehele competitie en uiteindelijk boven de degradatiestreep 
te eindigen.

Met de geweldige groep die we ook dit jaar weer hebben, 
de geweldige mensen die er binnen de vereniging zijn, het 
geweldige publiek dat ons steevast bezoekt bij zowel thuis- 
als uitwedstrijden en de uitmuntende faciliteiten die SV 
Grashoek biedt denk ik dat dit ook haalbaar is.

Hopelijk gaat Corona dit jaar geen roet in het eten gooien 
en gaan we er een mooi seizoen van maken en het door ons 
gestelde doel, met zowel het 1e als het 2e team, behalen!
Ik zie jullie komend seizoen graag weer tijdens de 
wedstrijden want ook de supporters zijn natuurlijk weer toe 
aan een “normaal” seizoen!

Hopelijk gaat dit lukken!  

TRAINER
AAN HET
WOORD…

| Chritiën van Goor | trainer selectie Grashoek 2021-2022

KIEVIT 38B  •  GRASHOEK  •  WWW.TEEGROW.NL

Met de geweldige groep die we ook 
dit jaar weer hebben, de geweldige 

mensen die er binnen de vereniging 
zijn, het geweldige publiek dat ons 

steevast bezoekt bij zowel thuis- als 
uitwedstrijden en de uitmuntende 

faciliteiten die SV Grashoek biedt denk 
ik dat dit ook haalbaar is.
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E DE BAL ROLT WEER
Eindelijk komt ook het amateurvoetbal weer op gang. Ruim 10 maanden 
in de greep gehouden door een wereldwijd virus in diverse varianten. 
Zelfs langer sinds WO II in de vorige eeuw toen de wereld echt 
in brand stond. Op 11 oktober vorig jaar kwam voor de tweede 
keer een abrupt einde aan de competitie. Maandenlang verlaten 
sportvelden en lege kantines. De oefenwedstrijd op 22 augustus 
van Grashoek in Roggel kreeg hier door een licht historisch tintje. 
Weer voetballen met supporters langs de lijn en in de kantine. Het is 
duidelijk gebleken. Voetbal kan niet zonder publiek. Dan is er niets 
aan. In het betaald voetbal werden competities afgewerkt zonder 
publiek. Sfeerloze wedstrijden in lege stadions. Alleen het geschreeuw 
van trainers en spelers kaatsten tegen de tribunewanden op. 
Van thuisvoordeel was geen sprake meer. De thuisclubs misten hun 
supporters om vaak het beslissende zetje te geven. Nu de stadions zich 
weer langzaam vullen keert ook de sfeer weer terug.

De KNVB heeft inmiddels het bekerprogramma bekend gemaakt. 
Voor Grashoek 1 dit keer een volledige Brabantse aangelegenheid 
met als tegenstanders Liessel, SJVV en Olympia Boys. Ook het 
competitieprogramma is aan de openbaarheid prijs gegeven. In 4e klasse 
E de zelfde clubs als in het vorig seizoen, uitgezonderd America. 
Hiervoor is SVEB in de plaats gekomen. Opvallend ook dat Grashoek 
weer start met een uitwedstrijd tegen TSC, 04 in Tegelen en een week 
later de derby op De Peelrand tegen BEVO. Hopelijk kan de competitie 
met supporters na twee voortijdig gestopte edities tot een goed einde 
worden gebracht. Wat ook opvalt de telkens te korte voorbereidingstijd. 
De meeste clubs komen niet verder dan een paar weken. De kans op 
blessures is levensgroot na maanden van inactiviteit. Heb via de media 
nogal wat voorbereidingen van betaalde clubs gevolgd. Die zijn duidelijk 
vernieuwd wat het doceren van de belasting betreft. Het rouleersysteem 
neemt een belangrijke plaats in. In de eerste (oefen) wedstrijden 
komen alle spelers maar een helft in actie. Ook wordt de speeltijd soms 
teruggebracht tot een helft. Tegen het einde van de oefenperiode 
wordt dan de intensiteit soms stevig opgevoerd tot soms 120 minuten 
(3 speelhelften). Niet haalbaar bij de amateurs? Zeker wel. Elke club die 
prestatief voetbal speelt heeft minstens twee elftallen. Heb je dit niet 
dan kan ook met teams van 10 of 9 man worden geoefend. 

Wens jullie allen een aangenaam seizoen zonder onderbreking toe.   

Nic Houben - Adv 180x131mm - liggend.pdf   1   06-04-2021   14:38

Helenaveenseweg 2, 5985 NM Grashoek
Tel 077-3073053 www.kwmeubelen.nl
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Marisstraat 53    5985 PR  Grashoek
Tel: 06 470 806 52  
www.bartvanmullekomhovenier.nl

Voor uw
complete tuin,
van aanleg
tot onderhoud!

Tevens ook:

Ontwerp

Renovaties

Bestratingen

HOUTHANDEL 
VAN OPHOVEN 

LEVERT 
TIMMERWERKEN 

OP MAAT

Houthandel van Ophoven
Helenaveenseweg 25
5985 NL, Grashoek
077-307 1852
www.vanophovenhout.nl

EINDELIJK
Het 'corona voetbaltijdperk' lijkt voorbij te zijn. Heel langzaam zijn de coronaregels versoepeld en kunnen we ons weer 
opmaken voor het voetbalseizoen 2021/2022. Vanaf juli mogen we weer in groepsverband voetballen.

Ondanks dat we ons op het voetbalveld niet echt mochten 
vermaken kregen we in de zomermaanden onze tijd wel 
om. Het zomerweer viel gruwelijk tegen met weinig echte 
zomerse dagen. Met als gevolg dat we met een gerust hart 
voor de buis konden plaatsnemen om in juni/juli het EK 
2020!!! te volgen met de hoop dat ons kleine kikkerlandje 
hoge ogen zou gooien. Helaas werden we al in de 8e finale 
uitgeschakeld. Dit was een zware teleurstelling voor veel 
spelers, velen hadden op meer gehoopt.
Toen maar met goede hoop overgeschakeld om de tour 
de France te volgen, hier was het resultaat beter. Mathieu 
van er Poel mocht hier 6 dagen de gele trui dragen maar 
daarna was het hier ook gedaan. Er waren nog wel een 
paar Nederlandse ritzeges maar zicht op een top 3 in de 
eindzege was voor een Nederlander niet weggelegd.
Daarna kwamen de Olympische spelen hier was het 
resultaat uitermate goed met een medailleoogst van 36, 
waarvan 10 gouden medailles. Geweldige prestatie van 
Nederland.
Maar hier waren ook diverse verrassingen. Sporters met 
een voorspelde zekere gouden medaille gingen met lege 
handen of met een “mindere” medaille naar huis.
Zo zie je maar niks is zeker in het leven en zo is het ook 
met de Covid-19 pandemie. We blijven hopen dat deze 
heel langzaam uitdooft maar het blijft twijfelachtig.

Nu gaan we ons weer richten op het nieuwe seizoen. 
De poule-indelingen zijn bekend. 
Grashoek 1 speelt weer in de 4e klasse E. Dit is bijna 
dezelfde klasse als vorig jaar. Veel Peel en Maas clubs en 
maar 1 Brabantse. 
Grashoek 2 komt uit in de 4e reserveklasse 05 en is hier in 
het gezelschap van allemaal Limburgse ploegen.

Grashoek 3 komt uit in de 6e reserveklasse 20.
Grashoek 4 komt uit in de 6e reserveklasse 21.
Alle 4 de ploegen hebben diverse derby’s in het 
vooruitzicht, dus dit wordt behalve ’n leuke pot voetbal 
zeker een geslaagde 3e helft. Voor de rest is er eigenlijk 
weinig te vertellen.
De begeleiding is bij alle teams nagenoeg hetzelfde 
gebleven. Alleen bij het 1e zijn er een paar veranderingen. 
Bas Gloudemans stopt als assistent-trainer. Deze taak 
neemt Leon Gommans over. Leon wordt ook grotendeels 
de vaste assistent-scheidsrechter bij het 1e. Tevens is Raoul 
Bennenbroek toegevoegd bij de begeleiding van het eerste.

Dan wil ik nog even de aandacht vestigen op het 
probleem scheidsrechters. 
Op dit moment hebben we voor de senioren 3 vaste 
scheidsrechters. Hier is er eentje tot ongeveer oktober 
van geblesseerd. Aangezien we ervoor hebben gekozen 
om alle teams gezamenlijk uit en thuis te laten voetballen 
komen we er zondags nu al tijdelijk eentje te kort.
We hebben dit tot nu toe nog op kunnen lossen 
door externe scheidsrechters in te schakelen of 
scheidsrechters welke normaal bij de jeugd fluiten te 
vragen om uit te helpen. Dit geeft aan hoe kwetsbaar we 
zijn, er mag wel nergens meer iets mis gaan want, zonder 
scheidsrechter geen wedstrijden.

Daarom nogmaals de oproep; WIE HEEFT ER ZIN 
OM ONS SCHEIDSRECHTERSKORPS TE KOMEN 
VERSTERKEN?
Verder wil ik iedereen een leuk en coronavrij voetbaljaar 
toewensen en ik hoop jullie allemaal weer zo spoedig 
mogelijk op sportpark De Peelrand te zien.   

| Door: Jo van Oijen
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Het is de laatste minuut van de wedstrijd bij een 1-1 stand 
en ja hoor de bal gaat op de stip. Wat nu? Hoe neem ik nu 
de perfecte penalty, zodat we toch met die drie punten 
naar huis gaan. Hier zijn een aantal verschillende stappen 
voor die je moet doorlopen om tot een uitstekende en 
onhoudbare penalty te komen. Waar het met het voetbal 
allemaal mee begint is met het trainen, trainen en nog 
eens trainen. Wil jij de penaltyspecialist worden van het 
team, dan zul je hier zelf ook iets voor over moeten hebben. 
Neem als voorbeeld thuis of na de training, ga even een 
kwartiertje penalty’s nemen, zodat jij jouw kwaliteiten kunt 
verbeteren. 

Voor dat je de bal op de stip legt moet je al weten waar jij 
de bal wil gaan schieten. Laat je vanaf dat moment ook niet 
meer afleiden door de keeper of andere tegenstanders om je 
heen. Zij proberen je alleen maar uit je concentratie te halen. 
Zorg dat je de bal goed op de stip legt, want doe je dit niet 
dan kan de scheids je terugfluiten. Hier zit je natuurlijk ook 
niet op te wachten, want dat gaat alleen maar meespelen. 
Neem een goede aanloop, dit is ongeveer van de lijn van de 
16-meter. Zorg voor een zuivere en krachtige trap en probeer 
de snelheid van je aanloop om te zetten in je krachtige trap. 
Als je dit doet krijgt de bal veel meer vaart en zal het voor de 
keeper een lastige karwei worden om de strafschop te keren. 
Probeer de bal altijd in een hoek te plaatsen, want als je door 
het midden schiet is dit voor de keeper vaak het makkelijkste 
om de bal tegen te houden. Als je het voor de keeper het heel 
lastig wilt maken moet je in de bovenhoeken schieten, dit is 
bijna altijd onhoudbaar voor de doelman. De keeper kijkt ook 
naar jou standbeen en naar jou aanloop. Een rechte aanloop 
is voor de keeper het minst fijne, hieraan kan die eigenlijk 
niks zien. Hier moet jezelf wel op trainen, want dit is niet het 

makkelijkste voor een penalty 
te nemen. Probeer ook zo weinig mogelijk van je standbeen 
te laten zien, maar dit is natuurlijk niet altijd mogelijk. Als je 
deze stappen goed traint kun jij over een tijdje alle penalty’s 
het net in laten gaan voor je team.

Wil je nog wat meer uitdaging aangaan voor jezelf? Dat kan! 
Tijdens de aanloop kun je van snelheid wisselen of kiezen 
voor een mooie schijnbeweging, dit maakt het voor de keeper 
alleen maar lastiger maar ook voor jezelf. Oefen dit dus 
goed na de training zodat jij een echte specialist wordt in het 
nemen van penalty’s!   

HOE NEEM JE 
DE PERFECTE PENALTY?    DE TIP VAN R
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Alle voorkomende 

STUCWERKEN
voor nieuwbouw en verbouwing

tel. 077 - 4663760
gsm 06 - 51278336

Donk 30
5768 XN Meijel
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De zomer komt bijna tot zijn einde en het voetbalseizoen is weer begonnen. Dit betekent dat 
we weer langzaamaan genoegen moeten nemen met slechtere weersomstandigheden. Er is 
daarbij één type speler die daar totaal niet blij mee is, namelijk de mooiweervoetballer. 

Elk voetbalteam heeft wel van die spelerstypes die anders zijn dan de rest. Denk bijvoorbeeld 
aan de lompe beuker, de vleugelflitser, de “scheids, fluit eens aan twee kanten man!”-speler, de 
sympathieke nietskunner, de “ik heb vroeger met talentendagen mee mogen doen” opschepper 
EN de meest bekende van allemaal: de mooiweervoetballer. 

De mooiweervoetballer kan, onder de juiste omstandigheden, de sterren van de hemel spelen. 
But can he do it on a rainy night in Stoke?” Absolutely ******* not. Want de mooiweervoetballer 
zit helemaal niet te wachten op een “rainy night.” Hij zit liever met een Triple Carmeliet en een 
zak borrelnootjes naar Veronica Inside te kijken. Hij weet daarbij natuurlijk wel te vertellen hoe 
het Nederlands Elftal meer pit in het spel moet gooien, terwijl hij zelf onder een dekentje op de 
bank zit. 

De mooiweervoetballer vergelijkt zichzelf vaak met Cristiano Ronaldo of Neymar. Dit laat hij 
dan ook graag zien met hakjes, balletjes met buitenkant-voet die over de zijlijn gaan en zestien 
schaarbewegingen alvorens hij duizelig op de grond valt. Op een zonnige zondagmorgen in mei 
wil het nog wel eens lukken, maar buiten die 3 zomermaandjes in Nederland is het vaak slecht 
gesteld met de mooiweervoetballer. Dan loopt hij 90 minuten lang als een verdwaalde zoutzak 
over het veld, nadenkend hoe hij een blessure kan nabootsen. 

Een ander talent van de mooiweervoetballer is om altijd met een schoon tenue van het veld 
af te druipen. 0-3 verloren, 8-0 gewonnen, belangrijke derby, kampioenswedstrijd het maakt 
allemaal niks uit. Want stel je voor, dat er bij het wassen een tenue extra gewassen moet 
worden. Nee, zo sympathiek is de mooiweervoetballer wel. Daarvoor gaat hij graag elk duel uit 
de weg. Na gezeur van teamgenoten klinkt dan steevast: “Ik werd niet gecoacht, man.” 

Nu de zomer bijna op zijn einde is kijkt de mooiweervoetballer met smacht uit naar april, als de 
zon zich weer laat zien. Want dan is hij op zijn best. Nieuwe gifgroene Nikes, schoon tenue’tje, 
kousen over de knieën getrokken en de haren strak in de lak. Maar zeg nou eerlijk, wat is een 
voetbalteam nou zonder een mooiweervoetballer.   

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

 

ODE AAN DE 
MOOIWEERVOETBALLER

Hij zit liever 
met een Triple 

Carmeliet en een 
zak borrelnootjes 

naar Veronica 
Inside te kijken
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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

TAAKVOETBAL
In de vorige Peelrandkoerier mocht ik u vertellen van mijn eerste 
voetbalstapjes en mijn traumatische misser voor open goal. In de jaren 
daarna ben ik eigenlijk bijna nooit meer zo dicht bij de goal van de 
tegenstander geweest. Ik was namelijk al vroeg een voetballer met een taak. 
En die taak bracht mij niet bij de goal. We kennen het fenomeen nu ook nog 
wel: soms krijgt een wat minder getalenteerde voetballer een “taak”, maar 
dit was anders. In die tijd had ons hele team taken. Individueel en als groep. 
Mijn taak was rechtsback. 

Het was 1971 toen het idee van 
Taakvoetbal zich bij mijn coach 
openbaarde. In mijn eerste 
voetbaljaren renden we nog als 
dollemannen achter de bal aan. Wij, 
die twintig kotertjes in katoenen 
shirts, lieten geen meter van 
het grote veld onbenut en gaven 
kluitjesvoetbal een gezicht. Misschien 
is juist die aanblik reden geweest 
voor onze gedreven coach om de leer 
van het Taakvoetbal te ontwikkelen 
en ons in de jaren daarop meteen 
de fijne beginselen daarvan bij te 
brengen. Hoe jong we ook waren, 
alle spelers, cruijffies en pietertjes, 
kregen een vastomlijnde taak. Mijn 
eerste taak, ik was inmiddels twaalf 
jaar, was om als rechtsback binnen 
een bepaald gebied te verdedigen en 
op te bouwen. Kwam ik daarbuiten 
dan kon ik op een enorme schreeuw 
rekenen. Nee, ik kwam nóóit meer in 
vijandelijk doelgebied…

Wij, de verdedigers, kregen daarnaast 

al snel de buitenspelval geleerd. 
We spraken af dat de laatste man, 
een uitzonderlijke voetballer, bij een 
aankomende pass op de aanvaller 
één stapje naar voren deed. Omdat 
wij aan de zijkanten de simpele taak 
hadden om altijd vóór die perfect 
timende laatste man te blijven, lukte 
het vaak om de aanval op die manier 
te verstoren.

Taakvoetbal, ik weet het nog goed. 
De voorhoedespelers hadden 
bijvoorbeeld de taak om NOOIT stil te 
staan, om ALTIJD van hun verdedigers 
weg te lopen. En we hadden als team 
de taak om ervoor te zorgen dat een 
speler die balbezit had, altijd minimaal 
één afspeelmogelijkheid had. En 
het werkte! Geen geoliede machine, 
dat was met onze kwaliteiten niet 
haalbaal, maar het gaf ons wat 
extra’s.

Ach, Taakvoetbal… De laatste die 
die leer met succes heeft toegepast 

was Lobanovskyj, de stoïcijnse 
bondscoach van het Russische elftal 
die bij het EK’88 op het ultieme 
moment de uitvinder van het 
Totaalvoetbal tegenover zich trof… 

Maar tijden veranderen, en daarmee 
de voetbalcultuur en de mentaliteit 
en gedrevenheid van veel voetballers. 
Zowel Taakvoetbal als Totaalvoetbal 
zijn fenomenen uit het verleden en 
mooi om over te vertellen. Wat nu 
telt dat zijn de bijna 80 Grashoekse 
jeugdvoetballers die we ontspannen 
van onze mooie sport willen 
laten genieten. En daar hoort hun 
ontwikkeling natuurlijk bij. Om dat 
nog beter te waarborgen heeft SV 
Grashoek met ingang van het nieuwe 
seizoen een technische commissie 
in het leven geroepen. Deze bestaat 
uit 4 personen uit de senioren- en 
jeugdcommissie en heeft onder meer 
als doelstelling: 

“het waarborgen van best mogelijke 
ontwikkeling en begeleiding van 
de jeugdspelers van pupillen naar 
senioren, waardoor iedere speler 
zijn voetbalplezier behoudt en qua 
capaciteiten het meest tot zijn recht 
komt. Eén en ander binnen het 
streven van onze jeugdafdeling naar 
recreatief voetbal binnen de eigen 
leeftijdsgroep.”   

| Door Frank Schilder VE
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SV Grashoek:
Zoals bijna alle voetbalvaders is Frank in 2008 begonnen als 
jeugdleider, bij Harmen en Niek in de F2.   Inmiddels is het aantal 
functies indrukwekkend: jeugdleider, jeugdtrainer, wedstrijds-
ecretaris jeugd en senioren, jeugdbestuur, voorzitter Minit-
oernooi Grashoek , mede-beheer website, verslagenschrijver, 
opstellen richtlijnen AVG, etc. Frank heeft heel veel plezier in zijn 
hobby SV Grashoek. Jammer genoeg heeft Harmen de schoe-
nen aan de wilgen gehangen vanwege een andere sport maar 
Niek is nog steeds lid.

Genealogie
Dit woord zei mij ook niks. Genealogie heeft te maken met het 
uitzoeken van een stamboom van je familie. En dan niet alleen 
de stamboom of afkomst. Als opsporingsambtenaar van de 
FIOD zit het in de genen van Frank om het verhaal achter de 
voorouders persoon verder uit te zoeken. Zo heeft Frank niet 
alleen de voorouders van Jeannette en hemzelf weten terug te 
vinden tot rond het jaar 1675, maar ook informatie over onder 
meer hun woonplaatsen. Zelfs in oude (online) kranten en poli-
tierapporten was informatie te vinden. De verhalen achter die 
personen fascineren me.   
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Vandaag waren we oppe koffie bij Frank Schilder. Frank woont met zijn vrouw 
Jeannette en kinderen heerlijk buitenaf aan de Helenaveenseweg.

Roots:
Frank is afkomstig uit Bennebroek onder de rook van Haarlem in de bollenstreek. De 
Noordhollander doorliep alle jeugdteams van BSM (Blijft Steeds Moedig) in Bennebroek, 
zowel bij de voetbal als bij de honkbal. Deze club kent een rijke geschiedenis vanaf 1923. 
Ook heeft hij op een blauwe maandag in de jeugd van HFC Haarlem gespeeld. Wie kent 
niet Pietje Keur, John Metgod, Ruud Gullit en Martin Haar die allen de rood-blauwe kleuren 
verdedigden van HFC Haarlem.

Studententijd:
Frank studeerde in Nijmegen en had daar een groepje vrienden uit Panningen. Met Oud & 
Nieuw 1983-1984 leerde hij als student zijn Jeannette kennen. Frank liet de Grashoekse 
blonde niet meer gaan. Een jaar later gingen ze samenwonen in Amersfoort. Ook in Amers-
foort trok Frank de voetbalschoenen aan bij de Amersfoortse Boys en de honkbalhand-
schoen bij Smit & Dorlas Quick.  Zowel Harmen als Niek geloven nog steeds niet dat Frank 
in 1993 de beste slagman was bij de honkbalclub in Amersfoort. Einde jaren 90 hadden 
Frank en Jeannette zelfs plannen om de Camping Peelweide in Grashoek over te nemen. Op 
het laatste moment ging dit niet door en togen ze naar de Helenaveenseweg.

Beroep: 
Opsporingsambtenaar FIOD 
Leeftijd: 
58 jaar
Huwelijkse staat: 
Gehuwd Jeannette Kompier
Kinderen: 
3; Marieke, Harmen, Niek
Hobby’s: 
voetbal, buiten werken, 
genealogie (daarover later 
meer)
Lid SV Grashoek: 
sinds 1 juli 2005

FRANK IN HET KORT
Jinek of Humberto? Beide niet
Jo van Oijen of Richard Janssen? Hier kan ik ook 
geen keuze tussen maken. Ik heb met beide een fijne 
samenwerking. 
Studio Sport of Voetbal Inside? Studio Sport.
De Graaskneuzers of De Fanfare? De Fanfare.
Rutte of De Jonge? Rutte.
FIOD of Belastingdienst? FIOD
Gelovig? Op mijn eigen manier.
Mooiste sportmoment? Goal van Marco van Basten EK-
finale 1988
AZ of Ajax? Ajax!
Ik zou een dag willen ruilen met? Poetin. Ik zou daar 
graag eens in de keuken kijken hoe het daar werkt.
Ik heb respect voor? Integriteit en eerlijkheid, Dat is ook 
mijn drijfveer voor mijn werk bij de FIOD  

Ik erger me aan? geniepigheid
Heb je ergens spijt van? Nee
Wat zou je anders hebben gedaan?  Weet ik niet.
Waar staat SV Grashoek over 5 jaar? Ik denk dat we 
dan nog steeds een gezonde vereniging zijn, maar 
dat daarvoor wel meer samenwerking met andere 
verenigingen noodzakelijk is. 
Accommodatie SV Grashoek:  Top. We hebben het 
prima voor elkaar. Martien en alle betrokken vrijwilligers 
verdienen een pluim. Door ons gedreven vrijwilligerscorps 
en het vertrouwen van het bestuur in die vrijwilligers zie je 
veel positieve dingen terug in accommodatie, materialen, 
etc.
Heb je nog aanbevelingen voor het bestuur van SV 
Grashoek: Ik zou graag een vervolg op de “toekomstvisie 
2020” willen zien.
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OPPE KOFFIE MET: FRANK SCHILDER | Door Andre Rijs
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Dagblad De Limburger een 
special heeft gewijd aan 
onze alleskunner Jo van 
Oijen? Ere wie ere toekomt…
   

De nieuwbouw nu écht een 
werkplaats is geworden nu 
dat ook de werkbank en al 
het gereedschap van Martien 
daarheen is verplaatst? 
   

De nieuwbouw uiteraard is 
voorzien van een effectieve 
alarminstallatie!
   

De Jako voetbaldagen niet al-
leen erg leuk waren? De jeugd 
heeft ook nog eens het 
indrukwekkende bedrag van 
€ 500,- bij elkaar gelopen!
   

Dat er inmiddels glasvezel-
kabel is aangelegd op het 
sportpark? We wachten nog 
even op de aansluiting, maar 
die volgt snel!
   

De vreemde strook snel-
groeiend gras precies boven 
de sleuf van de glasvezelka-
bel ligt? Toeval?
   

We dit najaarseizoen 
8 jeugdteams hebben inge-
schreven voor de competitie? 
En dan hebben we natuurlijk 
ook nog de Kabouters, maar 
die voetballen een wekelijks 
toernooitje binnen Peel en 
Maas.
   

De JO19 en JO15 teams 
dit jaar door de KNVB zijn 
ingedeeld aan de hand van 
de zogenaamde Teamindex? 
Die wordt samengesteld aan 
de hand van de resultaten 
van de betrokken spelers in 
de afgelopen seizoenen.
   

 
Het Coronavirus nog steeds 
invloed heeft op de dagelijk-
se gang van zaken. Voor-
namelijk als het gaat om de 
kantine. Gelukkig kunnen 
we wel gewoon voetballen! 
Hopelijk blijft dat zo.
   

Wij een nieuwe regenpomp 
krijgen en dat wij die dit jaar 
weinig nodig hebben gehad.
   

Met behulp van Martien en 
de relatief natte zomer er nu 
meer dan 23.000 vierkante 
meter prachtig voetbalgras 
op ons ligt te wachten!   
   

De eerste trainingen en 
oefenwedstrijden voor de 
senioren en de oudere jeugd 
ook dit jaar werden getekend 
door de vele afmeldingen. 
Logisch want de zomer-
vakantie duurde tot en met 
3 september!    
   

We nog steeds hulp in de 
kantine kunnen gebruiken? 
Misschien wel de gezelligste 
manier om de club te onder-
steunen! 
   

Alle jeugdleiders zijn getrak-
teerd op een heerlijke BBQ 
en een pilsje ter afslui-
ting van het meest gekke 
voetbalseizoen ooit. Hun 
inspanningen hebben ervoor 
gezorgd dat de jeugd, on-
danks alle beperkingen, tóch 
nog heel veel hebben kunnen 
voetballen! 
   

Grashoek 4 weer geheel 
bestaat uit Poolse spelers? 
En dat dit team nog steeds 
wordt begeleid door Jo van 
Oijen en Peter Haenraets?

   

Grashoek 4, ook wel 
FC Polska genoemd, 
nu alweer haar zesde jaar 
ingaat? Gewoon, omdat het 
goed voelt…
   

dat er in de oefencampagne 
van Grashoek 1 een aantal 
malen “Hup Méhl” te horen 
viel vanaf de zijlijn? En dat 
terwijl er niet eens tegen 
RKMSV werd gespeeld…
   

De competities van de JO13 
en de jongere teams dit voet-
baljaar niet uit twee delen 
bestaat (najaar en voorjaar), 
maar uit vier delen? Steeds 
na 5 of 6 wedstrijden wordt 
bekeken of het team wel op 
het juiste niveau is ingedeeld
   

Onze jeugdafdeling nu 
bestaat uit 79 Grashoekse 
leden? In de vijf combiteams 
spelen ook nog eens 
27 spelers uit Koningslust.
   

SV Grashoek op dit moment 
in totaal 267 leden heeft.
   

Wij de volgende nieuwe leden 
hebben mogen begroeten Sil 
van Sleeuwen, Jordi van der 
Hulst, Ruud van Oijen, Mark 
Crommentuijn, Tren Janssen 
en Finn Janssen.
   

Wij helaas afscheid als lid 
hebben moeten nemen van 
Ton van Oijen, Daniel Kamp, 
Niels Kamp, Sjoerd Kamp, 
Lisa Antonioli, Senna Krekels, 
Harmen Schilder, Dinand 
Sonnemans en Niels Peeters
   

GRASHOEK 4 TEGEN RKMSV 5
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EEN COLUMN OVER GRASHOEK 3, VOETBAL IN DE ONDERSTE REGIONEN
Na 10 maanden wachten op weer eens een competitiewedstrijd is het bijna zover; het nieuwe 
seizoen staat op het punt om te beginnen. Nu de schoenen eindelijk weer uit de tas kunnen is 
het ook hoogstens tijd om eens een kijkje te nemen bij Grashoek 3. Hoe is de stand van zaken, 
wat zijn de verwachtingen, maar ook; wat zijn nu eigenlijk de charmes van het voetballen in de 
onderste regionen van het amateurvoetbal?

Het moge duidelijk zijn dat afgelopen seizoen COVID-19 roet in het eten gooide voor heel het 
amateurvoetbal. De derde en direct laatste wedstrijd van Grashoek 3 in het seizoen 20-21 op 
11 oktober 2020 werd nog met 0-9 verloren van H.B.S.V. We kunnen alleen maar dromen hoe de 
rest van het seizoen verlopen zou zijn. 
Echter, bracht COVID-19 ook een aantal kansen en mogelijkheden met zich mee. Zo werd er, 
nu er geen wedstrijden meer waren, de trainings-dag van het Derde verplaats van de Dinsdag 
naar de Zondag. Waar de opkomst bij trainingen op de dinsdagavond veelal mager was en veel 
trainingen afgelast werden door een tekort aan spelers werd al snel duidelijk dat de training 
op de zondag beter bezocht werden. Vanaf maart werd tot aan de zomerstop op elke zondag 
fanatiek getraind door een tiental spelers, waarbij al snel een verbetering in conditioneel 
vermogen duidelijk werd. Het is daarom erg heugelijk om nu, ook al zijn de trainingen weer op de 
dinsdagavond, een groot aandeel spelers terug te zien op het trainingsveld.
Uit gesprekken met spelers blijkt dat het voor velen het ook een doel is om als team meer 
te gaan trainen zodat de conditie verbeterd wordt en er minder blessures zijn. Maar ook 
meer scoren en hoger in de competitie te eindigen staat bij velen op het lijstje. Echter, een 
ander belangrijk doel voor velen is de huidige overheersende goede sfeer binnen het team te 
behouden. Op het veld is de sfeer vaak goed. Er wordt gelachen, wanneer er weer eens een 
bal buiten de lijnen geklungeld wordt, de trukendoos opengaat, of er een “zaag” wordt ingezet. 
En ook al zijn er soms wat frustraties, scheldtirades of boze gezichten wordt er door een potje 
bier na de wedstrijd voor gezorgd dat er weer met zijn allen gelachen wordt.
Maar de gezelligheid buiten het veld is vaak nog beter. Wanneer gevraagd naar de leukste 
momenten bij het Derde noemen veel spelers het teamfeest, maar ook de befaamde 
huifkartocht vaak genoemd wordt als leukste moment binnen het Derde. Zo werd voor de eerste 
training al gepraat over een mogelijke planning van de huifkartocht naar een uitwedstrijd. Maar 
ook gewoon een simpele 3e helft na het voetballen is voor velen een mooi moment.
Dat is nu de kracht van de kelderklasse; serieuzere momenten wisselen zichzelf af met vaak 
komische momenten en aan het einde van de dag na afloop van de derde helft kan iedereen 
terugkijken op een geslaagde dag. Waar het met de gezelligheid wel goed zit is het ook te hopen 
dat het werken aan de sportieve prestaties zich dit seizoen zal voortzetten. Grashoek 3 heeft 
op het moment van spreken al drie nieuwe spelers mogen verwelkomen en een aantal spelers 
komen terug van blessures. Hopelijk zullen trainingen zorgen voor fittere spelers en minder 
blessureleed. Waar voor sommigen “kampioen worden” het ultieme doel is, volstaat voor veel 
spelers vaak het volgende; knokken voor elke meter en proberen het maximale uit de wedstrijd 
te halen, maar vooral plezier hebben.

Het is voor nu gissen hoe het seizoen zich zal ontpoppen, echter, met een leuke indeling voor 
Grashoek 3, met daarin teams uit de omgeving zoals Panningen, Beringe en Helden is het zeker 
dat er een aantal leuke Derby’s op het programma staan.    

DE KRACHT VAN DE 
KELDERKLASSE

Er wordt gelachen, 
wanneer er weer 

eens een bal 
buiten de lijnen 

geklungeld wordt, 
de trukendoos 
opengaat, of er 

een 'zaag' 
wordt ingezet

EFFE RELAXEN OP HET VOETBALVELD

JO17 TEGEN PEC (PANNINGEN EGCHEL COMBINATIE)
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PROGRAMMA 
VETERANEN 
NAJAAR 2021
11 september Grashoek - Baarlo 17:00 uur
18 september M.V.C'19 - Grashoek 17:00 uur
25 september Grashoek - BEVO 17:00 uur
2 oktober Panningen - Grashoek 17:00 uur
9 oktober FCV Venlo - Grashoek 17:00 uur
16 oktober Grashoek - Belfeldia 17:00 uur
23 oktober Vrij
30 oktober Venlosche Boys - Grashoek 17:00 uur
6 november Grashoek - TSC'04 17:00 uur
13 november Blerick - Grashoek 17:00 uur
20 november Grashoek - V.V.V.'03 17:00 uur
27 november H.B.S.V - Grashoek 17:00 uur

Training van de selectie in 1975. 
Vlnr.; Jac Hanraets, Jan Hanraets, 

Peter Sonnemans, Sjraar Vercoulen. 
De bok is onbekend.

De Kabouters van SV Grashoek uit 2010

DE DERDE HELFT
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Nieuw seizoen  
dus ook nieuwe activiteiten

We zijn er nog lang niet vanaf, dat virus dat Nederland al anderhalf jaar flink beïnvloed. Maar we zitten nu wel 
in een periode dat er door de vaccinaties iets meer mogelijk is. De maatregelen blijven natuurlijk op en neer 
gaan, en hierin proberen we bij de voetbalclub leuke activiteiten voor de voetbalclub te organiseren.

Om te beginnen kijken we terug op 
de erg gezellige online clubavond, 
die op 11 juni heeft plaatsgevonden. 
De activiteit heeft een lang 
voortraject gehad omdat deze 
meerdere keren is uitgesteld, maar 
dat mocht de pret niet drukken. 
Veel bekende SV Grashoek leden 
waren in verschillende soorten 
thema’s aan het woord en 
hadden iets te vertellen over de 
voetbalclub. De deelnemers zijn op 
de hoogte gebracht van de laatste 
ontwikkelingen op Sportpark de 
Peelrand, moesten raden over 
wie verteld werd en kregen all-
time opstellingen te horen van 
SV Grashoek. Bart van Esseveldt 
en Luuk Janssen vertelden wat 
de kracht van het 3de is, en 
hoofdtrainer Critiën vertelden over 
het afgelopen en komende seizoen. 
Zo kunnen we nog even doorgaan, 
jong en oud kwam allemaal aan de 

beurt. 
De online clubavond vond plaats 
op de eerste wedstrijddag van 
het EK voetbal. Dit thema is er 
ook een klein beetje in verwerkt. 
Vooraf en tijdens dit EK voetbal 
hebben de leden van SV Grashoek 
het EK kunnen voorspellen. In 
totaal deden er 45 leden aan mee. 
Uiteindelijk was Tymo Janssen de 
winnaar, hij heeft door de goal in 
de finale van Bonucci de meeste 
punten verzameld.

En wanneer een nieuw 
voetbalseizoen start, wordt 
er ook gekeken naar leuke 
activiteiten voor de leden. In het 
voorseizoen is er daarom een 
Bierpong toernooi georganiseerd. 
Het wereldberoemde spel dat uit 
Amerika is komen overwaaien 
wordt hier ook steeds populairder. 
Na een training op de vrijdagavond 

werden de spelers uitgedaagd om 
het pingpongballetje in de beker 
van het andere team te gooien.  

In het vorige clubblad is het FIFA-
toernooi al aangekondigd. Deze 
gaat onder voorbehoud van de 
corona-maatregelen door! Dit 
gaat plaatsvinden op zaterdag 
23 oktober, bij de start van de 
herfstvakantie. Er wordt natuurlijk 
gespeeld met de nieuwste versie 
van het spel, FIFA22! Een leuke 
activiteit waar jong en oud aan kan 
deelnemen.

De activiteitencommissie hoopt 
dat dit seizoen niet onderbroken 
gaat worden, en dat er nog 
veel leuke activiteiten kunnen 
plaatsvinden op de Peelrand. 
We wensen iedereen een fijn 
seizoen toe! 
| Door: Jarno Steeghs

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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ALGEMENE INFORMATIE  
SEIZOEN 2021-2022
AFGELASTINGEN
Als er een wedstrijd of een training wordt afgelast wordt dat 
altijd via de leider aan de spelers of ouders doorgegeven. U 
kunt ook kijken op de website.

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

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

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

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

AFMELDEN VOOR EEN TRAININGSAVOND
De speler die niet in staat is een trainingsavond bij te wonen 

dient zich tijdig bij de trainer of leider af te melden. De wijze 
van afmelding en het uiterste tijdstip wordt door de trainer 
aan de spelers meegedeeld, net als de gevolgen voor het niet 
voldoen aan deze afspraken.
Ook hier geldt dat afmelding moet worden beperkt tot 
uiterste noodzaak omdat de trainer bij de planning van 
rekening houdt met het aantal spelers. Daarbij geldt: een 
training hoort net zo goed bij het voetbal als een wedstrijd. 
Het is ook een teamactiviteit en niet vrijblijvend

BLESSURES
Fysio & Sport Meijel verzorgt de blessurebehandelingen.
William van der Heijden of Bart Lalieu zullen als vaste fysio-
therapeut voor SV Grashoek iedere dinsdagavond ongeveer 
een uur aanwezig zijn vanaf 18.45 uur voor de selectie van SV 
Grashoek. Dit uur is bedoeld voor het screenen van klachten, 
adviseren en informeren en korte behandelingen zoals massa-
ge en/of tapen. Afhankelijk van de diagnose van de klacht KAN 
er dan een vervolgafspraak worden gemaakt om de blessure 
te laten behandelen in hun praktijk
William en Bart zullen ook op de club beschikbaar zijn voor de 
andere senioren, alsook voor de JEUGD. We zien steeds meer 
blessures bij jongeren en we vinden het belangrijk om deze 
snel te verhelpen. Aarzel niet om een afspraak te maken, dat 
kan via www.fysiosportmeijel.nl.
Vermeld dan bij de toelichting dat je speler van SV Grashoek bent.

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

ELFTALSAMENSTELLING
Bij de senioren worden de elftallen in overleg met de trainers 
en de leiders van de desbetreffende elftallen samengesteld.
Bij de jeugd gaan wij uit van de voorgeschreven 
leeftijdsgrenzen. De jeugdcommissie behoudt zich daarnaast 
het recht voor om spelers in een hoger of lager team in te 

delen als daarmee qua aantal spelers een evenwichtiger 
teamindeling kan worden gerealiseerd. Wij zullen in die 
uitzonderingssituaties uiteraard beoordelen of een speler qua 
voetbal en/of ontwikkeling in dat andere team past.
De jeugdafdeling van SV Grashoek heeft géén prestatieve 
teams. Om die reden zullen, wanneer er meerdere teams 
in een leeftijdsgroep kunnen worden samengesteld, de 
hierboven genoemde uitgangspunten gelden.
Voor het seizoen 2021-2022 gelden de volgende 
leeftijdsgrenzen.

SAMENWERKING MET KONINGSLUST
Bij de jeugd is er een samenwerking met Koningslust. 
Dit betreft in principe alleen het groot-veld-voetbal, dus de 
leeftijdsklassen JO13 t/m JO19.
Tot en met de JO11 zijn er geen combinatie teams met 
Koningslust en wordt er gewoon in Grashoek getraind en 
gespeeld.

Kabouters: spelers van 5 jaar en ouder die niet in 
een hoger team vallen

JO  8: spelers geboren op of na 01-01-2014
JO  9: spelers geboren op of na 01-01-2013
JO10: spelers geboren op of na 01-01-2012
JO11: spelers geboren op of na 01-01-2011
JO13: spelers geboren op of na 01-01-2009
JO15: spelers geboren op of na 01-01-2007
JO17: spelers geboren op of na 01-01-2005
JO19: spelers geboren op of na 01-01-2003

TRAININGSTIJDEN EN –LOCATIE
(De jeugdspelers dienen bij de trainingen een kwartier van 
tevoren aanwezig te zijn, tenzij expliciet anders door de 
trainer wordt aangegeven)

Grashoek 1 Dinsdag en vrijdag 19.45 - 21.15 uur
Grashoek 2 Dinsdag en vrijdag 19.45 - 21.15 uur
Grashoek 3 Dinsdag 20.00 - 21.00 uur
Grashoek 4 Woensdag 20.00 - 21.30 uur
Veteranen Dinsdag 20.00 - 21.00 uur
Keepers Dinsdag 19.30 uur

JO19 / JO17 Maandag Grashoek 18.30 - 20.00 uur
 Donderdag Koningslust 18.30 - 20.00 uur
JO15-1 / JO15-2 Dinsdag Koningslust 18.30 - 19.45 uur
 Donderdag Grashoek 18.30 - 19.45 uur
JO13 Maandag en 

donderdag
18.30 - 19.45 uur

JO11-1 / JO11-2 Maandag en 
woensdag

18.30 - 19.45 uur

JO9 / JO8 / Kab Woensdag 18.30 - 19.30 uur

WEDSTRIJDTIJDEN EN –LOCATIES 2021-2022
(De jeugdspelers dienen bij de wedstrijden een half uur van 
tevoren aanwezig te zijn, tenzij expliciet anders door de leider 
wordt aangegeven)

Nj 2021 Vj 2022
JO19-1 15.00u Koningslust Grashoek
JO17-1 14.00u Koningslust Grashoek
JO15-1 14.00u Grashoek Koningslust
JO15-2 13.00u Grashoek Koningslust
JO13-1 11.30u Grashoek Grashoek
JO11-1 10.30u Grashoek Grashoek
JO11-2 09.30u Grashoek Grashoek
JO9-1 10.30u Grashoek Grashoek

VERVOER
Voor de jeugd wordt het vervoer geregeld door de ouders. 
Dit houdt in dat ouders ieder 1 à 2 keer per half jaar aan de 
beurt komen om spelers naar de uitwedstrijden te brengen. 
De jeugdafdeling geeft voor het seizoen een lijst uit waarop 
staat welke ouders aan de beurt zijn. Zo hebt u ruimschoots 
de gelegenheid om iets te regelen, mocht een bepaalde datum 
u niet uitkomen. U kunt ruilen met andere ouders of voor 
iemand anders zorgen. Op deze manier wordt het vervoer 
gelijk verdeeld en ook uw kinderen zult u een plezier doen, 
want met ouders langs de lijn beleven zij de sport veel mooier.
Wij verwachten van u dat u de verkeersregels in acht zult 
nemen. Speciale aandacht graag voor het dragen van de 
veiligheidsgordels en de snelheidsbeperkingen. Bedenkt 
u goed dat u onderweg bent met andermans kinderen. 
Het roken in de auto is uiteraard uit den boze, zowel tijdens 
als vlak vóór het vervoer van de kinderen.
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De leiders beslissen naar welke uitwedstrijden en trainingen 
per fiets wordt gegaan. Omwille van de groepsvorming is het 
daarbij niet gewenst dat ouders hun kinderen en mogelijk een 
deel van de groep toch per auto brengen.
Het vervoer naar de uitwedstrijden bij de senioren wordt 
zoals altijd door de spelers zelf verzorgd (op vrijwillige basis). 
De vergoeding hiervoor wordt per elftal afzonderlijk voor 
aanvang van het seizoen met elkaar afgesproken.

CONTRIBUTIE 2021 - 2022

 

Actieve senioren zonder vrijwilligersfunctie € 165,00 *
Veteranen € 130,00 *
Actieve senioren met vrijwilligersfunctie € 125,00 *
Veteranen met vrijwilligersfunctie € 90,00  
JO19 € 98,00 **
JO17 € 98,00 **
JO17, JO19 spelers met vrijwilligersfunctie € 68,00 **
JO15-1, JO15-2 € 85,00 **
JO13 € 85,00 **
JO11-1, JO11-2 € 69,00 ***
JO9 € 69,00 ***
Kabouters € 42,00 ***
Niet actief lid zonder vrijwilligersfunctie € 45,00  
Niet actief lid met vrijwilligersfunctie € 13,00 ****

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

** inclusief 8 euro voor het wassen van de shirts
*** inclusief 7 euro voor het wassen van de shirts
**** NB Om aanspraak te kunnen maken op de collectief 

afgesloten vrijwilligersverzekering en om redenen van 
aansprakelijkheid dienen ook de vrijwilligers lid te zijn van 
SV Grashoek

Afhankelijk van uw lidmaatschap zal het bedrag in twee 
termijnen worden afgeschreven. Op of rond 2 september zal 
de eerste termijn van het door u opgegeven rekeningnummer 
worden afgeschreven en op of rond 2 februari het resterende 
bedrag. Omdat u een doorlopende machtiging getekend 
voor het incasseren van de contributie hoeft u zelf geen 
actie te ondernemen. Voor degene die onze verenging nog 
niet gemachtigd hebben voor incasso zal de contributie 
middels dezelfde weg als in het verleden gefactureerd 
worden. De contributie dient dan voor de aangegeven datum 
betaald te zijn. Hebben wij 15 dagen na deze datum nog niets 
ontvangen, dan hebben wij de mogelijkheid om u uit te sluiten 
van activiteiten van onze vereniging.
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. Afmeldin-
gen voor het nieuwe seizoen dienen uiterlijk 1 juni doorge-
geven te zijn aan de secretaris of de jeugdsecretaris. Indien 
de afmelding tussen 1 juli en 1 augustus binnen komt wordt 
10 euro contributie in rekening gebracht i.v.m. de aan de KNVB 

af te dragen contributie. Indien na 1 augustus wordt opgezegd 
is het contributiebedrag voor een half seizoen verschuldigd.
Als de contributie betaald is over het 2e halfjaar, wordt deze 
terugbetaald als men zich voor 1 januari heeft afgemeld. 
Nieuwe leden die zich aanmelden op enig tijdstip voor 
31 december betalen de volledige contributie. Meldt men zich 
na 31 december persoonlijk bij de secretaris aan, dan betaalt 
men de contributie over het 2e halfjaar. Bij het beëindigen van 
het lidmaatschap wordt de incasso ook stopgezet.
Leden die vanwege blessures of ziekte, meer dan een half 
seizoen niet actief zijn geweest, hebben recht op restitutie. 
Deze leden of hun ouders kunnen in mei van elk seizoen een 
verzoek daartoe indienen bij de penningmeester. Tussentijdse 
restitutie vindt niet plaats.

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

VERZEKERINGEN
De KNVB heeft voor al haar leden een collectieve ongevallen-
verzekering afgesloten. Alle leden van SV Grashoek kunnen 
hier aanspraak op maken. De verzekering is van kracht tijdens 
alle door SV Grashoek georganiseerde activiteiten. Tevens is 
de verzekering van kracht tijdens de reis naar de activiteiten 
van SV Grashoek. Deze verzekering is secundair, dit wil zeg-
gen dat men allereerst de eigen verzekeringen moet aanspre-
ken en daarna kan men indien nodig een beroep doen op deze 
verzekeringen.
SV Grashoek heeft verder nog een aansprakelijkheids-
verzekering voor verenigingen afgesloten. Deze verzekering 
geldt natuurlijk voor leden en ook voor niet-leden die 
activiteiten voor SV Grashoek verrichten.
Indien men meer informatie wenst over de polisvoorwaarden 
kan men zich wenden tot Penningmeester Rens van Heugten. 

GRASHOEK - BRUHEZE 2019

DE NIEUWE DUGOUTS WORDEN AL GOED GEBRUIKT
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BEGELEIDING SENIOREN
Trainers Senioren
Chritiën van Goor Hoofdtrainer 

selectie
Leon Gommans Assistent trainer 1e 

en 2e team
Richard Janssen Assistent trainer 1e 

en 2e team
Piet Fleuren  Trainer 3e team en 

veteranen
Jo van Oijen Trainer 4e team
Frank Timmermans Keeperstrainer

Leiders en Grensrechters
1e elftal
Chritiën van Goor Trainer
Jan van der Werf Leider
Peter Adriaans Assistent Leider
Raoul Bennenbroek  Assistent Leider
Joep Gommans Grensrechter
Leon Gommans Grensrechter

2e elftal
Chritiën van Goor Trainer
Stanley Cuijpers  Leider
Puk van Oijen Leider
Thijs Sijben Assistent Leider
Marcel van Heugten Grensrechter

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

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

Veteranen
Bart Gommans Leider
Frank Timmermans Leider

BEGELEIDING JUNIOREN
JO19-1
Jo van Oijen Trainer/Leider
Roel Hunnekens Leider
Kai van Megen Assistent Leider
Robin Peeters Assistent Leider
Jacco Kempen Grensrechter

JO17-1
Jarno Steeghs Trainer/Leider
Andy Hunnekens Assistent Trainer/

Leider
Frank Schers Leider
Freek Kessels Trainer
Jeffrey Daniels  Grensrechter

JO15-1
Anton Eggers Trainer/Leider
Luka Aerts Assistent Trainer
Jens van den Heuvel Assistent Trainer
Marco van de Goor Trainer
Ramon Janssen Technische staf

JO15-2
Edwin van de Goor Trainer/Leider
Bas Gloudemans  Leider/overige staf
Ralph Verhaegh Trainer
Rick Heldens  Grensrechter/

overige staf

JO13-1
Rob Engels  Trainer/Leider
Richard Heijnen Leider
Bastiaan Hermans Leider
Rob Draak  Assistent Trainer
Quinten Krekels  Assistent Trainer
Stan Vaessen Assistent Trainer
Maarten v. Teeffelen Keeperstrainer

JO11-1
Peter-Jan Strik  Trainer/Leider
Coen Gommans Assistent Trainer

JO11-2
Leon Daniels Trainer/Leider
Luuk Houben  Trainer/Leiderf
Jelle Peeters Assistent Trainer
JO9-1
Nicole Strik Trainer/Leider

Kabouters
Roy van der Sterren Trainer/Leider

Keeperstrainers
Frank Timmermans

BEGELEIDING SEIZOEN 2021-2022

4 MEI HERDENKING 2021

TRAINING JO15-2

TRAINING JO15-1
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ORGANISATIE SV GRASHOEK
Opgericht  22 juli 1934
Inschrijving KvK:  40164331
KNVB verenigingsnr:  BBKB59Y
Bankrelatie
Rabobank Peel en Maas te Panningen NL95RABO0141911964

BEZOEKADRES
Sportpark: 'de Peelrand'
Helenaveenseweg 32, 5985 NM Grashoek
tel. (kantine): 077 3073871

ALGEMEEN SECRETARIAAT / POSTADRES
Iris Fahner
Berkenhof 6, 5985 RW Grashoek
tel: 06 38417828
contact@svgrashoek.nl
bestuur@svgrashoek.nl

WEDSTRIJDSECRETARIS SENIOREN EN JEUGD
Frank Schilder
Helenaveenseweg 56, 5985 NM Grashoek
Tel: 06 18602275
jeugdsecretaris@svgrashoek.nl
secretariaat-senioren@svgrashoek.nl

LEDENADMINISTRATIE
Truus Janssen
Pastoor van der Sterrenstraat 20, 5985 RZ Grashoek
Tel: 077 3076335
ledenadministratie@svgrashoek.nl

HOOFDBESTUUR
Ger Spreeuwenberg  Voorzitter 

voorzitter@svgrashoek.nl
André Rijs Vice-voorzitter / Sponsoring 
Rens van Heugten Financiën / Penningmeester

penningmeester@svgrashoek.nl
Iris Fahner Secretaris

bestuur@svgrashoek.nl 
contact@svgrashoek.nl

Jo van Oijen Seniorenzaken
Martijn van Haastert Jeugdzaken
Thom van Mullekom Kantine  

kantine@svgrashoek.nl
Gerard Pijnenburg Accomodatie / Vrijwilligers 

vrijwilligers@svgrashoek.nl

SENIOREN
Jo van Oijen Voorzitter
Ger Spreeuwenberg
Stanley Cuijpers
Richard Janssen

JEUGD
Martijn van Haastert Voorzitter
Frank Schilder Wedstrijdsecretaris 

jeugdsecretaris@svgrashoek.nl
Marco Smeets
Richard Janssen Technisch coördinator
Ralph Verhaegh Coördinator Pupillen (JO11 en jonger)
Leon Daniëls

FINANCIËN
Rens van Heugten Penningmeester
Rick van Esseveldt  Financiële administratie
Truus Janssen Ledenadministratie

COÖPERATIE
Peter Haenraets Algemene contactpersoon, inkoop
Rens van Heugten Financiën
Martien Peeters Groenvoorziening
Gerard Pijnenburg  Onderhoud

PR EN SPONSORING
Ralph Verhaegh Voorzitter
Roel Hanssen
Hans Hunnekens
Piet Fleuren
Gerard Pijnenburg
Dion van Mullekom
Twan Hunnekens
Andre Rijs

MINITOERNOOI
Frank Schilder Voorzitter, Veiligheid
Martien Peeters Horeca, accommodatie, technisch 

beheer
Erwin Pijnenburg Promotie, festiviteiten
Luc Maessen Promotie, festiviteiten
Rick Graus Wedstrijdzaken, Scheidsrechters
Mike Steeghs Wedstrijdzaken, Promotie, festiviteiten 

minitoernooi@svgrashoek.nl
Thom van Mullekom Horeca, Wedstrijdzaken, Promotie, 

festiviteiten
Hans Cuijpers

WEBSITE EN SOCIALE MEDIA 
Frank Schilder Voorzitter, Website
John Janssen  Webmaster, Peelrandkoerier, 

Correspondent Grashoek 1 
webmaster@svgrashoek.nl

Mike Steeghs Website
Roel Hanssen Sponsoring
Peter-Jan Strik Peelrandkoerier
Jac Haenraets Fotograaf
Piet Spee Correspondent Grashoek 1
Luc Maessen Website

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

KANTINE
Leon Gommans Voorraad beheer
Paul Strik Wedstrijdbezetting
Martien Peeters Voorraadbeheer en wedstrijdbezetting
Thom van Mullekom Algemeen & bestuurslid
Robin Peeters Wedstrijdbezetting

JEUGD AFSLUITDAG
Edwin van den Goor
Rick Graus

SCHEIDSRECHTERS
Cendy van Ophoven
Peter van Heugten

FYSIOTHERAPIE
William van der Heijden
Bart Lalieu

CONSUL
Toon van der Werf

EGCHEL 2 - GRASHOEK 2
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ONZE SPONSORS 2021
HOOFDSPONSORS 
Autobedrijf Grashoek  Grashoek
Café Zaal Cafetaria "LEANZO" Grashoek
Verhaegh Bouwbedrijf B.V. Grashoek
Verhaegh Interieur  Grashoek

SPONSOR TRAININGSPAKKEN 1E ELFTAL
Autobedrijf Grashoek  Grashoek
Café Zaal Cafetaria "LEANZO" Grashoek
Verhaegh Bouwbedrijf B.V. Grashoek

SPONSOR TASSEN 3E ELFTALEN
Kay Beumers Huifkartochten Grashoek

SPONSOR TASSEN 4E ELFTAL
ANTOM Agro-klussenbedrijf Grashoek

SPONSOR TRAININGSPAKKEN 3E ELFTAL
Café Zaal Cafetaria "LEANZO" Grashoek
Hovenier Bart van Mullekom Grashoek

SPONSOR JASSEN JEUGDLEIDERS
BOHACO Panningen
Verhaegh Bouwbedrijf B.V. Grashoek

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

RECLAMEBORDSPONSOR
Aardbeiculturen van der Werf VOF Helenaveen
Aardbei-Snijderij van der Werf BV Helenaveen
ABC Hekwerk Lottum
Alards Montage Horst
AllBest Security Systems Beringe
Artifice Beletteringen BV Helden
Autobedrijf Grashoek Grashoek
Autobedrijf van Ninhuijs Beringe 
Bart van Mullekom Hovenier Grashoek
Bavaria NV /  Winters Liessel Lieshout
Boerenbond Welkoop Panningen Panningen
BOHACO. HTM Beheer BV inzake BOHACO Panningen
Boots Stucadoorsbedrijf Meijel
Bouten Groep Panningen

BR Machinery Beringe
Cafe Ramones Grashoek
Café Zaal Cafetaria "LEANZO" Grashoek
Café Zaal Dotje Panningen
Coen Rooyakkers Installaties Panningen
Coolen-Pluijm Meijel
Coppers & Partners Panningen
Dikker bv Beringe
Djeenz Maasbree
Enorm Jan Reijnen B.V. Panningen
F. van Leeuwen Grondverzet Grashoek
Fien Bos Uitvaartzorg Panningen
Fietswinkel De TandeM Panningen
Flexstairs Grashoek
Food4mind Grashoek
Fred Engels Schilderwerken Panningen
Fysio&Sport Meijel Meijel
Ghielen Touringcarbedrijf B.V. Beringe
Glastuinbouwbedrijf J.H. van der Werf Helenaveen
Gommianz Grashoek
Hacumo montage Grashoek
Hans Cox Hoveniersbedrijf Panningen
Heldens springkussenverhuur Koningslust
Heldense Kantoor Installaties Panningen
Hovensbos Dierenpension Grashoek
Janssen Montage Koningslust
Janssen Uitvaartverzorging Panningen
Joosten Lichtadviescentrum Panningen
Jos Mestrom Montage Grashoek
Kapèlkeshof Wijn- en Golfdomein Grashoek
Kultura Veenproducten Grashoek
Leenders IT Panningen
Leenders-Gielen adviseurs Panningen
Ligra Support Panningen
Logo Products Sevenum
Maessen Tuinen Grashoek
Melcon Handelsonderneming Grashoek
Mennen Keukens B.V. Meijel
Mertens bv Horst
Mobers & Smolenaers Notarissen Panningen
Multigrow Grashoek BV Grashoek
Neessen BV Aardbei & Aspergeplanten Grashoek 
Autobedrijf Grashoek  Grashoek
Bart van Mullekom Hovenier Grashoek
Beej Wilmach Antiek Grashoek
BOHACO Panningen
Café Zaal Cafetaria "LEANZO" Grashoek
Hacumo montage Grashoek
KW Meubelen Grashoek
Ligra Support Panningen

Rientjes Tuinmachines Baarlo & Maashees Baarlo
Tent en Tapverhuur Nelissen Grashoek
Tuinbouwservice Grashoek Grashoek
Van Ophoven Houthandel en timmerbedrijf Grashoek
Verhaegh Bouwbedrijf B.V. Grashoek
Verhaegh Interieur Grashoek

CONSUMPTIEBONNEN SPONSOR
Nic Houben Woningstoffering  Helden

BANNER INTERNET SPONSOR
Autobedrijf Grashoek  Grashoek
Beej Wilmach Antiek Grashoek
BOHACO Panningen
Café Zaal Cafetaria "LEANZO" Grashoek
Hacumo montage Grashoek
KW Meubelen Grashoek
Partyservice Hans Janssen Beringe
Verhaegh Bouwbedrijf B.V. Grashoek
Verhaegh Interieur Grashoek

WEDSTRIJDBAL SPONSOR
Autobedrijf Grashoek  Grashoek
BOHACO Panningen
Café Zaal Cafetaria "LEANZO" Grashoek
Glasvezel buitenaf B.V. Schieddam
Hacumo montage Grashoek
JUMBO Panningen  Panningen
Partyservice Hans Janssen Beringe
Statice elektronica Recycling Beringe
Van Ophoven Houthandel en timmerbedrijf Grashoek
Verhaegh Bouwbedrijf B.V. Grashoek
Verhaegh Interieur Grashoek
Wivo Grashoek

VRIEND VAN SV GRASHOEK
BOHACO Panningen
Dhr. Hans Maessen Grashoek 
Eric v Esseveldt Grashoek
Ger Spreeuwenberg Grashoek
Hans Hunnekens Grashoek
Hans van Sleeuwen Grashoek
John Janssen Grashoek
Lowie Madou Grashoek
Multigrow Grashoek BV Grashoek
Piet Spee Grashoek
Roel Hanssen Grashoek
Toon van de Werf Grashoek

BRIEFPAPIER SPONSOR
Autobedrijf Grashoek Grashoek
BOHACO Panningen
Café Zaal Cafetaria "LEANZO" Grashoek

Hacumo montage Grashoek
JUMBO Panningen Panningen
Partyservice Hans Janssen Beringe
Teegrow Grashoek
Verhaegh Bouwbedrijf B.V. Grashoek
Verhaegh Interieur Grashoek

SPONSOR PEELRANDFLITS
Autobedrijf Grashoek  Grashoek
Café Zaal Cafetaria "LEANZO" Grashoek
Hacumo montage Grashoek
Huifkartochten Kay Beumers Grashoek
JUMBO Panningen Panningen
Sport 2000 De Bruijn Panningen
Teegrow Grashoek
Verhaegh Bouwbedrijf B.V. Grashoek
Verhaegh Interieur Grashoek

INTERNET LINK SPONSOR
Autobedrijf Grashoek Grashoek
Beej Wilmach Antiek Grashoek
BOHACO Panningen
Café Zaal Cafetaria "LEANZO" Grashoek
Hacumo montage Grashoek
Rabobank Peel, Maas en Leudal Panningen
Rientjes Tuinmachines Baarlo & Maashees Baarlo
Salarispoint Oirlo
Teegrow Grashoek
Verhaegh Bouwbedrijf B.V. Grashoek
Verhaegh Interieur Grashoek 

FINANCIELE SPONSOR
Geurts Grashoek BV Grashoek
Hans van Sleeuwen /  Sleevar BV Grashoek
JUMBO Panningen Panningen
Peeters Elektro Helden

TEAMGEVOEL BIJ DE JO11-1
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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


