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D De titel zegt iets over wat er aan de hand is in de wereld. Corona lijkt grotendeels weg, maar 

ligt nog zeker op de loer. De oorlog in de Oekraïne heeft de wereld verder op zijn kop gezet. 
Met voor de Oekraïners natuurlijk de grootste verschrikkelijke gevolgen, maar voor de rest 
van de wereld ook. Kosten stijgen enorm waardoor gezinnen het financieel moeilijk kunnen 
krijgen. Er is een groot te kort aan arbeidskrachten, wat ook zijn weerslag kan hebben binnen 
onze vereniging. Een zorg die ik bij deze ook zeker wil delen, daar we niet zonder vrijwilligers 
kunnen bij SV Grashoek.

Toch staan we er goed voor en hebben we de meeste vacatures gelukkig ingevuld. 
Financieel hebben we ons goed door de coronaperiode heen kunnen slaan en blijft het stevige 
fundament goed staan. Dit mede dankzij een super minitoernooi, met dank aan de zeer goede 
organisatie. 
Sportief hebben we een lang, maar zeker ook goed seizoen gedraaid, met kampioenen bij de 
jeugd en in het bijzonder het kampioenschap van SV Grashoek 4. Het eerste prolongeerde de 
4e klasse, ook een goede prestatie. We namen afscheid van Chritiën van Goor als trainer en 
Chritiën heeft mij meermaals gecomplimenteerd met de prachtige vereniging SV Grashoek, 
de super mooie accommodatie en de zeer goed sfeer binnen de club. Een beter en mooier 
compliment kun je niet krijgen en we staan er zelf misschien niet altijd bij stil, maar toch goed 
om in de spiegel te kijken.

Belangrijk om dit met zijn allen overeind te houden en daar hebben we iedereen bij nodig, van 
spelers tot vrijwilligers, tot supporters, tot sponsoren, tot samenwerking met VV Koningslust, 
tot iedereen en alles wat ik hierbij vergeet. En dat in Het Nieuwe Normaal, we zullen opnieuw 
alle schouders er onder moeten zetten en langzaam gaan we dan naar 2024, het 90-jarig 
bestaan van onze vereniging, een nieuwe mijlpaal in het verschiet.

Ik wil in het bijzonder onze sponsoren bedanken, die ons in de achterliggende periode trouw 
gebleven zijn, dat is super! En de sponsorcommissie werkt voortvarend verder aan het 
uitbreiden van het aantal sponsors, ook dat loopt goed.

Al met al zijn wij klaar voor Het Nieuwe Normaal en hopelijk met ons iedereen die SV Grashoek 
een warm hart toedraagt.
Ik wens iedereen heel veel sportief succes, veel voetbalplezier en een vooral ook een goede 
gezondheid toe!

Hopelijk tot snel op Sportpark de Peelrand. 

| Door: Ger Spreeuwenberg, voorzitter SV Grashoek
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Ik ben 58 jaar jong en ik woon in Meijel en spreek auch 
Grashooks. Vader van 2 kinderen Luc (28 jaar) en Janou 
(24 jaar). Mijn vriendin heet Relinde Scheepers en heeft 
eveneens 2 kinderen, Joep en Esmee. Ik ben als keeper 
actief geweest in de voetbalsport en heb dit op enige wijze 
overgebracht op mijn zoon Luc die op 9 jarige leeftijd ook 
keeper is geworden (beter dan ik). Toen ik gevraagd werd om 
zijn team te coachen en trainen is de vonk voor het coachen 
ingeslagen en doe ik dat met veel plezier.
 
Ik ben ondernemer en heb het bedrijf waar ik in 2004 
werkzaam was overgenomen om het bedrijf met mijn vele 
ideeën succesvoller te kunnen maken, “Joy Fresh Food” huidig 
“Versto”. Diezelfde ondernemende gedrevenheid, en dat 
enthousiasme vind men terug in de wijze waarop ik trainingen 
geef en de manier waarop ik coach.

Mijn rol als coach is begonnen bij de junioren standaard 
elftallen van RKMSV (D1 tot en met A1). Na het behalen 
van de noodzakelijk licenties ben ik overgestapt naar de 
senioren en ben begonnen bij RKSVV (4 Jaar), vervolgens ben 
ik gevraagd door Nelis Luijten om hem een seizoenshelft 
te ondersteunen met de trainingen van S.V. Grashoek. 
Een nieuwe aanbieding heeft mij vervolgens, als trainer 
coach, voor 4 jaar doen belanden bij de selectie van SV Egchel. 

Het trainen en coachen in een dorpscultuur met echt 
emotioneel betrokken spelers, toegankelijke bestuurders, 
leden en toeschouwers, die allemaal hetzelfde voor ogen 
hebben is voor mij de grootste motivatie om voor een 
bepaalde club te kiezen. In de periode dat ik Nelis heb 
ondersteund heb ik precies dit herkend bij SV Grashoek.
Ik had daarom ook geen bedenkingen toen ik door 
SV Grashoek werd gevraagd om trainer van de selectie 
te worden.
 
Mijn gedrevenheid en enthousiasme probeer ik over te 
brengen op de spelers, leiders, en iedereen die betrokken is 
bij de club. Iedereen zal van mij duidelijkheid in een realistisch 
jasje mogen verwachten, en dat werkt voor mij altijd twee 
kanten uit.

Ik kijk uit naar de samenwerking met de spelers, 
de opkomende spelers, de begeleiding en de staf, 
het bestuur, de vrijwilligers en zeker ook de toeschouwers 
van SV Grashoek. Het plezier op de zondag wordt gemaakt 
door iedereen die laat zien dat we hart voor de club hebben. 
Ik wens iedereen een sportief, leuk en succesvol seizoen toe. 
We zien ons op het sportpark.  

TRAINER
AAN HET
WOORD…
HALLO 
IK BEN 
JONN 
SMEDTS

| John Smedts | trainer selectie Grashoek 2022-2023
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E GRASHOEK BLIJFT 
IN DE 4E KLASSE
Met een mooie eindklassering 9e in 4E heeft Grashoek 1 het 4e 
klasserschap veilig gesteld. Na twee jaar eindelijk weer in een geheel 
afgewerkte competitie. Het is niet van een leien dakje gegaan. 
Het heeft even geduurd  eer de hoofdmacht van Grashoek op 
stoom kwam.

Na de 1e periode waren de geelzwarten met slechts 6 punten op 
een voorlaatste plek een geheide degradatiekandidaat. Lichtpunt 
in deze periode was de eerste overwinning 1-2 in en tegen Reuver. 
De echte schwung kwam er pas in na de winterpauze. In de 2e periode 
werden liefst 12 punten gehaald. De knappe 3-2 overwinning tegen 
het hoog geklasseerde Meterik en zeker de 1-1 in Neerkant mogen 
bonuspunten worden genoemd. In de 3e periode kwamen daar nog eens 
10 punten bij. Zeer belangrijk de twee overwinningen in de zogenaamde 
Engelse week in Grubbenvorst tegen GFC ‘ 33 en op de Peelrand 
tegen SVEB Broekhuizenvorst. De Oekrainer Ivan Muchak bleek een 
belangrijke aanwinst.  De knappe 2-1 overwinning tegen Neerkandia 
bracht het totaal aantal punten op 29, ruim een punt per wedstrijd, 
en een doelsaldo van 39-57. De handhaving mag gerust een knappe 
prestatie worden genoemd van trainer Chritiën van Goor en zijn staf. 
Zelden hebben zij met een vaste samenstelling kunnen werken en moest 
er regelmatig een beroep worden gedaan op het kwalitatief goede 
Grashoek 2. De betrokken spelers stonden er meteen. Dit kwam ook tot 
uitdrukking in de resultaten.

Wat weer opvalt in de prestatiecurve is de magere puntenoogst 
tegen de Peel en Maasclubs. In de tien derby’s waren 30 punten 
te verdienen.  Behaald werden er slechts drie. Twee in de in Meijel 
gespeelde wedstrijden en een mager punt tegen degradant Koningslust. 
Trouwens het punt tegen Koningslust was het enige wat werd behaald 
tegen clubs uit de voormalige gemeente Helden. Waar werden de 
meeste punten verdiend. Tegen Reuver werd het volle aantal van 
zes punten gehaald. Tegen TSC ’04 Tegelen, GFC ’33 Grubbenvorst, 
SVEB Broekhuizenvorst en Neerkandia werden vier punten behaald. 
Tegen deze clubs bleef Grashoek ongeslagen  even als tegen Meijel twee 
keer gelijk. Topscoorder met 9 goals werd Chris Hunnekens . Dit lijkt 
wat aan de magere kant maar dat is niet zo. Al zijn treffers waren 
beslissend voor punten waarbij twee last minute goals. Grashoek kreeg 
zes penalty ’s toegewezen, waarvan er vijf werden benut, 1x Job Janssen 
en 4 Coen Gommans. De tegenpartij kreeg 5 pingels, waarvan er 
3 werden benut. 

Voor het komend seizoen is trainer Jonn Smedts ook uit Meijel Chritiën 
van Goor opgevolgd. Grashoek 1 is verhuisd van 4e klasse E naar 
D. en treft een aantal clubs uit Midden-Limburg. Ik wens jullie een 
mooi seizoen.   

WAARDECHEQUE BIJEEN 
GESPEELD VOOR DE JEUGD 
VAN SV GRASHOEK

De jongens van de JO11-1 hebben het ZSV Voetbaltoernooi op hun naam geschreven.  
Vlnr:Niek van Zeeland, Jurre-Jan Strik, Zyra Aelen, Willem Strik, Ruben Kessels, Milan Bakker, 
Pierke Reinders en Cas Kersten (niet op de foto) super goed gedaan!

JO11-1 WINNAAR 
ZSV VOETBALTOERNOOI

Alle Grashoekse deelnemers 
aan het JAKO voetbalkamp in Meijel.
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als je ziet dat ze regelmatig het 1e elftal moesten 
uithelpen. De groep blijft voor aankomend seizoen 
ongeveer hetzelfde dus het resultaat van afgelopen 
seizoen zou haalbaar moeten zijn.

3E ELFTAL
Dit jaar heeft het team een erg zwaar seizoen achter 
de rug. Het gehele seizoen bleven ze in de onderste 
regionen hangen. De indeling was net iets te zwaar 
voor hen. De spirit is er wel, nu nog het resultaat. 
Voor aankomend seizoen zijn de verwachtingen 
hooggespannen. Er zijn geruchten dat ze misschien 
2x in de week gaan trainen!!! Als dat zo is dan komt 
het aankomend seizoen wel goed.

4 ELFTAL,
Zoals hierboven al vermeld, eindelijk kampioen in hun 
klasse. Voor aankomend seizoen hebben ze promotie 
gemaakt. Spelen dan in de 5e reserveklasse. Wordt zwaar 
maar komt wel goed. Is nu wel even wennen. Grashoek 3 
wordt nu Grashoek 4 en Grashoek 4 wordt Grashoek 3.
Vreemd maar zo zijn de regels van de KNVB.

CHRITIEN VAN DE GOOR,
Zoals iedereen weet gaat Chritien ons na afgelopen 
seizoen verlaten. Chritien begon 4 jaar geleden als ass. 
trainer van Nelis Luyten. Nadat Nelis wegging werd hij 
assistent van Wil Bongers. Toen Wil ons verliet nam 
Chritien het stokje over en werd hoofdtrainer.
Ondanks het coronatijdperk heeft Chritien zich als 
beginnend trainer supergoed gekweten van zijn taken 
in deze lastige periode. Top Chritien, super bedankt 
voor de mooie jaren en heel veel succes bij je nieuwe 
club Baexem.

SEIZOEN 2022/2023
Begeleiding senioren,
Bij het 1e elftal stopt Peter Adriaans als leider/vlagger. 
Peter bedankt voor alle jaren. Leon Gommans stopt als 
vlagger maar blijft wel ass. trainer. Richard Janssen blijft 
ook ass. trainer. Jan van de Werf en Raoul Bennenbroek zijn 
de leiders voor aankomend jaar En als nieuwste aanwinst 
bij het 1e, krijgen we Ruud van Esseveld erbij. Hij wordt de 
nieuwe vlagger. Jonn Smedts uit Meijel wordt de nieuwe 
trainer van de selectie voor aankomend seizoen. 
Bij het 2e elftal blijft de begeleiding hetzelfde. Stanley, 
Thijs en Puk blijven de leiders. Marcel blijft vlagger. 
Hier heeft Kris Teeuwen aangegeven Marcel te willen 
assisteren.
3e elftal, Jo en Peter blijven de leiders. Tomasz Kurek 
blijft vlagger.
4e elftal, Jesse Janssen gaat de taken van Job Teeuwen 
overnemen en komt dus in de begeleiding. Job wordt vaste 
keeper bij het 4e. Piet en Gerard blijven leider. Ron, Wouter 
en Eric blijven op toerbeurt vlaggen.

SPELERSAANTALLEN.
Voor aankomend seizoen ziet het er behoorlijk goed uit. 
Vanuit de jeugd zijn er een paar leuke spelers overgekomen 
tevens zijn er dus een paar Oekraïense spelers bijgekomen. 
Toch zijn nieuwe spelers altijd welkom!!!
Ook is het wenselijk dat alle teams bereid moeten zijn om 
elkaar uit te helpen, dit blijft belangrijk!!! Want ook al hebben 
we een behoorlijk aantal spelers, voor velen staat voetbal 
niet meer op de eerste plaats. Dit heeft tot gevolg dat er 
regelmatig heel makkelijk afmeldingen plaats vinden.

Voor aankomend seizoen wens ik iedereen een gezond, 
sportief en een coronavrij voetbalseizoen toe.   

EINDELIJK  
WAS HET ZOVER
Het 4e elftal van sv Grashoek is kampioen in de 6e klasse onderafdeling. Na 7 jaren strijden en diverse 2e en 
3e plaatsen, is het 4e elftal dan toch kampioen te geworden. In de laatste wedstrijd van het seizoen had het 4e 
genoeg aan één puntje. Concurrent Panningen loerde en hoopte wel op een missstap van Grashoek. Het was een 
thuiswedstrijd tegen Egchel 3. In de uitwedstrijd was het al een gevaarlijke tegenstander gebleken en werd er maar 
ter-nauwer-nood van gewonnen.

De spelers stonden bol van de zenuwen en nu bleek 
ook weer dat het een geduchte tegenstander was. 
Egchel, welke een bonus van Panningen kon verwachten 
bij een overwinning, vocht als een leeuw. Grashoek streed, 
maar verloor deze wedstrijd met 1-2. De teleurstelling 
droop er vanaf, maar het was even niet anders. 

Nu maar afwachten wat de wedstrijd BEVO - 
Panningen zou worden. Deze wedstrijd begon toen de 
wedstrijd van het 4e was afgelopen. Via telefoontjes 
en appjes kregen de spelers en begeleiding van 
het 4e steeds de tussenstanden door. De spanning 
steeg zienderogen, Panningen stond achter. En zie, 
de wonderen zijn de wereld nog niet uit, BEVO doet 
zijn sportieve plicht en verslaat Panningen in een 
zinderende wedstrijd.
Na de berichtgeving dat Panningen verloren had en 
Grashoek dus als kampioen gehuldigd kon worden vlogen 
spelers en begeleiding elkaar van blijdschap in de armen. 
Ongelooflijk!!!

Er werd hierna nog langdurig gefeest. De receptie, 
welke een paar weken later plaatsvond, werd een 
prachtige afsluiting van het gehele voetbalseizoen. 

De Poolse spelers hadden zoiets nog nooit meegemaakt. 
Namens de spelers van het 4e, bedankt sv Grashoek.

Nu weer even een terugblik naar de andere  
Grashoek teams.

1E ELFTAL
Grashoek handhaaft zich voor het 4e jaar in de 4e klasse. 
Een erg knappe prestatie. Zoals iedereen weet verlaat 
Chritien ons na 4 jaar. Handhaving was het doel, dit is 
Chritien en zijn mannen gelukt. Top.

Even een korte blik naar het nieuwe seizoen. We zijn weer 
ingedeeld bij verschillende Peel en Maas verenigingen. 
Er komen weer leuke wedstrijden aan tegen Beringe, 
Panningen en Kessel. Zoals het er nu naar uitziet 
hebben we voor aankomend seizoen een redelijk grote 
selectiegroep. Mede door de komst van een paar leuke 
Oekraïense spelers. Handhaving is weer het doel.

2E ELFTAL
Dit jaar kwam het tweede uit in de 4e reserveklasse. Was 
een beetje koffiedikkijken hoe het seizoen zou verlopen. 
Eindstand was in de middenmoot, geen slechte prestatie 

| Door: Jo van Oijen

Chris Hunnekens en Jarno Steeghs in actie tijdens de wedstrijd tegen SVEB
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OP NAAR WEDEROM 
EEN SPORTIEF SUCCESVOL 
EN GEZELLIG VOETBALSEIZOEN
Het afgelopen voetbalseizoen hebben veel teams van 
SV Grashoek hun sportieve doelstellingen bereikt. Dat is 
natuurlijk goed om te horen, en om het komende seizoen 
op voort te borduren. 

Voor Grashoek 1 betekent dit dat ze het komend seizoen 
wederom mogen gaan opnemen tegen andere kerndorpen 
uit de gemeente Peel en Maas. Koningslust en Meijel zitten er 
helaas niet meer bij, maar Beringe, Panningen en Kessel blijven 
wel bij SV Grashoek in de competitie. Uiteraard kunnen er dit 
seizoen dus ook een aantal derbyparty’s verwacht worden.

Net als andere jaren gaat de activiteitencommissie ook dit 
seizoen weer aan de slag om genoeg andere activiteiten 
te organiseren. Zoals de meeste mensen wel weten begint 
in November het WK Voetbal in Qatar. Voor ons is het nog 
wennen dat het WK voetbal in de winter gespeeld wordt, 
maar we hopen met z’n allen dat Nederland hier een mooie 
prestatie gaat neerzetten. Met het WK voetbal kan er weer 
een WK poule verwacht worden, en dan kunnen we zien wie 
er het meeste verstand van voetbal heeft!

Het darttoernooi, wat door enkele COVID-19 jaren niet door 
is gegaan, staat weer in de planning om georganiseerd te 
worden. Tijdens eerdere edities van het darttoernooi werd 
de kantine omgetoverd naar een mini Ally Pally, en stond de 
gehele kantine vol met fanatieke darters van elk niveau. 

De afgelopen 2 jaar is er in de winterstop ook een 
nieuwjaarsloop georganiseerd. Ieder jaar is het een succes 
gebleken om leden van SV Grashoek uit te dagen om een 
aantal kilometers af te leggen, waarbij ze tussendoor enkele 
spellen moeten uitvoeren om extra punten te ontvangen. Na 
de finish worden de deelnemers beloond met een lekkere kop 
soep en een broodje snack!

De activiteitencommissie kijkt uit naar een mooi 
voetbalseizoen. Er staan ons een aantal leuke activiteiten 
te wachten, en de mogelijkheid bestaat dat er hier nog 
een aantal aan toegevoegd worden. Voor iedereen een fijn 
voetbalseizoen gewenst!  

| Door: Jarno Steeghs

Marco Smeets probeert zijn zenuwen te bedwingen
 tijds de nieuwjaars activiteit 
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SV GRASHOEK 
NEEMT AFSCHEID 
EN HULDIGT
Tijdens de seizoensafsluiting werd er afscheid genomen van 
diverse personen en werden er ook enkele personen en teams 
gehuldigd vanwege hun verdiensten en kampioenschappen. 
Op deze pagina een overzicht van deze leden en teams.

Chritiën van Goor hier samen 
met zijn echtgenote
 nam afscheid als trainer.

Cendy van Ophoven kreeg de gouden scheidsrechter 
speld van de KNVB en werd hiervoor door
 SV Grashoek ook gehuldigd. 

JO 15 JM 1 en Grashoek 4 FC Polska werden in het zonnetje gezet 
vanwege hun behaalde kampioenschap.

Marco Smeets werd nog eens extra bedankt voor 
zijn verdiensten bij de bouw van de nieuwe opslagruimte.
Peter Adriaans, Riek Pijnenburg en Toon van de Werf namen afscheid 
nadat ze allen vele jaren een vrijwilligers taak hebben vervuld.

Edwin van de Goor nam afscheid 
als jeugdleider en werd door 
de jeugdcommissie hiervoor bedankt.

Gerard Pijnenburg werd onderscheiden met 
de zilveren KNVB waardering spelt 
voor zijn vele jaren vrijwilligers werk voor de club.

Jo van Oijen kreeg ook 
de zilveren KNVB waardering spelt 
omdat hij vele jaren belangeloos 
voor SV Grashoek zich heeft ingezet. 

6 jubilarissen werden gehuldigd; 
25 jaar Luc Steeghs en Martijn Maessen. 
40 jaar Ralph Verhaegh en Corry Bos. 
50 jaar Martien Peeters en 70 jaar Ber Verhaegh. 
Maarten Vaessen, Niels Willems en Rick van Oijen 25 jaar naar waren niet aanwezig.
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LOGO SV GRASHOEK
Voor een aantal van jullie wellicht een titel die nietszeggend 
is en voor insiders is dit geen nieuws, maar we hebben een 
zeer vervelende kwestie gehad rondom ons logo en dat wil 
ik middels dit artikel met jullie delen.

Op 19 januari 2022 ontvingen wij als SV Grashoek een 
aangetekende brief van een advocaat uit Amersfoort die 
namens een kunstenaar uit Amsterdam een claim indiende, 
vanwege het feit dat wij een logo, dat hij ontworpen heeft in 
2003, hebben gebruikt als basis voor ons logo, stammend 
uit 2009 voor ons 75-jarig jubileum. Voor alle duidelijkheid, 
wij hebben het logo volledig zelf ontworpen en nooit gebruik 
gemaakt voorbeelden van internet of iets dergelijks.

Zie onderstaande deel van de tekst als voorbeeld in de brief;

Het is niet toegestaan om het werk te verveelvoudigen en 
openbaar zonder toestemming van •••••• •••••••••••• 
als rechthebbend. U handelt in strijd met artikel 12 en 13 
Auteurswet.
Hierbij stel ik u vereniging namens mijn cliënt aansprakelijk 
van de schade die hij lijdt door uw inbreuk op intellectuele 
eigendomsrechten en onrechtmatig handelen.

Onderstaande het logo dat hij ontworpen heeft en het logo 
van SV Grashoek.

Er is daarna heel veel gebeurd en we hebben met diverse 
partijen overleg gehad over deze kwestie. Nu blijkt dat 
Intellectueel Eigendom een kwestie is waar verzekeringen en 
ook de KNVB, ons niet in konden bij staan. We hebben contact 
gezocht met een advocatenkantoor en omdat ARAG sponsor 
is van de KNVB, kregen we daar 30% reductie op de kosten. 
Ook hebben we nog andere experts ingeschakeld om deze 
case tot een goed einde te brengen.

Op de eerste plaats hebben we het logo volledig zelf 
ontworpen en voelde deze claim als onwerkelijk. Het wekt 
ook enorme woede op. Dat dit in Nederland kan en dat een 
kleine niet commerciële vereniging op deze manier bejegend 
wordt, is onvoorstelbaar.

Hij eiste een boete en voor alle gebruikte logo’s een 
vergoeding, waar overigens openbare prijslijsten voor zijn in 
Nederland. Verder eiste hij dat we het logo gebruik moesten 
stoppen en dat betekende dat we een nieuw logo moesten 
ontwerpen, maar vooral ook alle uitingen zouden moeten 
gaan vervangen.

Volgens de deskundigen was het voor ons niet raadzaam 
om het tot een rechtszaak te laten komen, wat we het liefst 
gedaan hadden om ons recht te halen. Maar als we deze 
zouden verliezen, dan zou het wel twintig tot dertig duizend 
euro kunnen gaan kosten. Het is ons ten zeerste afgeraden.

Na diverse gesprekken met zijn advocaat en voorstellen 
over en weer zijn we tot een akkoord gekomen. 
Uiteindelijk betekende dit finale kwijting van de gehele 
kwestie en hun kunnen er nooit meer op terug komen. 
We kunnen ons huidige logo blijven gebruiken en hoeven 
dus nergens het oude logo te vervangen, wat een grote 
kostenpost zou zijn geweest.

We hebben de kunstenaar een bedrag moeten betalen van 
3750 euro en aan advocaatkosten waren we ook nog ruim 
3000 kwijt. Een zeer pijnlijke kwestie en het is goed dat we 
financieel gezond zijn, daarmee kunnen we dit goed dragen.

Het is een les voor de toekomst en ook voor iedereen die dit 
leest, let goed op als je met logo’s te maken hebt, deponeer 
ze, zodat je nooit met dit soort zaken te maken krijgt. Er zijn 
lui die er op uit zijn, dat is wel duidelijk.

Al met al een heel vervelende zaak die enorm veel tijd en 
negatieve energie heeft gekost. Speciaal wil ik Thom van 
Mullekom en Frank Schilder hierin noemen, zij hebben samen 
met mij hier veel tijd in gestoken en het heeft uiteindelijk 
geleid tot een deal met tegenzin.  

| Door: Ger Spreeuwenberg, voorzitter SV Grashoek
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Het zal je maar gebeuren dat de tegenstander een oliedomme overtreding maakt 
op 18 meter van het doel af, en de scheids fluit voor een vrije trap. Dan wil je natuurlijk het netje laten bollen, 
maar hoe kun je dit nu op de beste manier doen? 

Zoals zoveel dingen begint het natuurlijk met het trainen van 
de vrije trap. Pak een aantal ballen na de training en probeer 
vanuit alle hoeken en standen vrije trappen te nemen, en 
in het doel te schieten. Hoe meer ballen je hebt, hoe beter. 
Dit komt doordat je dan snel en vaak dezelfde beweging achter 
elkaar kunt aanhouden, en dit heeft een positief effect op het 
oefenen van de vrije trap. Probeer voor jezelf een vaste hoek 
uit te zoeken waar je de bal wilt hebben, en ga hierop oefenen. 
Wanneer je het automatisme traint op een hoek maak je de 
meeste kans om de vrije trap om te toveren tot een doelpunt!

De positie van de bal is ook nog een dingetje bij de vrije trap. 
Ligt die recht voor het doel, dan hoef je niet veel effect mee te 
geven aan de bal. Wanneer de bal iets verder naar de zijkant 
ligt moet je dit wel doen. Hoe krommer je aanloop, hoe meer 
effect je de bal meegeeft. Je kunt er bijvoorbeeld ook voor 
kiezen om de bal zo hard mogelijk te schieten, of onder de 
muur door te plaatsen. Dit hangt allemaal af van de positie 
en de afstand van de vrije trap. Door na te denken wordt de 
kans dat je scoort vele malen groter. Voor jezelf en voor de 
rest van je team is het fijn als je de vrije trap van verschillende 

posities kunt nemen, en niet maar vanaf één bepaalde 
positie. Train dus vanuit alle hoeken, zodat je bij elke vrije trap 
inzetbaar bent.

Daarnaast is het voor jezelf ook het fijnste om een soort 
stappenplan in je hoofd te maken voor je vrije trap. Leg de bal 
neer zoals jij het wil, neem de juiste aantal stappen naar achter, 
kies je target en leg hier de focus, pak een goede aanloop en 
scoren maar. Door hier steeds op te trainen wordt dit voor jou 
een gewoonte en denk je er steeds beter over na. Hierdoor zal 
jouw scoringspercentage ook steeds beter worden!

Wanneer je gaat beginnen met trainen voor je vrije trap kun je 
dit het beste eerst doen met een lege goal en zonder muurtje. 
Hoe verder je in het proces zit, hoe hoger je de lat kunt gaan 
leggen. Begin bijvoorbeeld met een keeper, zoals de keeper 
van je team bijvoorbeeld. Daarna kun je gebruik maken van 
een muurtje, of een doeltje wat als muurtje functioneert. 
Als je echt wilt oefenen op je target kun je ook nog vakken 
maken in het doel of bijvoorbeeld een hoepel ophangen, zodat 
je ook echt alleen maar op dit punt kunt richten.  

HOE NEEM JE NU DE 
ONHOUDBARE VRIJE TRAP?    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

Vrije trap beker duel 
Grashoek - Neerkandia
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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

 

DE ZAAG

Daardoor gaat een 
zaag nog eens 

3 meter verder en 
ziet het er extra 
spectaculair uit.

Het voetbal, en dan vooral op een lager niveau, kent een aantal prachtige termen waarvan 
iedereen de betekenis direct kan opnoemen. Zo heb je bijvoorbeeld: een zondagsschot, 
angstgegner,  een panna, een “toeper”, een voorstopper, noem het maar op. Nu zie je op 
de socials tegenwoordig de zogenoemde “zaag” vaak voorbij komen. Dit fenomeen is iets 
wat online vaak veel interesse wekt, omdat het erg komisch uitziet en ook wel de nodige 
slachtoffers maakt. Maar wat is dan een zogenoemde zaag?

Als je op een zondagmorgen langs de lijnen van de Peelrand staat, zie je maar al te vaak voorbeelden 
van tackles of pogingen om de bal af te pakken van de opponent. Maar let op. Niet elke tackle is een 
zaag. Zo is bijvoorbeeld een trappende beweging naar de tegenstander of het zogenaamd “haken” 
van de tegenstander geen zaag. Een zaag hoeft ook niet per definitie onreglementair te zijn. Zolang 
je de bal raakt vóórdat de tegenstander geraakt wordt, zal de scheids niet op zijn fluitje hoeven te 
blazen. Zo was de mooiste zaag ooit, namelijk van Jozo Simunovic in de wedstrijd Rangers – Celtic, 
ook reglementair. Hierbij raakte Simunovic eerst de bal voordat hij zijn tegenstander Kenny Miller 
raakte en de lucht in torpedeerde. De uploader van de YouTube video heeft er zelfs de muziek van 
“My heart will go on” van Céline Dion onder verwerkt, om het moment in de juiste setting te zetten.

Dus hoe definieer je een echte zaag? Een klassieke zaag is een vloeiende slidende 
beweging, het liefste op hoge snelheid, waarbij de verdedigende partij de bal probeert te 
spelen of het spel probeert stil te leggen door de tegenstander te raken. In het Limburgs 
ook wel een “sjoefel” genoemd. Dit is in veel gevallen het laatste redmiddel achter 
de verdedigende linie of langs de zijlijn om de bal uit het spel te halen. Een zaag kan 
natuurlijk ook een afschrikmiddel zijn. Want zie je bijvoorbeeld Marco Materazzi op hoge 
snelheid aan komen vliegen, dan gaan de meeste spelers een duel wel uit de weg. 
Een zaag wordt veelal gekoppeld aan situaties waarbij een aanvaller op hoge snelheid 
ervandoor gaat en de verdediger aan de noodrem trekt. Dit kan natuurlijk ook een mentale 
aanleiding hebben. Want heeft die irritante kleine aanvaller nu al 3 panna’s gemaakt, speel 
je tegen je aartsrivaal of zegt de trainer van de tegenstander: “Die linksback van Grashoek 
bakt er niks van.” Dan is een zaag natuurlijk een geweldige tool om je directe tegenstander 

een mentale en fysieke tik te verkopen. Let wel op, hier kunnen natuurlijke een gele- of rode kaart aan 
verbonden zitten, maar dat is nu eenmaal het risico van het vak.
Zo heeft de Italiaanse verdediger Gabriel Paletta zijn eigen versie bedacht op de zaag, namelijk de 
vliegende zaag. In de wedstrijd Genoa – AC Milan in het seizoen ’16 / ’17 vond Paletta het blijkbaar 
verstandig om in te komen vliegen met 2 benen naar voren en ongeveer 30cm van de grond. 
Dit leverde Paletta een directe rode kaart op, waarvan hij zelf niks begreep. De beelden zijn een 
echte aanrader.

De kunst is dus om veel snelheid te hebben, maar ook goed te timen. Je wilt je team immers niet 
benadelen met een kaart. Daarnaast geeft het een extra effect als het veld enigszins nat is door 
de regen. Daardoor gaat een zaag nog eens 3 meter verder en ziet het er extra spectaculair uit. 
Pas wel op dat het niet té nat is, want dan glijd je zo tegen de boarding aan en kan Martien je van de 
sponserborden afschrapen.

In het algemeen ligt de schoonheid van het voetbal in mooie doelpunten, prachtige 
passeerbewegingen, doortastende passes, magische balcontroles en betrouwbaar verdedigend 
werk. Dit zijn immers de aspecten die de mensen naar de stadions trekt. Maar zeg nou eerlijk. 
Iedereen geniet toch net zo veel van een kiezelharde zaag langs de zijlijn, zolang er geen schade is bij 
het slachtoffer.   
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Wat was je/jullie grootste succes in 
de bedrijfsvoering?
aut  Dat we in 2010 het oude pand 

hebben kunnen vernieuwen naar 
wat er nu staat.

hac Al 26 jaar zelfstandig ondernemer zijn.
lea Het eten, dus de catering en buffetten.
ver Behalen van het 90-jarig bestaan 

van ons bedrijf.

En wat was de grootste tegenvaller?
aut  Een inbraak 6 maanden nadat we 

gestart waren in 1999.
hac Enkele faillissementen meegemaakt 

van opdrachtgevers.
lea Coronasluiting tot 3 keer toe.
ver Als gevolg van de bankencrisis, 

in 2013 een jaar met heel weinig 
omzet, moeilijke periode maar toch 
goed door weten te komen en al het 
personeel in dienst weten te houden

Waar ben je trots op?
aut  Dat we met zijn allen een druk, 

goed lopend bedrijf hebben kunnen 
opbouwen.

hac Op projecten met speciale deuren 
die weer netjes opgeleverd zijn.

lea Op mijn gezin.
ver Op mijn familie en het personeel dat 

elke dag voor mij klaarstaat en er 
keihard voor gaat.

Wat is je link met SV Grashoek?
aut  Het zijn onze overburen; een mooie 

grote vereniging.
hac Ik ben zelf lid, en Stan voetbalt in 

de senioren.
lea Steunend lid en sponsor; vertrekken 

vanuit ons naar uitwedstrijden, 
catering en verzorgen teamfeestjes

ver Vroeger speler de gehele jeugd 
doorlopen en daarna vanaf met 
17e, 12 jaar lang onafgebroken in 
het eerste gespeeld. Nu als lid van 
sponsorcommissie, en trainer/leider 
van de JO15-1.

Waarom sponsor je SV Grashoek?
aut  Mooie dorpsvereniging waarvan 

diverse leden klant zijn van ons; 
deze vereniging moet blijven 
bestaan.

hac Alle verenigingen in het dorp worden 
gesponsord; SV Grashoek iets meer 
omdat we zelf lid zijn, en omdat 
Stan er voetbalt.

lea Voor wat, hoort wat. Een groot 
deel van onze gasten is ook lid van 
SV Grashoek.

ver Ik ben fan van SV Grashoek, 
belangrijk voor het dorp Grashoek 
.dat er zo lang mogelijk een eigen 
voetbalclub actief is. En daar met 
mijn bedrijf een steentje aan kan 
bijdragen.

Waar staat je bedrijf over 10 jaar?
aut  Op dezelfde plek, dezelfde grootte 

en hopelijk nog met dezelfde inzet 
als nu om onze klanten tevreden 
te houden. 

hac Ik hoop op dezelfde voet verder 
te gaan met misschien een kleine 
uitbreiding.

lea Waarschijnlijk nog op de 
Helenaveenseweg 5, haha.

ver Een bedrijf wat het 100-jarig 
bestaan heeft kunnen vieren en op 
een nieuwe en duurzame manier 
bouwprojecten maakt.

En waar staat SV Grashoek 
over 10 jaar?
aut  Hopelijk bovenaan in de klasse.
hac Ik hoop dat het een gezonde 

zelfstandige vereniging blijft en dat 
ze misschien ooit aan de 3e klasse 
kunnen ruiken.

lea In de 3e of de 4e klasse?
ver In de 3e klasse met twee spelers uit 

de eigen “Verhaegh-opleiding”.

Wat vind je van de voetbalclub 
SV Grashoek?
aut Mooie club, doet veel voor de jeugd 

en blijft redelijk groot voor ons dorp.
hac Een leuke club waar het goed 

toeven is.
lea Goed verzorgde club.
ver Fijne vereniging met een hele goede 

uitstraling.

Wat vind je goed?
aut  Zeer mooi onderhouden sportpark.
hac De saamhorigheid van de leden en 

supporters.
lea Hoe het nu gaat.
ver Goed georganiseerde club met 

over de hele linie vakkundige en 
betrouwbare vrijwilligers, die erg 
goed samen kunnen werken.

En wat kan beter?
aut  Geen idee, volgens mij gaat het 

prima daar.
hac Er zullen altijd verbeterpunten 

zijn, maar de meeste worden snel 
opgepakt.

lea Dat weten de leden vast beter dan ik.
ver SV Grashoek moet meer trots zijn 

op hun eigen club en dat meer naar 
buiten toe uitstralen.  

| Door André RijsHOOFDSPONSORS VAN 
SV GRASHOEK AAN HET WOORD!
Van komkommertijd (aanduiding voor een rustige zomerperiode, waarin er weinig nieuws en weinig handel is) was echt 
geen sprake, althans niet bij al onze hoofdsponsors. Toch is het niet gelukt om deze hoofdsponsors fysiek bij elkaar te 
krijgen voor een goed gesprek. Dan maar gebruik maken van digitale middelen om antwoorden los te krijgen op onze 
vragen. SV Grashoek is zeer vereerd met het feit dat ons vaandelteam weer in het nieuw wordt gestoken voor tenminste 
de komende 4 jaren. Een dikke dankjewel is op zijn plaats voor Autobedrijf Grashoek, Leanzo VOF, Verhaegh Bouwbedrijf 
en Hacumo VOF. De trotse hoofdsponsors van SV Grashoek. Op een later moment zullen de ondernemers op een passende 
wijze in het zonnetje worden gezet als dank voor hun financiële bijdrage aan onze club.

Onderstaand veel leesplezier met de antwoorden die de ondernemers gaven op de gestelde vragen.
De volgende afkortingen zijn gebruikt: Autobedrijf Grashoek (aut ), Hacumo (HaC ) Leanzo (LEa) en Verhaegh Bouwbedrijf (VER).

Wat is de tenaamstelling van je 
bedrijf?
aut Autobedrijf Grashoek.
hac Hacumo V.O.F.
lea Leanzo V.O.F.
ver Verhaegh Bouwbedrijf.

Wie zijn de vennoten?
aut Marc Geuijen, Manfred van 

Mullekom en Max van Mullekom.
hac Hans & Sandra Cuijpers.
lea Michel & Annemiek Gommans.
ver Ralph Verhaegh.

Hoeveel personeelsleden heb je 
in dienst?
aut 1, Paul Strik.
hac 3 werknemers.
lea 5-10 werknemers.
ver 34 werknemers.

garage en bedrijfsdeuren

garage en bedrijfsdeuren

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

Levering van: garage deuren
 industrie deuren
 electrische bediening
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ZONDER VRIJWILLIGERS 
GEEN KANTINE!
Als je ons mooie sportpark “De Peelrand” op loopt, dan springt hij meteen in het oog, de mooie gele gatenkaas waar 
de ingang van onze kantine zich in bevindt. Op zich al een monument om te zien. Achter deze ingang kunnen zowel 
supporters als sporters wekelijks terecht voor een kopje koffie, potje bier of iets lekkers uit onze keuken. 

Door de week worden de “diensten” gedraaid door jongens 
uit onze selectie die allemaal het belang van het draaien van 
een kantinedienst inzien. En dit op hun manier invullen voor 
onze club. Vanaf dit seizoen zal er op de trainingsavonden 
overigens geen contant geld meer aanwezig zijn in de kantine. 
Betalen kan met consumptiebonnen (ook gewoon te koop) of 
per consumptie maar uitsluitend met PIN. 

In het weekend, op zaterdag bij de jeugdwedstrijden zijn Will 
en Jo van Oijen de vaste gezichten achter de bar. Zij zorgen er 
voor dat na elke wedstrijd de ranja klaar staat voor de boys 
en girls die leeg gestreden van de velden komen. En dat de 
leiders, ook van het uitteam voorzien worden van een gastvrij 
bekertje koffie. Maar ze zijn er ook voor de ouders/bezoekers 
die een consumptie willen nuttigen. En hebben daar vaak een 
hele dag genoeg werk mee.
Als de veteranen thuis voetballen worden ze bijna altijd 
afgelost door Maud Schreurs die de vaste barvrouw is voor de  
jeugd van vreuger van SV Grashoek. Zij krijgt vaak hulp vanuit 
de veteranen bij het klaarmaken van de broodjes snack na de 
wedstrijd, en kan steevast rekenen op een aantal kinderen (van 
de veteranen) die zo goed en kwaad als het kan proberen te 
helpen met glazen ophalen en en andere dingetjes.

De zondag diensten worden de laatste jaren gevuld door 
een team van vrijwilligers die deze dagen vaak samen 
draaien, in diensten van een hele dag of halve dagen om 
de druk wat te verdelen. Nicole Dirkx, Manouk Craenen 
en Robin Peeters zorgen met name voor de bar. Soms wil 
Maud Schreurs ook nog wel een zondag helpen. In de rust 
verzorgen een aantal leden standaard de koffie op het 
piekmoment zodat de bar daar niet mee belast wordt. 
En Guusje Gommans en Danique Janssen zorgen graag voor 
het broodje snack, de heerlijke loempia’s of een heerlijke 
tosti voor onze gasten. 

En of dat allemaal nog niet genoeg is hebben we nog 
Leon Gommans die de bestellingen doet, en Martien die 
natuurlijk alles weet te staan, overal een antwoord op heeft 
en in drukke tijden ook zorgt dat de glazen weer terug naar de 
tap komen. Al met al een hele organisatie dus.

Gelukkig zijn er genoeg “gasten” die bereid zijn om (vaak uit 
zichzelf) een handje te helpen, door glazen op te halen, of ze 
zelfs te spoelen om te voorkomen dat onze vrijwilligers vast 
lopen. Wij vinden dat dan ook heel prettig en hopen dat jullie 
dat blijven doen!  

| 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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MAAR WIJ ZOEKEN NOG MENSEN!
Om de kantine alle wedstrijddagen open te kunnen houden zou het heel fijn zijn als we nog een paar mensen 
aan ons team kunnen toevoegen. Als we geen nieuwe mensen erbij vinden zou het zomaar kunnen zijn dat de kantine 
een keertje dicht is, net op het moment dat jij wel tijd had gehad om een dienst op je te nemen.

WE ZOEKEN:
BARVRIJWILLIGERS  (vanaf 18 jaar)
Voor de zondag, werktijden 10.00 - 15.30 uur 
of 15.00 - 19.30 uur 
En barvrijwilligers die op zaterdag 
eventueel willen invallen als dat nodig is.

KEUKEN MEDEWERKERS (vanaf 14 jaar)
Voor het klaarmaken van de koffie en de snacks.  
Op drukke momenten kun je ook bij de bar helpen.
Werktijden 11.30 - 18.00uur (of een deel hiervan).

Ervaring is niet nodig, we willen je graag 'opleiden' en alle ins en outs van het kantinevrijwilliger zijn bijbrengen. 
Werktijden zijn altijd in overleg, en je bent en je blijft vrijwilliger, maar krijgt daarvoor wel een leuke vrijwilligersvergoeding!

WIL JIJ ONS HELPEN? Meld je dan bij Robin Peeters 06-27320097 of Thom van Mullekom . 
Zij verzorgen samen vanaf dit seizoen het kantinebeheer voor SV Grashoek.
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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

GEITENWEI
Als oudere voetballers hun zoete voetbalherinneringen ophalen wordt 
het pas echt leuk. De prachtigste bewegingen in de meest heroïsche 
voetbalwedstrijden worden weer tot leven gebracht. Visserslatijn soms 
(of “Voetballerslatijn”?). Kappen, passen, rushes, iedere voetballer heeft zijn 
of haar roemrijke herinneringen. Alleen bij ouderen lijken die herinneringen 
scherper te zijn, vollediger. Een genot om naar te luisteren. 

Mijn vader was bijvoorbeeld zo’n 
voetballer. Hij was geen grootse 
speler en heeft geen lokale 
“wereldprestaties” neergezet. 
Nee, hij genoot gewoon van het 
mooie spelletje en van het team. 
Samen uit, samen thuis was 
dan ook zijn motto. Hij was dan 
geen grootse voetballer, maar 
hij kon zeer smakelijk vertellen 
over zijn voetbaldagen. De lange 
fietstochten naar de velden 
van de tegenstanders die in die 
vooroorlogse jaren nog de meest 
prachtige namen meekregen, zoals 
BSM (Blijft Steeds Moedig), SMS 
(Sport Maakt Sterk) en DIOS (Doelen 
Is Ons Streven). Pa speelde bij OKB 
(Op Klompen Begonnen) met als 
thuishaven een veuls tè klein veldje 
in het bos van Ome Bertus Schilder. 

Het lokale, kleine, OKB ging na een 
tiental jaren noodzakelijkerwijs 
op in een grotere vereniging. 
Die speelde op een groter veld in 
een wat groter gehucht op dat 
uitgestrekte Noord-Hollandse 
platte land. Het gras werd daar kort 
gehouden door een koppel schapen 
dat naar een naastgelegen stuk 
land moesten worden gejaagd als er 
gevoetbald moest worden. Dat was 
heel normaal toen. Ikzelf heb ook 
nog levendige herinneringen aan 
mijn eerste voetbalstapjes op een 
achter de Nederlands Hervormde 
Kerk gelegen veld dat bekend stond 
als “De Geitenwei”. Jawel, een 
knollenveld met geitenkeutels 
waarbij nog vóór de kerst in 
beider strafschopgebieden geen 
grassprietje meer te vinden was. 

Zo zie je: als oudere voetballers hun 
belevenissen delen dan gaat het 
steevast ook over de kwaliteit van 
het veld. De bal die “alle kanten” 
op stuitert, of juist vastloopt in 
de modder. De klei die zich als 
plaksneeuw tussen de noppen van je 
schoenen nestelde waardoor je geen 
enkele grip meer had. Dat je soms al 
onder het stof zat als jij en je maten 
voor aanvang van de wedstrijd via het 
gortdroge en grasloze trainingsveld 
naar het speelveld waren gesloft. 
De héérlijke oneindige slidings door 
plassen als kikkerpoelen. Het is 
tegenwoordig lastig voor te stellen 
dat de voetbalvelden er niet bij lagen 
als een biljartlaken, zoals bij ons 
eigen SV Grashoek. We mogen ons 
gelukkig prijzen dat we zo’n prachtig 
sportpark hebben, maar we zullen 
die sterke verhalen over de bizarre 
veldomstandigheden ook wel een 
beetje gaan missen…   
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NAJAAR 2022 VOORJAAR 2023

Tjerk van Sleeuwen in actie tijdens de 
jeugdafsluiting van 2007 op de huid gezeten 

door Sjors Raaijmaker en Joep Gommans, 
Rick van Esseveldt denkt laat hem maar 

gaan en Harmen Schilder is boos en denkt er 
het zijn eigen van. 

Een team foto uit 2006 met op de bovenste rij 
vlnr Stanley Cuijpers, Stan Cuijpers, Leike Cuijpers, 
Luc Goossens, Freek van Oijen en Andre Rijs. 
Daaronder Raoul Bennenbroek, Sjoerd Rijs, 
Wouter Nelissen en Job Teeuwen.

4 maart Grashoek - Ivo 17:00 uur
11 maart T.S.C'04 - Grashoek 16:00 uur
18 maart Grashoek - Blerick 17:00 uur
25 maart R.K.D.S.O - Grashoek 17:00 uur
1 april Grashoek - H.B.S.V 17:00 uur
8 april VVV'03 - Grashoek 16:00 uur
15 april Grashoek - Wittehorst 17:00 uur
22 april Sparta'18 - Grashoek 17:15 uur
29 april Grashoek - Venlosche Boys 17:00 uur
6 mei DEV Arcen - Grashoek 17:00 uur
13 mei FCV Venlo - Grashoek 17:00 uur
20 mei Grashoek - Belfeldia 17:00 uur
27 mei America - Grashoek 17:00 uur

PROGRAMMA VETERANEN
10 september Ivo - Grashoek 17:00 uur
17 september Grashoek - T.S.C'04 17:00 uur
24 september Blerick - Grashoek 17:00 uur
1 oktober Grashoek - R.K.D.S.O 17:00 uur
8 oktober H.B.S.V - Grashoek 17:00 uur
15 oktober Grashoek - VVV'03 17:00 uur
22 oktober Wittehorst - Grashoek 17:15 uur
29 oktober Grashoek - Sparta'18 17:00 uur
5 november Venlosche Boys - Grashoek 17:00 uur
12 november Grashoek - DEV Arcen 17:00 uur
19 november Grashoek - FCV Venlo 17:00 uur
26 november Belfeldia - Grashoek 16:00 uur
3 december Grashoek - America 17:00 uur
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Het is alweer een poosje geleden, maar seizoen 2022-2023 bracht ons een hele hoop mooie 
momenten en hoogtepunten. Zo wist Grashoek 1 lijfsbehoud te forceren in de 4e klasse, 
draaide Grashoek 2 een goed seizoen mee in de middenmoot, en wist Grashoek 3 voor het 
eerst sinds 2018 een seizoen te beëindigen met de punten in de dubbele cijfers!

Echter, het absolute hoogtepunt van het seizoen vond toch echt plaats bij Grashoek 4. Na een 
absoluut zenuwslopende zondag in juni die u vast niet ontgaan is, wist “FC Polska” eindelijk hun 
welverdiende promotie naar de 5e klasse vast te stellen!
Deze promotie brengt echter wel wat administratieve taken voor zowel club als supporters 
met zich mee. Grashoek 4 zal namelijk vanaf nu door het leven gaan als Grashoek 3. Alhoewel de 
naam “FC Polska” gelukkig genoeg nooit zal vergaan. Want zeg nu eerlijk bijnamen als deze 
zijn voor altijd verbonden aan een team. Wat zou de voetbalwereld zijn zonder bijnamen als 
“De Godenzonen”, “Boeren” en “De Stadionclub”?

Deze verandering zal komend seizoen misschien wel tot een aantal komische momenten 
kunnen leiden. Menig tegenstander die tegen die tijd nog niet op de hoogte is zal zich al rijk 
gerekend hebben; bij Grashoek 3 in de competitie, dat zou toch een eitje moeten zijn! Ze zullen 
zich wel een keertje of twee achter de oren krabben als vervolgens de altijd strijdlustige Polen 
op het veld aantreden!

De naamwisseling zal voor iedereen even wennen zijn, maar wat niet verandert zijn de 
speeltijden, deze blijven hetzelfde. Verwacht dan ook niet dat wanneer u om 9.30 op de Peelrand 
arriveert u rustig naar een pot kelderklassegeklungel kunt kijken, néé, die is nog steeds om 
11.00. Eerder was namelijk echt te vroeg voor onze luxepaarden van het nieuwe Grashoek 4
Zoals hiervoor genoemd zal Grashoek 3 nu dan ook door het leven gaan als Grashoek 4. 
Hoe moet het nu verder met de iconische bijnaam “T Derd”? 

Deze zal dan ook worden omgedoopt tot het “T Verd”. Nu vraagt u zich af; “Verd”? Is het niet 
gewoon “Vird”? Scherpe vraag! Die vraag kan ik ook niet met volle overtuiging beantwoorden, 
maar er lijkt hier sprake van een leuke woordspeling. Zo worden Derd en Vird gecombineerd tot 
Verd om zo toch nog een beetje de charme van Grashoek 3 te behouden. Of dat daadwerkelijk 
zo is, mag iedereen zelf invullen.

Om deze nieuwe naam te promoten is “T Verd” al druk bezig geweest om zowel binnen als 
buiten Grashoek bewustwording te creëren door een heuse stickeractie. U weet wel, die 
mysterieuze stickers die sinds kort écht overal opduiken. Van Grashoek tot aan Eindhoven 
(én zelfs Kessel), overal zijn de nieuwe stickers te vinden. Hollandse sterren als “Patrick Pilot”, 
“(DJ) Jan Smit” en “DJ Mauricke” droegen de stickers al op hun borst om hun trots en sympathie 
te uiten voor het nieuwe Grashoek 4 (ook de meerderheid van de dames op de Grashoek heeft 
ondertussen door wie Grashoek 4 is). Wie weet wat er met deze steun dit seizoen wel niet 
bereikt kan worden! 

Dus knoop het goed in de oren voor komend seizoen, 3 is 4 en 4 is 3! Dat gezegd te hebben 
hoop ik iedereen komend seizoen weer langs de lijn bij beide ploegen te zien staan, zodat er dan 
wederom hopelijk goede resultaten geboekt kunnen worden!  

GRASHOEK 3 EN GRASHOEK 4 
WISSELEN VAN DE WACHT

Hoe moet het 
nu verder met 
de  iconische 

bijnaam “T  Derd”? 

Deze zal dan ook 
worden omgedoopt 

tot “T Verd"!
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VOETBALMOPPEN

HA HA HA!
Zoontje van profboetballer komt met zijn rapport 
thuis. Pap, ik heb goed nieuws. Mijn contract 
met groep vier is met nog een jaar verlengd.

Erik zit voor de televisie. Een goeie wedstrijd. 
zegt hij alleen jammer dat de goals ontbreken. 
Zegt zijn vrouw: ben je blind? Er staan er toch 2?DOOLHOF

SV GRASHOEK

KIDS FUN

KLEUREN

Verzamel in het doolhof de ballen en  
scoor een hattrick in het doel



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

   

De kantinecommissie dringend 
opzoek is naar mensen die 
op zondag de kantine willen 
bemannen! 
   

Je je kunt melden voor de BAR 
vanaf 16 jaar, en in de KEUKEN 
vanaf 14 jaar.
   

Op dit moment is het schema 
van de zondag kantine net zo'n 
gatenkaas als de ingang van 
de kantine.
   

Als wij geen mensen vinden 
om te helpen in de kantine, de 
kantine zomaar een zondag 
DICHT kan zijn.
   

 hiervoor totaal niet van 
belang is, je krijgt een interne 
opleiding indien nodig.
   

Een kantine vrijwilliger op 
zaterdag of zondag van de club 
een vergoeding krijgt voor elk 
gewerkt uur.
   

Je je het beste NU kunt melden 
bij Thom van Mullekom of 
Robin Peeters als je interesse 
hebt.
   

Jo van Oijen elk jaar een 
uitgebreide mail stuurt aan 
zijn JO19 voorafgaand aan het 
seizoen.
   

Hij daarin elk jaar een waslijst 
aan vragen op zijn oude en 
nieuwe spelers afvuurt.
   

De meeste "oude" spelers de 
mail van het vorig seizoen 
kopiëren en retour sturen.
   

Jo zelf ook van het plakken en 
knippen is, omdat hij al twee 
jaar "oude" leiders vermeld 
onder aan zijn mail. 
   

   

Onze parkeerplaats onlangs gereno-
veerd is en dat de Helenaveenseweg 
ook onder handen genomen wordt. 
   

Wij wellicht hier enige hinder van zullen 
gaan ondervinden.
   

Bohaco onze jeugdleiders weer heeft 
voorzien van nieuwe coach jassen.
Ons nieuwe Verd ook in het nieuw is 
gestoken door van Gog kwekerijen. 
   

Wij Bohaco en van Gog nogmaals willen 
bedanken voor deze prachtige en zeer 
gewaardeerde sponsering. 
   

Martien nu eindelijk de exacte locatie van 
de stroomkabel van de grondwaterpomp 
weet? Eén van de haringen van de feest-
tent was er dwars doorheen geslagen…
   

We dit seizoen voor het eerst een 
JO14 team hebben? 
   

We dit seizoen voor het eerst géén 
JO9 team hebben?
   

Jo van Oijen naast onze eigen talenten 
nu ook de topsport talenten van het 
Bouwens mag helpen begeleiden?
   

Er eind augustus is ingebroken is de 
kantine? Ze zijn door de achterdeur naar 
binnengekomen en weer vertrokken 
zonder iets te stelen. Ook zij hebben nu 
ontdekt dat er niets valt te halen in de 
kantine én dat het alarm werkt!
   

De training van de selectie is begonnen 
op dinsdag 2 augustus? Dat was ook de 
eerste dag dat het wekelijkse wandel-
groepje weer hun kopje koffie kwam 
drinken op de Peelrand.
   

Er in de vakantie ook een delegatie van 
VV Gona is gesignaleerd in onze kantine? 
Naar verluidt om te praten over de 
uitbreiding van de samenwerking bij de 
jeugd. Of daar wat is uitgekomen is ook 
uw reporter niet bekend.
   

   

Door een technische ingreep bij de 
websiteaanbieder helaas bij de combi-
teams géén complete spelersinformatie 
meer getoond kan worden op onze 
website?
   

We ons eind vorig seizoen zorgen 
maakten over het geringe aantal 
aanmeldingen voor onze jongste 
teams? Onterecht: er lopen ook komend 
seizoen gewoon weer minimaal 10 
Kabouters over De Peelrand!
   

We hopen dat de Covidperiode geen 
invloed heeft op de betrokkenheid van 
spelers? Het tè gemakkelijk afmelden 
voor een wedstrijd of een training heeft 
namelijk invloed op het hele team. 
   

Dat ons vierde team (FC Polska) in 
juni éindelijk kampioen is geworden? 
Over de wijze waarop kan wéér een film 
gemaakt worden, doorspekt van vecht-
lust, teleurstellingen en de uiteindelijke 
victorie. Dit keer konden zelfs omkoop-
pogingen door de concurrent onze gang 
naar de champagne niet stuiten!
   

Grashoek 4 vanaf dit seizoen Grashoek 
3 gaat worden (en andersom)? Dat is 
omdat FC Polska nu een klasse hoger 
gaan spelen. Een mooie uitdaging, 
maar de nieuwe naam wordt wèl even 
wennen.  
   

We na een pauze van 2 jaar nu eindelijk 
weer eens een Minitoernooi mochten 
organiseren? Deze was weer superge-
zellig, zowel overdag als ’s avonds!
   

We ontzettend blij zijn met de vrij-
willigers van SV Grashoek? Sowieso 
al, maar de manier waarop zij samen 
het maximale hebben gehaald uit de 
afgelopen twee coronajaren is indruk-
wekkend.  
   

Grashoek 1 haar vege lijf heeft kunnen 
redden in de vierde klasse door een 
wonderbaarlijke reeks successen in het 
voorjaar?  

   

   

SV Grashoek op dit moment in totaal  
270 leden heeft.
   

Wij de volgende nieuwe leden hebben 
mogen begroeten; Maud Schreurs, 
Danny Gommans, Mateusz Buczek, 
Finn Janssen, Joep Janssen, 
Sien Reinders, Luca Kompier, 
Kamil Fieberg , Wiktor Przybek, 
Piotr Wojcik, Oleksandr Nikolaichuk, 
John Smedts, Ivan Muchak, 
Radoslaw Dachur, Kacper Komar-Gacki 
en Noud Heijman.
   

Wij helaas afscheid als lid hebben 
moeten nemen van; Luc Smeets, 
David Vaes, Roel van Ophoven, 
Don Janssen, Henri van Rijt, 
Michiel van der Werf, Bas Maessen, 
Tim van Hoof, Bjorn Korsten, 
Ruud van Oijen, Luuk van Lier, 
Adrian Kolecek en Freek Poel.
   

Ivan Muchak 
de Oekrainse vluchteling 
die in Grashoek woont 
maakte in de wedstrijd tegen 
de kampioen Hegelsom 
zijn entree in het geel zwart
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ALGEMENE INFORMATIE  
SEIZOEN 2022-2023
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, 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 wedstrijd-
secretaris 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. De afgelasting wordt 
door Martien Peeters met Jo van Oijen en Frank Schilder 
afgestemd.
We zullen met veld 2 wel wat voorzichtiger moeten zijn, 
want daar zal in het weekend ook op gevoetbald moeten 
kunnen worden. 
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 
fysiotherapeut 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 massage 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 en aan het eind van 
het seizoen verdeeld onder de personen die de was verzorgen.
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 2022-2023 gelden de volgende 
leeftijdsgrenzen.

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

JO8 spelers geboren op of na 01-01-2015
JO10 spelers geboren op of na 01-01-2013
JO11 spelers geboren op of na 01-01-2012
JO13 spelers geboren op of na 01-01-2010
JO14 spelers geboren op of na 01-01-2009
JO15 spelers geboren op of na 01-01-2008
JO17 spelers geboren op of na 01-01-2006
JO19 spelers geboren op of na 01-01-2004

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 muv JO15 dat dit seizoen 
bestaat uit alleen maar Grashoekse jeugdspelers. 
Tot en met de JO11 zijn er geen combinatie teams met Konings-
lust en wordt er gewoon in Grashoek getraind en gespeeld.

TRAININGSTIJDEN EN –LOCATIE
(De jeugdspelers dienen bij de trainingen een kwartier van 
tevoren aanwezig te zijn, tenzij 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 Dinsdag en donderdag 18.30 - 19.45 uur
JO14 / JO13 Dinsdag Koningslust 18.30 - 19.45 uur

Donderdag Grashoek 18.30 - 19.45 uur
JO11 Maandag en 

woensdag
18.30 - 19.30 uur

JO10 / JO8 / Kab Woensdag 18.30 - 19.30 uur

WEDSTRIJDTIJDEN EN –LOCATIES 2022-2023
(De jeugdspelers dienen bij de wedstrijden een half uur van 
tevoren aanwezig te zijn, tenzij expliciet anders door de leider 
wordt aangegeven)

Najaar 2022 Voorjaar 2023
JO19 15.00 uur Koningslust Grashoek
JO17 14.00 uur Koningslust Grashoek
JO15 14.00 uur Grashoek Grashoek
JO14 12.30 uur Grashoek Koningslust
JO13 11.30 uur Grashoek Koningslust
JO11 10.30 uur Grashoek Grashoek
JO10 09.30 uur Grashoek Grashoek
JO8 09.30 uur 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.
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.

Burak Oosterveen is het schijnbaar 
niet eens met de scheids
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CONTRIBUTIE 2022 - 2023

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, JO14, JO13 € 85,00 **
JO11, JO10, JO8 € 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 doorgege-
ven te zijn aan ledenadministratie@svgrashoek.nl. 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. Tussentijd-
se 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 
financiële redenen anders niet mee kunnen doen. Het geldt 
voor kinderen van 4 tot 18 jaar. Ouders of verzorgers van 
deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp, als zij een 
aantoonbaar inkomen 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 website www.leergeld.nl/peelenmaas. Vrijwilligers 
van Stichting Leergeld komen daarna bij de aanvrager thuis op 
bezoek om de aanvraag op te nemen. Telefoonnummer: 06 - 38 
48 33 06  bereikbaar op dinsdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur.

VERZEKERINGEN
De KNVB heeft voor al haar leden een collectieve 
ongevallenverzekering afgesloten. Alle leden van SV Grashoek 
kunnen hier aanspraak op maken. De verzekering is van kracht 
tijdens alle door SV Grashoek georganiseerde activiteiten. 
Tevens is de verzekering van kracht tijdens de reis naar de 
activiteiten van SV Grashoek. Deze verzekering is secundair, 
dit wil zeggen dat men allereerst de eigen verzekeringen moet 
aanspreken en daarna kan men indien nodig een beroep doen 
op deze verzekeringen.
SV Grashoek heeft verder nog een aansprakelijkheidsverze-
kering 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@svgrashoek.nl.  

GRASHOEK 4 IN HET NIEUW GESTOKEN 
DOOR VAN GOG KWEKERIJEN

Niek Schilder probeert zich 
van zijn Neerkantse tegenstanders te ontdoen
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BEGELEIDING SENIOREN
Trainers Senioren
Jonn Smedts 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
Jonn Smedts Trainer
Jan van der Werf Leider
Raoul Bennenbroek  Assistent Leider
Ruud van Esseveldt Grensrechter

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

3e elftal
Peter Haenraets Leider
Tomasz Kurek Grensrechter
Jo van Oijen Trainer

4e elftal
Piet Fleuren Leider/Trainer
Gerard Zegers Assistent Leider
Job Teeuwen Assistent Leider
Eric van Esseveldt Grensrechter
Ron Vanlier Grensrechter
Wouter Nelissen Grensrechter

Veteranen
Bart Gommans Leider
Frank Timmermans Leider

BEGELEIDING JUNIOREN
JO19-1
Jo van Oijen Technische staf
Frank Schers Technische staf
Roel Hunnekens Technische staf
Kai van Megen Assistent Trainer
Robin Peeters Overige staf

JO17-1
Jarno Steeghs Trainer
Andy Hunnekens Technische staf
Kris Teeuwen Leider
Jens van den Heuvel Vlagger/Leider
Jurien Verbong Trainer

JO15-1
Bas Gloudemans  Hoofdleider/Trainer
Ralph Verhaegh Trainer/Leider
Rick Heldens  Grensrechter
Marco van de Goor Trainer

JO14-1
Rob Engels Technische staf
Maarten v. Teeffelen Technische staf
Richard Heijnen Technische staf
Bastiaan Hermans Technische staf

JO13-1
Peter-Jan Strik Hoofdtrainer/Leider
Anton Eggers Hoofdtrainer/Leider
Luuk Houben Trainer/Leider
Stan Vaessen Trainer
Luka Aerts Trainer

JO11-1
Leon Daniels Hoofdleider/Trainer
Raoul Bennenbroek Technische stad

JO10-1
Jelle Peeters Technische staf
Nicole Strik Technische staf
Ben Runneboom Leider
Giel Strik Trainer

JO8-1
Frank Timmermans Technische staf
Roy van der Sterren Technische staf

Keeperstrainers
Frank Timmermans

BEGELEIDING OVERIGE
Fysiotherapie
William v/d Heijden Fysio & Sport Meijel
Bart Lalieu Fysio & Sport Meijel

BEGELEIDING SEIZOEN 2022-2023

JO10 in een vriendschappelijke wedstrijd tegen BEVO 1
JO8 trapt zich warm voor 

de vriendschappelijke wedstrijd tegen BEVO

Duuk Houben vol geconcentreerd om de bal te pakken
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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
Martien Peeters
Erwin Pijnenburg
Luc Maessen
Rick Graus
Mike Steeghs 
Thom van Mullekom
Stanley Cuijpers
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
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

BOHACO SPONSER 
COACHJASSEN 
JEUGD SV GRASHOEK
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ONZE SPONSORS 2022-2023
HOOFDSPONSORS 
Autobedrijf Grashoek Grashoek
Café Zaal Cafetaria "LEANZO" Grashoek
Hacumo Grashoek
Verhaegh Bouwbedrijf B.V. Grashoek

SPONSOR TASSEN 3E ELFTALEN
ANTOM Agro-klussenbedrijf Grashoek

SPONSOR TASSEN 4E ELFTAL
Kay Beumers Huifkartochten Grashoek

SPONSOR TRAININGJASSEN 4E ELFTAL
Van Gog Kwekerijen Deurne

SPONSOR JASSEN JEUGDLEIDERS
BOHACO Panningen

RECLAMEBORDSPONSOR
Aardbei-Snijderij van der Werf BV Helenaveen
Aardbeiculturen van der Werf VOF Helenaveen
ABC Hekwerk Lottum
Alards Montage Horst
AllBest Security Systems Beringe
Artifice Beletteringen Helden
Autobedrijf Grashoek Grashoek
Autobedrijf van Ninhuijs Beringe
Bart van Mullekom Hovenier Grashoek
Bavaria NV / Winters Liessel Lieshout
Boerenbond Welkoop Panningen Panningen
BOHACO Panningen
Boots Stucadoorsbedrijf Meijel
Bouten Groep Panningen
BR Machinery Beringe
Bureau B Panningen
Cafe Ramones Grashoek
Cafe Tinus Panningen
Café Zaal Cafetaria "LEANZO" Grashoek
Café Zaal Dotje Panningen
Cafetaria & Eethuis 't Veen Helenaveen
Coen Rooyakkers Installaties Panningen
Coolen-Pluijm Meijel
Coppers & Partners Panningen
Dakdekkersbedrijf Versteegen Panningen
Dikker bv Beringe
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
JUMBO Panningen Panningen
Kapèlkeshof Wijn- en Golfdomein Grashoek
Kultura Veenproducten Grashoek
Leenders IT Panningen
Leenders-Gielen adviseurs Panningen
Ligra Support Panningen
Limburgse Bouwmaterialenhandel BV Venray
Logo Products Sevenum
Maessen Tuinen Grashoek
Masterlight / Joosten Lichtadviescentrum Panningen
Melcon Handelsonderneming Grashoek
Mennen Keukens B.V. Meijel
Mertens bv Horst
Mobers & Smolenaers Notarissen Panningen
Multigrow Grashoek BV Grashoek
Neessen BV Aardbei & Aspergeplanten Grashoek
Nic Houben Woningstoffering Helden
Peter Wijnen Schilderwerken Koningslust Koningslust
PetsNmore Panningen
Rabobank Peel, Maas en Leudal Panningen
Salarispoint Venray
Sonnemans Trappen B.V. Meijel
Sport 2000 De Bruijn Panningen
Sportcenter Balance Panningen
Steenfabriek Engels Helden Panningen
Stucadoorsbedrijf Huub van Bree Grashoek
Summa Adviesgroep Bv Panningen
Tandartspraktijk DuoDent Panningen
TDR Grashoek
Teegrow Grashoek
Tent en Tapverhuur Nelissen Grashoek
Tuinbouwservice Grashoek Grashoek
van Doren Engineers Beringe BV Panningen
Van Gog Kwekerijen Deurne
Van Meijl Verhaegh Maasbree
Van Ophoven Houthandel en timmerbedrijf Grashoek
Van Roij Kasseien Grashoek
Veba Meijel
Verda Equipement Grashoek
Vereijkers van den Goor Grashoek
Verhaegh Bouwbedrijf B.V. Grashoek
Verhaegh Interieur Grashoek
Verkeersschool Janssen Horst
Verkoelen Groep Beringe
Voetkracht Grashoek
Vrienden van PSV Grashoek
Vrienden van VVV Venlo Grashoek

Wiro Meijel
Wivo Grashoek
Zegers VOF Begrafenisonderneming Grashoek

SCOREBORDSPONSOR 
Bakkerij Jacobs Panningen
Café Zaal Cafetaria "LEANZO" Grashoek
Jabekon Panningen bv Panningen
JUMBO Panningen Panningen
Luuk Houben Technical Support Grashoek
Melcon Handelsonderneming Grashoek
Van Gog Kwekerijen Deurne
Van Ophoven Houthandel en timmerbedrijf Grashoek
Verhaegh Bouwbedrijf B.V. Grashoek
Verhaegh Interieur Grashoek
Vrienden van VVV Venlo Grashoek
 
TV RECLAME KANTINE SPONSOR 
Autobedrijf Grashoek Grashoek
Bart van Mullekom Hovenier Grashoek
Beej Wilmach Antiek Grashoek
BOHACO Panningen
Café Zaal Cafetaria "LEANZO" Grashoek
Hacumo montage Grashoek
Partyservice Hans Janssen Beringe
Tent en Tapverhuur Nelissen Grashoek
Tuinbouwservice Grashoek Grashoek
Van Gog Kwekerijen Deurne
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
Partyservice Hans Janssen Beringe
Salarispoint Venray
Verhaegh Bouwbedrijf B.V. Grashoek
Verhaegh Interieur Grashoek

WEDSTRIJDBAL SPONSOR
Advocatenkantoor Gimbrere Breda
Autobedrijf Grashoek  Grashoek
BOHACO  Panningen
Café Zaal Cafetaria "LEANZO" Grashoek
Hacumo montage Grashoek
JUMBO Panningen Panningen
Multigrow Grashoek BV Grashoek
Partyservice Hans Janssen Beringe
Van Ophoven Houthandel en timmerbedrijf Grashoek
Verhaegh Bouwbedrijf B.V. Grashoek
Verhaegh Interieur Grashoek

VRIEND VAN SV GRASHOEK
BOHACO Panningen
Dhr. Hans Maessen Grashoek
Eric v Esseveldt Grashoek
Ger Spreeuwenberg Grashoek
Hans Hunnekens 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
Van Ophoven Houthandel en timmerbedrijf Grashoek
Verhaegh Bouwbedrijf B.V. Grashoek
Verhaegh Interieur Grashoek

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

INTERNET LINK SPONSOR
Autobedrijf Grashoek Grashoek
Beej Wilmach Antiek Grashoek
BOHACO Panningen
Café Zaal Cafetaria "LEANZO" Grashoek
Hacumo montage Grashoek
Partyservice Hans Janssen Beringe
Rabobank Peel, Maas en Leudal Panningen
Salarispoint Venray
Verhaegh Bouwbedrijf B.V. Grashoek
Verhaegh Interieur Grashoek

FINANCIELE SPONSOR
Geurts Grashoek BV Grashoek
JUMBO Panningen Panningen
Peeters Elektro Helden
Salarispoint Venray
Sleevar BV Grashoek
Wijnhuis Panningen Panningen
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info@verhaegh-bouw.nl | 077 307 15 85 www.verhaegh-bouw.nl

Ontwerpen
Bouwen
Inrichten
Thuisvoelen


