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KAMPIOENEN
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nummer 61 
februari 2016

Oud en jong lijken om de bal te strijden. 
Leike Cuijpers en Tim Koch, 2 regiseurs op het middenveld in actie tegen SVVH.



Voorwoorddoor:  jan van lierop 
Voorzitter Jeugdcommissie SV Grashoek

1 / Premiere van de film FC Polska in DOK6
Onder grote belangstelling is de film getoond, waarin twee van onze jonge Poolse 
arbeidsmigranten door filmmaker Ruud Lenssen zijn gevolgd in hun strijd tegen 
heimwee, het pad van integratie en het najagen van dromen. Rode draad is het 
verhaal van Piotr en Krzysztof, spelend bij SV Grashoek 4. 

Naast het integreren in een nieuw land, willen ze ook graag in hun nieuwe clubteam 
spelen. Piotr en Krzysztof proberen beiden een nieuw leven op te bouwen, maar dat gaat 
niet zonder slag of stoot. Banen zijn onzeker, een goed huis is duur, de taal is moeilijk en de 
plaatselijke bevolking lijkt soms tegen ze te zijn. De documentaire is zeer goed gefilmd en 
door het publiek goed ontvangen. Het laten zien van de achtergrond van Poolse spelers, 
leidt tot meer begrip bij de Nederlanders. Ook al wordt er af en toe “kurva” geroepen in de 
film. Hoe de toekomst van de twee jongemannen er uit zal zien, blijft onbekend voor ons 
én voor hen. Dat ze graag en fanatiek willen voetballen, is voor iedereen duidelijk.

2 / Samenwerken zonder partij?
“Sport verbroedert. Sport is niet alleen goed voor de gezondheid, maar leert jongeren 
ook spelenderwijs belangrijke sociale vaardigheden. Bij de sportclub komt iedereen 
elkaar tegen: sportverenigingen staan immers voor iedereen open. Zo bevorderen 
sportverenigingen de integratie en vormen ze een bindende factor in de samenleving. 
Voldoende en veilig sporten houdt jonge en oude mensen fitter en gezonder.” 

Dit is het officiële sport-standpunt van de Partij van de Arbeid (PvdA). Evengoed zou dit 
het standpunt van een rechtse partij (VVD) of middenpartij kunnen zijn, zoals het CDA. 
Met de komst van sportcoöperatie Peel en maas die onlangs is opgericht, hebben we 
niet meer te maken met christelijk/katholiek voetbal of socialistisch/sociaaldemocratisch 
voetbal. Het is immers niet meer de gemeenteraad die 2016 de beslissing neemt of er 
gemaaid, gezaaid of beregend moet worden, maar het coöperatiebestuur. Zij werken 
voor de leden en worden teruggefloten als ze het niet goed doen. De leden werken 
vrijwillig samen in deze nieuwe coöperatie. Net zoals de PvdA in 1987 de rapporten 
opstelde ‘Schuivende Panelen’ en ‘Bewogen Beweging’ met hun beleidsvoornemens, 
zal de sportcoöperatie deze nog moeten gaan vastleggen. Misschien wordt er gekozen 
voor dezelfde naam als het PvdA-verkiezingsprogramma 1989: 'Kiezen voor kwaliteit'. 
Sommige titels zijn tijdloos...  
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Naam Adres Telefoon
Jan van Mullekom Past. Goossensstraat 8
Loek Nelissen Eikenhof 19 077-3077900
Cendy van Ophoven Kapelweg 6 06-21205644
Tim van Ophoven Past. vd Sterrenstraat 7 06-12985492
Henk van Oijen Roomweg 27 077-3074866
Jo v. Oijen Johan Spruijtstraat 9 077-3076496 
Ton van Oijen Eikenhof 9 077-3078887
Mat van Oijen Ninnesweg 131, Panningen 06-23459488
Rick vd Pasch Spiesberg 14 06-21622399
Robin Peeters Vlasstraat 14 06-27320097
Martien Peeters Raadhuisstraat 189, Panningen 077- 3078386
Gerard Pijnenburg Past. Goossensstraat 5 077-3076380
Riek Pijnenburg Past. Goossensstraat 5 077-3076380
Erwin Pijnenburg  Past. Goossensstraat 5 077-3076380
Andre Rijs Ontginningsweg 7 077-3078418
Sjors Raaijmakers Eikenhof 21 06-50808480
Frank Schilder  Helenaveenseweg 56 0493-539331
Hans van Sleeuwen Kievit 31 077-4661468
Wilco van Sleeuwen Houwenberg 2c 077-3075473
Marco Smeets Houwenberg 2b 06-22489109
Piet Spee Belgenhoek 17 0493 539334
Ger Spreeuwenberg Past. Vullingsstraat 17 077-3077522
Marleen Spreeuwenberg Past. Vullingsstraat 17 077-3077522
Roel Sprenkels Past. vd Sterrenstraat 1 077- 3079431
Huub Steeghs Past. Vullingsstraat 14 077-3076078
Mike Steeghs Past. Vullingsstraat 14 077-3076078
Jarno Steeghs Past. Vullingsstraat 14 077-3076078
Luc Steeghs Piushof 46, Panningen 077-3074033
Paul Strik  Pauwkeshof 06-11362425
Twan vd Sterren Past. Goossensstraat 3 077-3075745
Peter Jan Strik Berkenhof 28 077-3079733
Marco Sijben Past. Vullingsstraat 4
Ruud Teeuwen  Ontginingsweg  077-4661806
Lowie Timmermans Marisstraat 28 077-3076160
Frank Timmermans Hennepstraat 2 077-3079805
Geoffrey Timmermans Kapelweg 5 077-3077811
Ron Vanlier Past. vd Sterrenstraat 34 077-3078687
Nancy Verhaegh Berkenhof 22 06-53937322
Ralph Verhaegh Past. vd Sterrenstraat 28 077-3072951
Toon van de Werf Helenaveenseweg 29 077-3076287
Niels Willems  Ontginningsweg 11 06-54605067
Gerard Zegers Past. vd Sterrenstraat 2 077-3075354
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Brahim Akechtabou Abshove 16 Weert 06-14182716
Peter Adriaans Roomweg 58 077-3078589
Sjef Beumers Berkenhof 18 06-13814087
Bennie v Berlo Vlasstraat 41 077-3077536
Theo van Berlo  Past. Vullingsstraat  13 077-3077536
Ruud Boots Elzenhof 15 06-17456348
Stanley Cuijpers Past. Goossensstraat 6 077-3075825
Leike Cuijpers Past. Goossensstraat 6 077-3075825
Stan Cuijpers  Johan Spruijtstraat 1 077-3210608
Hans Cuijpers Johan Spruijtstraat 1 077-3210608
Koen Clephas Spiesberg 5 06-31395667
Bob Douben Eikenhof 25 06-81434437
Iris Fahner Berkenhof 6  06-38417828
Piet Fleuren Past. vd Sterrenstraat 3 077-3076883
Roel Geurts Hennepstraat 1 06-45032750
Bas Gloudemans  Elzenhof 10 06-51367705
Bart Gommans Elzenhof 14  06-22935533
Leon Gommans  Roomweg 60 077-3072740
Michel Gommans Helenaveenseweg 5 077-3071454
Edwin van de Goor Past. vd Sterrenstraat18  06-21256188
Peter Haenraets Past. Vullingsstraat 12 077-3077066
Jac Haenraets Roomweg 35 077-3075012
Roel Hanssen Past. Van der Sterrenstraat 4 06-51823102
Marcel van Heugten Roomweg 26 06-5318565
Job van Hoof Helenaveenseweg 85 06-45026033
Nel Houben Roomweg 8 077-3075450
Hub Houben  Roomweg 8 077-3075450
Piet Houben  Pauwkeshof 6 077-3074360
Wiel Houben Past. Vullingsstraat 21 077-3076163
Luuk Houben Berkenhof 22 077-8501672 
Hans Hunnekens Past. Vullingsstraat 53 077-3079233
Andy Hunnekens  Helenaveenseweg 4 077-3075976
John Janssen Past. vd Sterrenstraat 20 077-3076335
Truus Janssen Past. vd Sterrenstraat 20 077-3076335
Joep Janssen Past. vd Sterrenstraat 20 077-3076335
Christel Janssen Helenaveenseweg 9a 077-3073474
Richard Janssen Roomweg 15 077-3078470
Ramon Janssen Lorbaan 49 A 077-3745674
Tim Koch Hennepstraat 6 06-53272508
Tomasz Kurek Ontginningsweg 8 06-44961562
Jan van Lierop Medeweg 7 0493-539831
Thom van Mullekom Kievit 36 A 077-4664503

adressenlijst medewerkers
Naam Adres Telefoon
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Scorebord sponsors
Bakkerij Jacobs
Cafe-Zaal-Cafetaria Leanzo
Jabekon Panningen bv
JUMBO Panningen
Melcon Handelsonderneming
Van Ophoven Houthandel en timmerbedrijf
VDM parket
Verhaegh Bouwbedrijf B.V.
Vrienden van VVV Venlo

TV Reclame kantine
Bart van Mullekom Hovenier
Beej Wilmach Antiek
BOHACO
Cafe-Zaal-Cafetaria Leanzo
Coöperatie AB Werkt
Coppers & Partners
Kachelhouthandel Grashoek
Natuurbegraafplaats “De Aarde”
Tent en Tapverhuur Nelissen 
Van Ophoven Houthandel en timmerbedrijf
Verhaegh Bouwbedrijf B.V.

Banner internet
Autobedrijf Grashoek 
Beej Wilmach Antiek
BOHACO
Food4mind
Hacumo montage
Kachelhouthandel Grashoek

Financiële sponsors
Hans van Sleeuwen
Klimplant Ruud Teeuwen
Peeters Electro

Balsponsors
Autoschade Peel en Maas
BOHACO
Cafe-Zaal-Cafetaria Leanzo
Dion van Mullekom
Dobey Panningen
Hacumo montage
Huifkartochten
Kachelhouthandel Grashoek
Stal De Bosrank
Theo van Berlo
Van Ophoven Houthandel en timmerbedrijf
Verhaegh Bouwbedrijf B.V.

Vriend van SV Grashoek
BOHACO
Cor Vercoulen
Dion van Mullekom

Ell Haenraets
Eric v Esseveldt
Ger Spreeuwenberg
Hans Hunnekens
Jacques Janssen
Jan Houben
Johan Janssen
John Janssen
Leon Alards
Lowie Madou
Luuk Craenen
Nel Houben
Paul v Mullekom
Peter v Oijen
Piet Spee
Roel Hanssen
Sportcenter Balance
Toon van de Werf

Briefpapier sponsor
Autobedrijf Grashoek 
BOHACO
Cafe-Zaal-Cafetaria Leanzo
Eethuis & Cafetaria ‘t Veen
Hacumo montage
Kachelhouthandel Grashoek
Teegrow
Van Ophoven Houthandel en timmerbedrijf
Verhaegh Bouwbedrijf B.V.

Sponsor Peelrandflits
Bart van Mullekom Hovenier
Cafe-Zaal-Cafetaria Leanzo
Hacumo montage
Huifkartochten Kay Beumers
Kachelhouthandel Grashoek
Sport 2000 De Bruijn
Teegrow
Verhaegh Bouwbedrijf B.V.

Internet link sponsor
Autobedrijf Grashoek 
Beej Wilmach Antiek
BOHACO
Cafe-Zaal-Cafetaria Leanzo
Coöperatie AB Werkt
Food4mind
Hacumo montage
Kachelhouthandel Grashoek
Klimplant Ruud Teeuwen
Rabobank Peel, Maas en Leudal
Teegrow 
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Activiteiten kalender 2016

15 april sponsor en vrijwilligers avond
8 mei  seizoensafsluiting

De volgende activiteiten staan op het programma (data onder voorbehoud):

28 mei  SV Grashoek juniorenclubdag samen 
met volleybalvereniging.

11 juni  Mini-toernooi Grashoek

Wij in het voorjaar starten met een F3.

Edwin van de Goor, Martijn van Haastert en 
Wilco van Sleeuwen de leiders en trainers 
worden van dit nieuwe jeugdteam.

Wij ook weer een kabouterteam hebben 
dat door Ralph Verhaegh wordt getraind en 
begeleid.

Jan van Lierop en Iris Fahner sinds de laatste 
jaarvergadering deel uitmaken van het 
hoofdbestuur.

Chantal Janssen het hoofdbestuur heeft 
verlaten en dat Iris voortaan verantwoordelijk 
is voor het secretariaat.

En natuurlijk de F2 niet vergeten mag worden 
die als team aan de optocht meedeed en met 
Kampioenen van de Nach eerst werd bij de 
grote groepen van de jeugd. Klasse jongens.

Wij de volgende nieuwe leden hebben mogen 
begroeten: Wiktor Ziemlinski, Pawel Czyz, 
Ryszard Foksinski, Sjef van Bergen, Arthur 
Dyker, Kyan Heldens, Iris Fahner, Bert Engels, 
Teun van Teeffelen, Dennis Nowakowski, Stijn 
Cuijpers, Stan Verhaegh, Gijs Engelen, Senna 
Krekels, Dominik Swedeck, Bram Ottenheim, 
Jip van Sleeuwen

Wij van de volgende leden helaas afscheid 
hebben genomen Joris Franssen, Lynn van 
de Mortel, Lowie Hunnekens, Dirk van Lierop, 
D. Kobus, P. Nowak, Patryk Lelek, Ruud van 
Oijen Zepp Aelen en Adam Sternik

SV Grashoek op dit moment 249 leden heeft 
waarvan 91 jeugdleden en 158 senioren.

De gemiddelde leeftijd van de mini-
toernooicommissie drastisch is verlaagd door 
de komst van Erwin, Thom en Mike?

wisten jullie dat?

GEZOCHT: SCHEIDSRECHTERS !!!
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onze sponsors
Hoofdsponsor
Kachelhouthandel 

Sponsor trainingspakken 1e elftal
Kachelhouthandel 

Tassensponsor 2e, 3e en veteranen
Café-Zaal en Cafétaria LEANZO 

Tassensponsor 4e

ANTOM Agro-klussenbedrijf

Sponsor trainingspakken 3e elftal
Café-Zaal en Cafétaria LEANZO 
Hovenier Bart van Mullekom

Sponsor Jassen Jeugdleiders
BOHACO

Consumptiebonnen
Nic Houben Woningstoffering 

Tenuesponsors
Beej Wilmach Antiek
Café zaal friture Leanzo
Coöperatie AB Werkt
Food4Mind.Com
Kachelhouthandel 
MaakMuziek.nl 
Sport 2000 De Bruijn
Van Ophoven Houthandel
Verhaegh bouwbedrijf BV

Reklamebordsponsors
ABC Hekwerk
The Apollo - ‘t Proathoes & ‘t Trefpunt
Artifice Beletteringen BV
Auto & Motorrijschool Gommans
Autobedrijf Grashoek 
Bart van Mullekom Hovenier
Bavaria N.V. 
Boerenbond Welkoop Panningen
Boots Stucadoorsbedrijf
Bouten Groep
Café Zaal Dotje
Cafe-Zaal-Cafetaria Leanzo
Coolen-Pluijm
Dikker bv
Djeenz
Fred Engels Schilderwerken 
Food4mind
Ghielen Touringcarbedrijf B.V.
Hacumo montage
Hanrats Autoreparaties
Hans Cox Bloemsierkunst & Hoveniersbedrijf 

Heldense Kantoor Installaties
Van Ophoven Houthandel en timmerbedrijf
Hovensbos Dierenpension
BOHACO
Jacobs Advies 
Enorm Jan Reijnen B.V.
Joosten Lichtadviescentrum
Jos Mestrom Montage
Kachelhouthandel Grashoek
Kapèlkeshof Wijn- en Golfdomein
Kellerberg Bosgoed B.V.
Kultura Veenproducten
Leenders-Gielen adviseurs
Leenders IT
Leon Engels Tegel-en Marmerwerken
Logo Products
Maessen Landbouwmechanisatie BV
Mark van Roij Loonbedrijf
Maxwell bv
Melcon Handelsonderneming
Mennen Keukens B.V. 
Mertens bv
Mobers & Dings notarissen
Nic Houben  Woningstoffering
Nouveau Art, Kapsalon
PJG Sonnemans & Zn.Trappenfabriek
Rabobank Peel, Maas en Leudal
Sport 2000 De Bruijn
Steenfabriek Engels Helden
Strijbos dakbedekkingen
Stucadoorsbedrijf van Ophoven bv
Summa Adviesgroep Bv
Coppers & Partners
Tim van Ophoven
Tent en Tapverhuur Nelissen 
Teegrow
van Doren Engineers BV
Autobedrijf van Ninhuijs
Van Roij Kasseien
VDM parket
Verhaegh Bouwbedrijf B.V.
Verkoelen groep
Vrienden van PSV
Wilms autohandel
Zegers VOF Begrafenisonderneming
Janssen Uitvaartverzorging
Tegel & Sanitair Outlet Tienray BV
Golfschool Kapelkeshof
Neessen BV Aardbei & Aspergeplanten
Cafe Ramones
Flexstairs
Maessen Tuinen
Salarispoint
PetsNmore
Janssen Montage
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VOOR AL UW SLOOPWERK,
SLOOPMATERIALEN EN
ASBESTVERWIJDERING

Peelweg 20   |   5768 PR Meijel
Telefoon 077-4663448   |   Fax 077-4662793 

Het nieuwe jaar is weer begonnen, snel zal 
ook weer het vervolg van seizoen 2015/2016 
van start gaan. Daarom staan we even stil bij 
alle sponsoren die onze club een warm hard 
toedragen. 

Al deze sponsoren of dit nu een groot of klein in 
de vorm van een dienst of bijdrage is willen graag 
bedanken voor hun hulp. Met alles natuurlijk 
hetzelfde doel; een prachtige voetbalvereniging 
voor jong en oud in Grashoek.
Veel dank daarom aan alle sponsors, en als blijk 
van waardering aan uw kant; neem even de tijd 
om de hele lijst door te nemen op onze website 
of achterin deze Peelrandkoerier.

SV Grashoek is een ambitieuze voetbalvereniging, 
die met een maximale eigen inbreng op een goed 
niveau van het amateurvoetbal wil presteren en 
daarnaast veel aandacht aan haar jeugd schenkt. 
Om deze ambities waar te kunnen maken zijn 
er bedrijven nodig die financiële middelen of 
anderszins voor de vereniging inzetten.
SV Grashoek zoekt hierbij nadrukkelijk naar 
bedrijven die bij haar imago passen. Bedrijf en 
vereniging kunnen immers veel voor elkaar 
betekenen en kunnen de samenhang tussen 
ambitie en uitstraling dankzij elkaar versterken. 
Omdat noch de ambities van SV Grashoek noch 
de doelstellingen van de sponsoren met een 
eenmalige activiteit te realiseren zijn, stelt SV 
Grashoek de sponsoren voor een samenwerking 
van enkele jaren aan te gaan. De sponsoren 
krijgen in ruil daarvoor een prominente plaats 
binnen de vereniging om zo hun imago en 
naamsbekendheid op structurele wijze samen 
met SV Grashoek uit te bouwen. Onze sponsoren 
ondersteunen SV Grashoek dan ook van harte, 

omdat zij daarmee hun bedrijf positief kunnen 
profileren. Het feit dat SV Grashoek prestaties 
levert bij jong en oud en positief “in the picture 
staat” is daarom een versterking voor het imago 
van de sponsoren. 
Op dit moment is de sponsorcommissie op 
zoek naar één of meerdere sponsoren voor het 
eerste elftal. Daarbij wordt zeker niet de andere 
senioren elftallen vergeten. Indien we deze te 
samen kunnen combineren, met meerdere 
sponsoren staat de deur zeker open. Alle opties 
en mogelijkheden zullen worden bekeken en 
hieraan wordt hard gewerkt. Daarbij zijn ideeën 
en suggesties natuurlijk van harte welkom!

SV Grashoek heeft daarnaast in de laatste jaren 
steeds meer mogelijkheden voor sponsoren 
gecreëerd om te sponsoren. Via de diverse media 
kan er contact worden gelegd met de leden, hun 
familie en breder. Dit natuurlijk om te komen tot 
nieuwe zakenrelaties. 
Tevens organiseert SV Grashoek ieder jaar een 
gezellige sponsoravond, waarbij sponsoren niet 
alleen een blijk van waardering krijgen voor hun 
inspanningen voor de vereniging, maar waar zij 
ook op een informele manier kennis met elkaar 
kunnen maken en zaken met elkaar kunnen 
doen.

Al deze steun van onze sponsors is onontbeerlijk. 
Sponsoren groot of klein, in welke vorm dan ook 
geven wij graag blijk van waardering. 

De sponsor- en vrijwilligersavond van 
SV Grashoek is op vrijdagavond 15 april 2016.

Hartelijk bedankt voor al uw steun!
Sponsorcommissie SV Grashoek.   

Sponsor bedankt!
door: sponsorcommissie
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We staan in een 5e klasse met 13 teams en 
op dit moment staan we nog op plaats 9.  We 
hebben 17 punten uit 12 wedstrijden gehaald 
deze hebben we middels 5 overwinning en 2 
gelijkspelen behaalt. We hebben 17x gescoord 
en incasseerde we 27 tegen doelpunten. 

De voorbereiding is qua wedstrijd ritme en 
uitslagen verdienstelijk verlopen. Maar in 
de beker wedstrijden zijn er helaas spelers 
geblesseerd geraakt die we in de begin fase 
van de competitie hebben gemist.  In de eerste 
wedstrijd thuis tegen Helenaveen kwamen we 
al snel op achterstand maar dit hebben we 
uiteindelijk als team na een gelijk opgaande 
wedstrijd toch nog in een 2-1 overwinning 
kunnen omzetten. Hierna volgden 3 
nederlagen waarvan 2 onnodig waren. De 2-1 
nederlaag in en tegen Roodwit’67 kwam door 
persoonlijke fouten en als wij iets effectiever 
waren hadden we zeker een punt verdiend . De 
thuis wedstrijd tegen SVVH hadden we in de 
eerste helft heel wat kansen gemist en SVVH 
was wat efficiënter/gelukkiger in het benutten 
van de kansen. De nederlaag tegen Neerkandia 
was een wedstrijd waarin wij te veel persoonlijk 
fouten maakten. En in balbezit waren we heel 
erg slordig en waardoor wij vaak achter onze 
tegenstander moesten lopen wat uiteindelijk 
in een 7-2 resulteerde. Het team heeft zich 
na deze grote nederlaag heel goed hersteld 
en wonnen we met 1-0 van een heel sterke 
ONDO. De uitwedstrijd tegen Griendtsveen 
was qua voetbal en schoten op doel niet goed 
maar uiteindelijk tellen de punten en deze 
behaalde we door in de eindfase 1-2 te maken. 
Hierna volgende een terechte puntendeling 
thuis tegen SVSH. In de  zware uitwedstrijd 

Door: Stanley Cuijpers en Brahim Akechtabou | trainer SV Grashoek

tegen SPV werd op karakter een punt in 
de naspeeltijd naar huis gehaald. Uit tegen 
koploper Olympia Boys werd verdienstelijk 
gespeeld maar zat ‘t even niet mee om een 
gelijkspelletje te behalen. Daarna volgde een 
zeperd tegen Racing Boys thuis. Wederom 
een zwakke start bleek uiteindelijk niet meer 
recht te trekken. De laatste 2 wedstrijden van 
de heenronde bleek toch wat er uiteindelijk 
in de groep zit. Uit tegen Eindse Boys stond 
het 10 min voor tijd nog 1-0 maar door een 
geweldig doorzettingsvermogen werd het 
toch nog 1-3 en de laatste pot was een ware 
derby thuis tegen Egchel. Strijd en passie alles 
zat er in maar de punten bleven verdiend op 
de Peelrand

De eerste wedstrijden tonen ook aan wat wij 
kunnen als we als team ervoor blijven gaan. 
Want met een goede wedstrijd mentaliteit 
kun je ook punten pakken. In balbezit en 
bij de kansen die we creëren zijn we nog te 
onrustig. We zullen hierin stappen moeten 
maken om meer overwinningen te behalen in 
de resterende wedstrijden

De voorbereiding van het 2e helft is voorbij en 
zouden we 2 competitie wedstrijden hebben 
gespeeld maar deze zijn helaas afgelast. Qua 
wedstrijdritme was de voorbereiding na 
winterstop niet optimaal maar daar hebben 
gelukkig bijna alle teams mee te maken. De 
heren snakken naar een wedstrijd en hopelijk 
kunnen we dit in punten uitdrukken en ik 
een gepaste afscheid kan nemen van deze 
geweldige club. Wij hopen dan ook weer op 
jullie steun tijdens de wedstrijden.  

de Trainer Na-voor beschouwing SV Grashoek 1
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Seniorencommissie

We kunnen beter zeggen regenstop. 
Niet  vanwege een winterse periode maar 
vanwege de vele regenval zijn de laatste 
wedstrijden van het jaar 2015 afgelast. Januari 
begint ook al slecht vanwege de regen, de 
geplande vriendschappelijke wedstrijden zijn 
bij de senioren en de jeugd dan ook al in het 
water gevallen. Het is zelfs zo erg dat het kleine 
trainingsveld er ongeveer als een omgeploegd 
akkerveld uit gaat zien. We moeten, schat ik, 
tot de jaren 80 terug gaan dat dit gebeurd is. 
Toen was het normaal dat het trainingsveld 
grotendeels onder water stond en dat er toch 
door de spelers getraind werd. Pfff, dat waren 
nog eens tijden!!! Maar ja, de tijd blijft niet stil 
staan en we gaan maar weer over tot de orde 
van de dag.

Zoals iedereen weet hebben Brahim en sv 
Grashoek in goed onderling overleg besloten 
om na dit seizoen beide een andere weg in te 
slaan. Waar Brahim aankomend seizoen trainer 
wordt is nog onbekend, maar wij wensen hem 
heel veel succes met het vinden van een nieuwe 
leuke club.

Wij, als Grashoek, hebben inmiddels Nelis 
Luijten uit Meijel bereid gevonden om het 
seizoen 2016/2017 bij ons aan de slag te 
gaan. Op dit moment is Nelis voor het 2e 
seizoen trainer bij Sv Blerick. Hij heeft een rijk 
voetbalverleden bij RKMSV. 

Nu weer even terug naar de 1e helft van het 
seizoen 2015/2016. Het 1e elftal, staat stevig 
in de middenmoot en op Olympia Boys en 
Roodwit’t67/Nyrstar na staat het redelijk dicht 

door: Jo van Oijen

bij elkaar. 5 Punten verwijderd van een plek 3, is 
niet verkeerd. Maar zoals ieder jaar beginnen de 
blessures en schorsingen nu ook een rol te spelen. 
We hebben een behoorlijk grote selectiegroep 
maar we blijven als kleine vereniging kwetsbaar 
op dit gebied.

Het 2e elftal, staat er op dit moment niet 
al te florissant voor. Ze staan net boven de 
degradatiestreep en het is te hopen dat ze 
nog een beetje gaan stijgen. Het is een erg 
jonge groep, welke de prioriteit voetballen niet 
bovenaan het lijstje heeft staan.

Het 3e elftal, staat zoals vanouds stevig in de 
middenmoot. En hier is de afstand naar plek 3 
ook maar vijf punten. Dus hier is ook nog van 
alles mogelijk.

Het 4e elftal, staat tegen de top aan in hun 
klasse. Ze hadden een erg stroeve competitie-
start door enkele spelersmutaties. Vooral hun 
topscoorder Marcin wordt node gemist, die op 
dit moment zijn plekje in het 1e elftal wel heeft 
gevonden. Maar momenteel staat het elftal er 
weer als een team.

Wat de begeleiding bij de senioren betreft 
heeft Bart Gommans aan gegeven om na dit 
seizoen te stoppen als leider bij het 2e elftal. 
Dus voelt iemand zich geroepen om deze taak 
over te nemen dan geef dit even aan bij Ger 
Spreeuwenberg of Jo van Oijen.

Dan wens ik iedereen nog een sportieve, 
succesvolle en zonnige 2e helft van het seizoen.  

December 2015, winterstop?
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www.bohaco.nl

goed bekeken ’n klasse beter

Meijel
Bosrand 7

(077) 396 11 22

Weert
Risseweg 17

(0495) 54 22 55

ramen

deuren

serres

ramen

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

assortiment bestaat uit ontelbare varianten in ramen en 

deuren. Daarnaast creëert u binnen ons eigen serre-systeem 

ongekende mogelijkheden. De vakmensen van Bohaco 

vertellen u alles over de technische aspecten en geven een 

eerlijk advies toegepast op uw persoonlijke situatie.  

Bij Bohaco kunt u ook terecht voor lichtstraten, 

overkappingen, zonwering, rolluiken en garagedeuren. 

Overtuig u zelf en maak een vrijblijvende afspraak bij u thuis 

of in een van onze showrooms.
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De voorpremière van maandag 18 januari en 
de publiekspremière van maandag 25 januari 
zijn druk bezocht. Zeker 300 bezoekers waren 
aanwezig tijdens de beide premières van de 
documentaire FC Polska. 

Zij zagen een boeiende documentaire waarbij 
de Grashoek 4 spelers Piotr en Krzysztof 
gevolgd worden in hun poging integreren in 
hun nieuwe club en tegelijkertijd in een nieuw 
land. Filmmaker Ruud Lenssen volgt hun strijd 
tegen heimwee, het pad van integratie en 
het najagen van dromen. De documentaire is 
op 13 en 14 februari uitgezonden op L1. Ook 
is hij inmiddels ingezonden op filmfestivals 
in Polen, Canada en Frankrijk. Pas over enkele 
maanden zullen hiervan pas de resultaten 
bekend worden. Daarnaast zal hij komende 
weken worden aangeboden aan de landelijke 
omroepen.   

PREMIÈRE FC POLSKA DRUK BEZOCHT

Een aantal spelers van Grashoek 4 met partners tijdens de premiere van FC Polska
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Team Stand W - P
Tussenstanden senioren (14-2-2016)
Grashoek 1 9e 
Grashoek 2 9e

Grashoek 3 7e 
Grashoek 4 4e

Eindstanden jeugd
Grashoek/Koningslust A1 9e  9-9
Grashoek B1 2e   9-25
Grashoek C1 1e   9-25
Grashoek D1 4e   9-18
Grashoek E1 8e  9-7
Grashoek F1 4e   9-17
Grashoek F2  1e  9-25

Programma VeteranenStanden
voorjaar 2016[najaars] competitie 2015/2016

5 mrt Grashoek - V.V.V 03 17.00 uur
12 mrt s.c Irene - Grashoek
19 mrt Grashoek -Wittenhorst 17.00 uur
26 mrt Helden - Grashoek 17.00 uur
2 apr H.B.S.V. - Grashoek 17.00 uur
9 apr Grashoek - Venlosche-B. 17.00 uur
16 apr M.V.C 19 - Grashoek 17.00 uur
23 apr Grashoek - Panningen 17.00 uur
30 apr Vrij
7 mei Baarlo - Grashoek 17.00 uur
14 mei Grashoek -Sparta 18 17.00 uur
21 mei T.S.C 04 - Grasho ek

Teamfoto Koninglust/Grashoek A1

Staand van links naar rechts: Rens van Dommelen, André Rijs, Stan Lormans, Job Hubers, 
Robin Winckens, Daan Joosten, Timo Teeuwen, Chris Hunnekens, Wesley Goeden, 
Bas Lemmen, Bram Rongen 
Zittend van links naar rechts:   Rik Bos, Jacco Kempen, Brandon Sijben, Wouter Coolen, 
Roel Hunnekens, Mike Ottenheijm, Bart Wijnen, Sjoerd Rijs, Lars van Rengs

GEZOCHT: SCHEIDSRECHTERS !!!
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Proef het “Gevar” varkensvlees 
 van onze boerderij, 

en ervaar de pure en lekkere 
 smaken uit Peel en Maas! 

 Ook voor al uw ander vlees, 
boerenkaas en streekproducten. 

www.mmmeats.nl 
 MMMEATS Grashoek 



Helenaveenseweg 2, 5985 NM  Grashoek
Tel 077-3073053

www.kwmeubelen.nl

Blessure opgelopen tijdens het sporten?

Kom naar het sportblessurespreekuur bij Fysio-Support Peter Slots

Op maandagavond kunt u zonder verwijzing en zonder afspraak bij ons terecht van 18.30 
tot 19.30 uur. Dit spreekuur is bedoeld voor blessures die recent zijn opgelopen. Er vindt een 
eerste, snelle inschatting plaats van de aard en de ernst van de klachten, gevolgd door een 
advies. Beoordeling van de sportblessure tijdens het inloopspreekuur is kosteloos.

Indien verdere behandeling door fysiotherapeut, huisarts, sportarts of orthopedisch chirurg 
wenselijk is zullen de kosten hiervan veelal door de zorgverzekering worden vergoed, 
afhankelijk van uw polis.

Voor blessures ouder dan een week, dient u vooraf een afspraak te maken.

Een snelle beoordeling van de blessure bevordert vaak het herstel, waardoor je de 
sportactiviteiten sneller kunt hervatten.

Wilhelminastraat 44-02
5981 XW Panningen

T 077 – 308 2825
E info@fysio-support.nl
I www.fysio-support.nl

  Fysio-Support Peter Slots  Fysio-Support Peter Slots
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‘Aan het rendje van limburg’ verandert in 
‘Minitoernooi Grashoek’ met de nodige 
jeugdige inbreng.

Na een enigszins tegenvallende opkomst vorig 
jaar wordt er dit jaar een frisse start gemaakt. De 
commissie van het minitoernooi heeft enkele 
nieuwe leden die voor vernieuwing willen 
zorgen. Erwin Pijnenburg, Thom van Mullekom 
en Mike Steeghs willen het minitoernooi
nieuw leven inblazen.

Als eerste is de naam van het toernooi veranderd. 
‘Minitoernooi Grashoek’ moet voor meer 
herkenbaarheid en eenduidigheid zorgen. 
Met deze naam zal er ook meer reclame dan 
voorgaande jaren gemaakt worden. Grote kans 
dus dat je een poster, Facebook of Instagram 
bericht tegenkomt. Met een nieuwe uitstraling 
willen we er dan ook voor gaan zorgen dat er 
meer mensen op het minitoernooi afkomen.

Dit jaar zal het minitoernooi plaatsvinden op 
11  juni en hebben we een nieuwe deelnemers-

groep aan het toernooi toegevoegd. ‘35+’ zal 
naast de vertrouwde categorieën prestatief, 
recreatief en dames nieuw zijn dit jaar. Dus 
zowel jong als oud is meer dan welkom. Zeker 
om meer jongeren te verwelkomen zal er dit 
jaar na het toernooi gezorgd worden voor een 
groot feest met diverse DJ’s. We hopen dit jaar 
op een mooie opkomst, dus vergeet zeker niet 
allemaal je vrienden, familie en kennissen uit 
te nodigen!

MINI-TOERNOOI GRASHOEK
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Het niet netjes is als je je voetbalschoenen in 
de kleedlokalen tegen de muur uitklopt of 
onder de douche af spoelt. 

Je onze poetsers hierdoor met veel extra werk 
opzadelt en je hierdoor schade aanbrengt 
aan ons gebouw. 

Je best je ploeggenoten hierop mag 
aanspreken als je ziet dat dit toch gebeurd.

Dat wij maar 5 spelende leden hebben die in 
de maand juli zijn geboren? Kom, meld u aan!

Dat er, daarentegen, wel 22 spelende leden in 
september zijn geboren… Hoe zit dat?

wisten jullie dat?

SV GRASHOEK F2 KAMPIOENEN!
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Halverwege de competitiehelft is de 
winterpauze bij uitstek geschikt voor een 
tussenbalans. Na het zwakke voorgaande 
seizoen ziet de ranglijst in 5 E voor Grashoek er 
een stuk beter uit. Werden in de vorige speeltijd 
slechts 13 punten gehaald, nu staan al na 12 
wedstrijden 17 punten op de teller. 

De vergelijking met het vorige seizoen gaat niet 
helemaal op. Toen was 5 E veel zwaarder bezet. 
De instroom van jeugd heeft voor nieuw elan 
gezorgd. Veel nog (B) spelers hebben de sprong 
naar de geelzwarte hoofdmacht gemaakt. 
Natuurlijk moet je wel eens een zeperd 
incalculeren. Die zaten er dan ook tussen zoals 
de 7-2 in Neerkant, de 0-4 tegen SVVH en 1-6 
tegen Racing Boys. In de laatste partij werd het 
verschil gemaakt door een super spits bij de 
tegenstander die alle zes goals scoorde. Twee 
wedstrijden werden met een goal verschil 
verloren. Drie van de 5 overwinningen werden 
behaald tegen clubs uit het linker rijtje. Egchel, 
ONDO en Eindse Boys. Het doelsaldo is 17-27. 
Vier clubs scoorde minder goals. Zes clubs 
kregen meer goals tegen. De 27 tegengoals 
van Grashoek lijken er veel. In werkelijkheid is 
de verdediging met de uitstekende doelman 
Koen Clephas in veel wedstrijden solide. Als 

Piet Spee Goede lichting Grashoek komt er aan

men de 13 tegengoals tegen Neerkandia en 
Racing Boys gemakshalve eens niet meetelt 
dan komt men voor de overige 10 partijen op 
14 tegentreffers. Dan behoort men tot een van 
de sterkste verdedigingen. In dit jonge team is 
Tim van Ophoven bezig aan zijn derde jeugd. 
De 36-jarige aanvoerder is op weg naar de 
500 wedstrijden en is aan een sterk seizoen 
bezig. Miste nog geen enkele speelminuut 
en scoorde 3 keer, waarvan twee keer uit een 
strafschop. 

Na drie seizoenen gaat trainer Brahim Akechtabou 
Grashoek verlaten. De oefenmeester uit Weert 
heeft goed werk geleverd en laat een veel 
belovend team achter. Nog meer jonge spelers 
kloppen aan voor een plaats in de hoofdmacht. 
Brahim zijn opvolger Nelis Luijten uit Meijel kan 
er mee vooruit.

De tweede helft van de competitie beloofd zeer 
interessant te worden. De positie van koploper 
Olympia Boys is niet meer zo ontastbaar door 
puntenverlies in de laatste twee wedstrijden. 
Bovendien is het lot 5 E gunstig gezind geweest 
en is er een extra promotieplaats te verdienen. 
Hopelijk heeft dit veel leuke wedstrijden ook 
voor Grashoek ten gevolg.  

Grashoek B1 weer een nieuwe lichting, samen met hun leeftijdsgenoten van Elmswell
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Op dinsdag 19 januari hebben de dames van de 
volleybalclub en de heren van de voetbalclub 
van de “commissie jeugdafsluiting” alweer bij 
elkaar gezeten om de eerste voorbereidingen 
en plannen voor de komende jeugdafsluiting 
(op zaterdag 28 mei) te maken. Inmiddels zijn 
er diverse mooie attracties bij Piet Heldens in 
Koningslust besteld en hebben we een keuze 
gemaakt uit volleybal- voetbal- en overige 
spellen om deze dag weer onvergetelijk te 
maken voor onze volley- en voetbaljeugd. 

Zoals we de voorgaande twee jaren al hebben 
gezien blijkt het samenwerken bij de afsluitdag 
best wel in de smaak te vallen. Zowel de jeugd 
alsook de leiding heeft er plezier in en dat is dan 
ook duidelijk te zien op deze dag. De foto’s die je 
kunt vinden op de site van SV Grashoek bewijzen 
dit wel. 

Ook dit jaar zullen we de jeugd van de 
volleybalclub en de voetbalclub weer mixen 
omdat dit de afgelopen keer goed is bevallen. 
Ook de opstelling van de volleybal- en 
voetbalspellen wordt meer gemixt zodat het 
echt een gezamenlijk feestje wordt waardoor de 

volleybal- en de voetbalouders (voor zover dit niet 
dezelfde zijn natuurlijk) nog meer sámen kunnen 
genieten van de inspanningen en capriolen 
van hun kinderen. Traditioneel zullen de ouders 
weer tegen de jeugd volleyen en voetballen en 
komt er weer een penalty- en een serveerbo-
kaal. Al met al een prachtig programma waarbij 
we alle ouders, grootouders, vrienden en familie 
uitnodigen om te komen genieten van onze 
jeugd. Natuurlijk hopen we dat het zonnetje ook 
dit jaar weer zijn steentje bijdraagt.

Om alles goed te laten verlopen hebben 
we natuurlijk wel enige hulp nodig bij het 
be geleiden van de jeugd. Hiervoor willen 
we de ouders of andere belangstellenden 
(bijvoorbeeld leden van de seniorenteams) dan 
ook vragen zich als vrijwilliger aan te melden. 
Medio april zal via de site van SV Grashoek een 
oproep worden gedaan om zich (als deelnemer 
of begeleider) op te geven. We zijn nog even 
aan het uitzoeken hoe we dit het beste kunnen 
doen. Aanmeldingen van de volleybalclub 
lopen via de volleybalclub zelf.

Tot ziens op 28 mei op de Peelrand.  

 SAMENWERKING VOLLEYBAL EN VOETBAL, 
EEN SUCCESVERHAAL?
Door: Lowie Timmermans

Jeugdafsluitdag, Voor onze voorzitter is de huidige opzet van de afsluitdag ook ideaal.
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Grashoek 4 dat met veel elan en enthousiasme 
aan het tweede seizoen begon verloor de 
eerste twee wedstrijden. De Poolse formatie 
had zich de start van het nieuwe seizoen 
duidelijk anders voorgesteld. 

Gesterkt door het resultaat van het vorig seizoen 
dacht men dat het mee zou vallen om in de 
nieuwe competitie met weer allemaal nieuwe en 
vreemde tegenstanders de punten wel behaald 
zouden worden. De teleurstelling was dan ook 
groot om te constateren dat we na 6 wedstrijden 
pas zes punten hadden vergaard. FC Polska / 
Grashoek 4 onwaardig. Morrende en mokkende 
spelers was het gevolg en een praatsessie kon 
natuurlijk niet uitblijven. Hier in zijn de voetballers 
van Grashoek 4 niet anders dan welke voetballers 

GRASHOEK 4 ONDANKS MATIG START OP 3E PLAATS

van Grashoek dan ook, ontevreden zijn wanneer 
de resultaten tegen vallen is een vastgegeven in 
de voetballerij en is van alle tijden. De grootste 
uitdaging is dan natuurlijk om met elkaar een 
kentering aan te brengen in deze resultaten. Het 
was voor iedereen duidelijk dat dit alleen maar 
kon door keihard te trainen en een tomeloze inzet 
aan de dag te leggen tijdens de wedstrijden. Het 
resultaat mag er zijn nu na 11 wedstrijden staan 
we op een gedeelde 3 e plaats. Dus uit de laatste 
5 wedstrijden hebben 13 punten gehaald een 
subliem resultaat. Toch hebben we nog niet het 
niveau van het vorig seizoen behaald. Wanneer 
het ons lukt om er nog een tandje bij te zetten 
kunnen we het resultaat van vorig seizoen 
wellicht evenaren. Anders misschien nog maar 
eens een praatsessie!!!  

17



Op zondag 3 januari werd in onze kantine weer de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie gehouden. 
Na de toespraak van onze voorzitter was het moment aangebroken om onze 6 jubilarissen van dit 
jaar in het zonnetjes te zetten. 

Allereerst waren de zilveren jubilarissen aan 
de beurt. Roy van der Sterren, Dennis Jacobs 
en Hans Cuijpers werden gehuldigd voor hun 
25 jarig lidmaatschap van SV Grashoek. Cendy 
van Ophoven en Frans Kurvers waren daarna 
aan de beurt voor hun 40 jarig lidmaatschap. 
Zowel Cendy als Frans waren in het verleden 
zeer actief voor onze club, beide hebben o.a. 
in het hoofd bestuur gezeten. Als laatste was 
onze gouden jubilaris Twan van der Sterren 

aan de beurt die gehuldigd werd voor zijn 50 
jarig jubileum. Ook Twan is in die 50 jaar zeer 
actief geweest voor SV Grashoek in diverse 
functies. Op dit moment maakt Twan deel uit 
van de onderhoudsploeg die ons sportpark 
onderhoud op de donderdag morgen. Alles 
bij elkaar was het weer een heel mooi moment 
om het jaar te starten door 6 zeer waardevolle 
leden van onze vereniging op deze wijze in het 
zonnetje te zetten.  

 JUBILARISSEN IN HET ZONNETJE GEZET

Onze jubilarissen vlnr Hans Cuijpers, Dennis Jacobs, Roy en Twan van der Sterren, 
Cendy van Ophoven en Frans Kurvers.

Op de site elke week een korte terugblik volgt 
op de gespeelde jeugdwedstrijd

Er een svGrashoek app is voor smartphone 
en tablet? Zoek op ‘voetbalassist’. Vervolgens 
vult u eenmalig als club in ‘grashoek’.

Onze vereniging dit jaar maar liefst 82 jaar 
wordt? En dat wij twee leden hebben die de 
oprichting nog hebben meegemaakt?

wisten jullie dat?
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De kampioenen van de C1 tijdens de kampioensreceptie

De C1 werd op 12 december kampioen in de 
thuiswedstrijd tegen Maarheze. Wie had dit 
verwacht bij de start van de competitie. Het 
spel was in de voorbereiding namelijk niet 
goed en er zat een bepaalde angst in de ploeg. 

Dit werd met de week beter omdat we gingen 
spelen naar onze mogelijkheden en wat 
omzettingen in de opstelling. Onze ploeg kreeg 
met de week meer zelfvertrouwen en je zag 
een geweldige teamgeest ontstaan. Dit werd 
doorslaggevend voor de titel. We hebben van de 
9 wedstrijden maar 1 keer gelijk gespeeld tegen 
MMC Weert. Na een 0-4 achterstand kwamen 
we terug tot 4-4. Achteraf was dit een hele 
belangrijke wedstrijd omdat MMC op 2 punten 
van ons is geëindigd op de tweede plaats.

Het drieluik tegen Budel, DESM en Merefeldia 
leverde 9 punten op en toen kwam de titel 

KAMPIOENSCHAP C1
wel erg dichtbij. Het team  speelde zeer goed 
naar de mogelijkheden en wist precies wat 
wel en niet kon. Onze keeper Tom speelde 
goede wedstrijden en heeft een paar cruciale 
reddingen gemaakt. Deze winter hebben we 
ook helaas afscheid moeten nemen van Lynn 
van de Mortel, die gestopt is met voetballen. 
In het voorjaar zijn we ingedeeld bij ploegen 
als RKMSV C1, Kessel C1 en RKSVN C1. Dit 
wordt weer een ervaring voor ons team. We 
zijn benieuwd hoe we ons in deze klasse 
staande kunnen houden. Misschien zit er 
nog wel meer in het team en kunnen we af 
en toe stunten.

Jongens blijf goed trainen in het voorjaar 
onder onze goede trainers Jarno en Leike. Deze 
hebben zeker een bijdrage in de titel. Met inzet 
en teamgeest kom je een heel eind. Dit hebben 
jullie wel bewezen. Succes.  
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Een AB’er heeft 
geen bijsturing nodig

Spoorweg 6, 5963 NJ Horst. T 077 - 39 808 83  |  www.ab-werkt.nl

AB Werkt helpt mensen aan werk en werkgevers aan mensen. Daartoe 
bemiddelen we vooral in fysieke banen in agro, food en industrie. Ook 
zijn we actief in de grond-, weg- en waterbouw en groenvoorziening. 

Kijk op www.ab-werkt.nl voor een compleet overzicht van onze dien-
sten, vacatures en de dichtstbijzijnde vestiging.
 

Volg ons op:



Klopt, al eff en niets meer gehoord vanuit deze 
hoek. Maar we zijn wel nog steeds volop bezig. 

Na het afsluiten van het eerste gedeelte waarmee 
we begonnen zijn; onderzoek naar wensen, 
mogelijkheden en toekomst van SV Grashoek 
en (begeleiding van) de implementatie van een 
aantal uitwerkingen en aanbevelingen voor de 
club, hebben we onze focus gelegd naar de reeds 
bestaande voetbalwijzers (lees beleidsplannen 
2009). Omdat het rigoureus ombouwen en 
herschrijven van deze voetbalwijzers een 
nogal erg grote klus blijkt hebben we ingezet 
op het uitwerken van deelsegmenten. We zijn 
begonnen met het technische gedeelte van het 
voetbal. Hierbij zijn we uitgegaan van de teams 
die er zijn en niet van het algemene technische 

 Stand van zaken werkgroep 2020

voetbalbelang op zich. Dit betekent dat we per 
team (van de kabouters tot de veteranen) in 
kaart hebben gebracht wat er zoal belangrijk en 
nodig is om goed te kunnen presteren maar ook 
plezier in het voetbal te houden. Denk hierbij 
aan het zogenaamde spelers volg systeem 
voor alle jeugd elftallen, maximale inzet van 
gekwalifi ceerde (jeugd)trainers, het hiervoor 
volgen van knvb cursussen, materialen en 
kleding, behalen van knvb certifi caten voor de 2e 
jaars B jeugd en de voorbereiding hierop, volgen 
van scheidsrechtersopleidingen, et cetera. De 
uitwerkingen hiervan hebben we inmiddels 
gepresenteerd aan het hoofdbestuur en het 
hoofdbestuur heeft op zijn beurt een extra 

lees verder pagina 23

door: Lowie Timmermans

Bas Maessen lijkt met het hoofd te gaan scoren in de wedstijd tegen SVVH. Helaas dit ging 
niet lukken ook al lijkt Wouter van der Sterren al te juichen en kijkt ook Joeri Rijs

In actiefoto
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De zonnepanelen zich niets hebben 
aangetrokken van de winterstop? De 
productie ging gewoon door.

Benny van Berlo gek is op Trivia Crack, een 
spel dat alleen maar over “weetjes” gaat?

We ook in het komende voorjaarseizoen 
een wekelijkse vooruitblik op de 
jeugdwedstrijden kunnen verwachten?

Wij dit jaar weer eens een echte voetbal prins 
hebben gehad met de carnaval.

Job en Joy het fantastisch gedaan hebben 
tijdens de carnaval en dat de voetbalclub 
daar ook heel erg trots op is.

Wij ook heel trots zijn op Mark van Mullekom 
zijn prestatie om voor de 2e keer op rij het 
winnende liedje bij het LVK te schrijven.

wisten jullie dat?

treedt er een zuurstoftekort in de hersenen 
op waardoor er beschadiging in de hersenen 
kunnen optreden of waaraan je kan overlijden.
Nu SV GRASHOEK een eigen AED heeft zou het 
mooi zijn als daar ook voldoende mensen met 
een volledig reanimatie/AED diploma aanwezig 
zijn waardoor de kans op overleven duidelijk 
groter wordt. Iedere seconde telt. Hoe meer 
kennis hoe beter!  
Als er mensen zijn die zich willen gaan 
inzetten voor de burgerhulp verlening kunnen 

die zich melden bij Anita (077-3077689) of 
Annie (06-29433174).

Wat heb je nodig voor je aan te sluiten bij 
de burgerhulpverlening?
Een reanimatiecursus van 3 avonden (opgave 
kan via Anita of Annie) én een informatieavond 
bijwonen van “Hart van Peel en Maas”. Heb je 
al een reanimatie/AED diploma dan kun je je 
aanmelden bij “Hart van Peel en Maas” en dan is 
alleen de informatieavond bijwonen voldoende. 
Heb “HART VOOR GRASHOEK” en meld je aan om 
onze burger in nood te helpen.   

vervolg pagina 25

Uit de Peelrandkoerier van februari 1988 de trainingsopkomst van de selectie.

Een uitzonderlijke teamfoto van Grashoek 4 uit 1984 met maar 10 spelers op de foto. Waar 
was de rest? Misschien nog bij café Henk Drissen of was de fotograaf gewoon wat te vroeg 
met knippen en was de rest van het team nog onderweg.
Achterste rij staand vlnr Jan Koopmans, Frans Janssen, Peter Krekels, Thijs Craenen, Theo 
Leijsten, Cor Haenen en Henk Joosten.
Voorste rij Jac van de Munckhof, Wiel Koopmans,  Martien Peeters.

Uit de oude doos!
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vergadering gehouden om deze te bespreken 
en te becommentariëren. Op korte termijn 
zullen de uitkomsten van het bestuur weer 
verder besproken en uitgewerkt worden binnen 
de werkgroep 2020. Hierna zal het technische 
hoofdstuk als aanvulling toegevoegd worden 
aan de bestaande voetbalwijzers en zal een en 
ander binnen de vereniging ingevoerd en/of 
aangepast worden.

Hierna wordt bekeken hoe we het volgende 
onderdeel gaan aanpakken. We hebben hierover 
al enige ideeën en het hoofdbestuur wil hiermee 
ook graag vooruit.

Werkgroep 2020:
Jan / Tim / Job / Koen / Joep / Hans / Lowie.  

vervolg pagina 21

Al op jonge leeftijd toonde Mark ons zijn 
creatieve vermogen . Een tekening van 
Mark uit de Peelrandkoerier van februari 
1988.

Uit de oude doos!

De jeugdleiders in hun nieuwe outfi t die zijn gesponsord door Bohaco

23

John F. Kennedylaan 18a, Panningen 
Tel .  077-3060330 - www.leonengels.n l

IN TEGELS EN MARMER

600 m2

showroom
Bijzonder, omdat wij vakkundig 
tegelzetters in dienst hebben en 
omdat ‘ontzorgen’ ons sleutelwoord is. 
Wij regelen alles, u heeft nergens 
omkijken naar!

Bijzonder, omdat wij uw droom 
werkelijkheid maken!

Maak eens een afspraak...

IN TEGELS EN MARMER
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Bijzonder...



De AED instructie die gehouden werd op 
dinsdag 26 januari werd druk bezocht. Maar 
liefst 20 personen hebben geoefend met onze 
Philips AED en hebben de basisbegrippen 
van de reanimatie geleerd. Het was een 
gemêleerd gezelschap, waarvan sommigen 
al eens gewerkt/geoefend hebben met een 
(ander merk) AED, mensen die wel een EHBO 
of BHV training hebben gehad maar geen 
AED instructie en van mensen die helemaal 
“blanco” waren. 

De instructrice Jenny Verduijn van de fi rma 
ProCardio (leverancier van de Philips AED) liet 
er geen gras over groeien en liet onze leden 
meteen in het diepe springen. Paul Strik mocht 
de spits afbijten en werd, zonder extra instructie 
vooraf, meteen aan het werk gezet om het leven 
te redden van oefenpop “Britta”. En het moet 
gezegd worden, hij deed dit prima. Het AED 
apparaat geeft zelf stap voor stap aan wat er 
moet gebeuren, van nagaan of het slachtoff er 
bewusteloos is, 112 bellen, het aansluiten van de 
pads, stroomstoot toedienen, tot het reanimeren 
en beademen toe. Het is natuurlijk van belang 
dat alle handelingen zo snel en soepel mogelijk 
verlopen omdat de kansen van de patiënt 
per seconde afnemen. Het neerzetten van de 
handen op de juiste plaats op de borst en het 
indrukken van de borst is iets wat je moet leren 
en voelen. Diverse mensen hebben dan ook 
bij “Britta” gezeten om haar te redden. Het was 
fi jn te zien dat iedereen met volle overgave zijn 
best deed. We hopen natuurlijk dat we het AED 
apparaat nooit nodig zullen hebben maar het 
geeft wel een goed gevoel dat er nu diverse 
mensen zijn die kunnen helpen.
Het AED apparaat hangt in de gang van de 
kleedlokalen (rechts bij de scheidsrechters 
kleedlokalen) en is goed bereikbaar. De 

beschermkast mag alleen in noodgevallen 
geopend worden en zal een fi ks alarm geven als 
hij opengemaakt wordt. Het onderhoud van de 
AED is in handen van de fi rma ProCardio en het 
apparaat geeft eventuele storingen zelf aan. 

Het tweede gedeelte van de avond werd 
verzorgd door Annie Steeghs en Anita 
Sijben. Annie en Anita zijn vrijwilligster bij de 
Hartstichting en hebben een voortrekkersrol 
bij de Burgerhulpverlening Grashoek. Onder-
staand enige belangrijke informatie over de 
Burgerhulpverlening:

Volg je hart,  dat klopt. 
Op de eerste plaats is het belangrijkste bij een 
hartstilstand dat eerst 112 gebeld wordt en dan 
gestart wordt met een reanimatie en dan zo 
spoedig mogelijk de AED aan te sluiten om meer 
kans van overleving te hebben. De alarmcentrale 
(112) zorgt ervoor dat bij een reanimatie een 
berichtje verzonden wordt naar de vrijwilligers 
van de burgerhulpverlening die aanwezig zijn 
binnen een bepaalde zone. Burgerhulpverlening 
streeft ernaar om zoveel mogelijk mensen in een 
6 minutenzone te hebben, zodat er al snel een 
burgerhulpverlener is en daardoor de kans op 
overleving vergroot wordt. Men noemt dit de 
6 minuten zone omdat in de eerste 6 minuten 
na een hartstilstand er nog voldoende zuurstof 
in het bloed zit, daarom is het belangrijk dat er 
meteen gestart wordt met reanimeren (voordat 
de ambulance aanwezig is). Na 6 minuten 

Door Lowie Timmermans
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AED INSTRUCTIE AVOND
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