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Marco Sijben in actie tegen Lottum op 26 maart.



Voorwoord
Stilstaan is geen optie, wij blijven in beweging!

Ik zit inmiddels 30 jaar in het bestuur van SV Gras-
hoek en heb heel veel meegemaakt in dat op-
zicht. Wat de titel aangeeft wil ik graag belichten 
en tevens daarbij aangeven hoe belangrijk het is, 
dat we mensen hebben die er zorg voor dragen 
dat alles in kannen en kruiken verloopt. Alleen 
voetballen is ook geen optie. De laatste jaren 
hebben we regelmatig de noodklok geluid als 
het ging over de invulling van het kader en het 
is van wezenlijk belang voor het voortbestaan 
van een vereniging als SV Grashoek, om deze 
invulling goed te regelen. Steeds zijn we er in ge-
slaagd om alles in te vullen, maar ook nu staan 
we weer voor diverse uitdagingen.

Wat we zien is, dat we redelijk gemakkelijk vrij-
willigers vinden om mee te helpen bij projecten, 
denk aan jeugdafsluiting, minitoernooi en dat 
soort activiteiten. Wat steeds moeilijker is, is om 
mensen bereid te vinden om structurele taken in 
te vullen, denk aan leiders van teams en kader-
functies binnen diverse commissies en besturen. 
Toch is dit laatste van wezenlijk belang. 

We denken na over een commissie die vrijwil-
ligers werft en breed in de vereniging mensen 
polst over hun mogelijkheden, waarbij het be-
langrijk is om te weten welke kennis en kunde bij 
leden, ouders, supporters enzovoorts aanwezig 
is. Ook zijn we bepaalde verantwoordelijkheden 
binnen het bestuur aan het knippen, waardoor 
de belasting lager wordt. Hopelijk krijgen we 
daardoor de invulling beter geregeld. 

door: Ger Spreeuwenberg | voorzitter SV Grashoek

Toen ik na ging denken over het voorwoord van dit jaar kwam ik al snel tot een treffende titel; 
“Stilstaan is geen optie, Wij blijven in beweging”. Dit geldt voor iedereen, dus ook voor SV Gras-
hoek. We zijn altijd bezig om onze vereniging zo optimaal mogelijk te laten draaien. Heel veel 
werk gebeurd achter de schermen en daar wil ik zeker bij stilstaan.

Een kaderfunctie dient vooral leuk te zijn, je moet 
samen de kar trekken op een plezierige manier, 
dat geeft voldoening van de invulling van een 
functie, op welk vlak dan ook.

Voor heel veel taken hoef je geen “verstand van 
voetballen” te hebben, maar juist andere kwa-
liteiten. Vele taken kun je qua tijd ook flexibel 
invullen, je zit dus niet vast aan uur en tijd. Ook 
dames zijn van harte welkom in de voetbalsport, 
dat zien we ook terug bij de oranje dames, die 
hebben laten zien dat voetbal ook voor dames 
een prachtige sport is om bij betrokken te zijn.

We staan er als vereniging goed voor en dat wil-
len we graag zo houden. Middels diverse artike-
len in deze Peelrandkoerier kan eenieder volgen 
wat er breed in de vereniging leeft en daarom wil 
ik daar hier niet verder op in gaan.

Samenvattend wil ik zeggen, dat een vereniging 
zonder spelers niet kan voetballen, maar zonder 
een goed ingevuld kader is het ook niet mogelijk 
om wedstrijden te spelen. We zullen het samen 
moeten doen en ik heb er alle vertrouwen in dat 
we dit als SV Grashoek ingevuld krijgen. Heb je 
interesse om wat vrije tijd in SV Grashoek te ste-
ken, schroom dan niet om bij iemand van het be-
staande kader te informeren.

Heel veel plezier in het komende seizoen en veel 
sportief succes.
Stilstaan is geen optie, Wij blijven in beweging! 
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Naam	 Adres	 Telefoon
Tim Koch Hennepstraat 6 06-53272508
Tomasz Kurek Ontginningsweg 8 06-44961562
Jan van Lierop Medeweg 7 0493-539831
Nelis Luijten  Meester Jochemsstr 29, Meijel  06-25233659
Thom van Mullekom Kievit 36a 077-4664503
Cendy van Ophoven Kapelweg 6 06-21205644
Tim van Ophoven Past. vd Sterrenstraat 7 06-12985492
Jo v. Oijen Johan Spruijtstraat 9 077-3076496 
Puk van Oijen Johan Spruijtstraat 9 06-51969078
Ton van Oijen Eikenhof 9 077-3078887
Rick vd Pasch Spiesberg 14 06-21622399
Robin Peeters Vlasstraat 14 06-27320097
Jelle Peeters Vlasstraat 14 06-22184858
Martien Peeters Raadhuisstr 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
Frank Schilder  Helenaveenseweg 56 0493-539331
Niek Schilder  Helenaveenseweg 56 06-83542453
Thijs Sijben Past. Vullingsstraat 4 06-48548971
Marco Smeets Houwenberg 2b 06-22489109
Piet Spee Belgenhoek 17 0493-539334
Ger Spreeuwenberg Past. Vullingsstraat 17 077-3077522
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
Maarten van Teeffelen Past. Tindemansstraat 1 06-51537112
Lowie Timmermans Marisstraat 28 077-3076160
Frank Timmermans Hennepstraat 2 06-48181661
Nancy Verhaegh Berkenhof 22 06-53937322
Ralph Verhaegh Past. vd Sterrenstraat 28 06-23426394
Toon van de Werf Helenaveenseweg 29 077-3076287
Niels Willems  Ontginningsweg 11 06-54605067
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Peter Adriaans Roomweg 58 077-3078589
Theo van Berlo Past. Vullinghsstraat 13 077-3077536
Sjef Beumers Berkenhof 18 06-13814087
Stanley Cuijpers Past. Goossensstraat 6 077-3075825
Hans Cuijpers Johan Spruijtstraat 1 077-3210608
Johan Cuijpers Pr. Clausstraat 12, Panningen  077-3078708
Koen Clephas Spiesberg 56a 06-31395667
Jim Craenen Past. Vullinghsstraat  06-14888920
Bob Douben Eikenhof 25 06-81434437
Jeroen Dircks Past. vd Sterrenstraat 32 06-46731870
Rob Draak Marisbaan 21 06-48467115
Rob Engels Berkenhof 12 06-27470895
Bart van Esseveld Ontginningsweg 7a 06-37316163
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
Leon Gommans  Roomweg 60 077-3072740
Michel Gommans Helenaveenseweg 5 077-3071454
Joep Gommans Helenaveenseweg 5 077-3071454
Edwin van de Goor Past. vd Sterrenstraat 18  06-21256188
Marco van de Goor Past. Goossensstraat 44 077-3076628
Rick Graus Roomweg  06-57853073
Martijn van Haastert Lorbaan 28 06-12570783
Peter Haenraets Past. Vullinghsstraat 12 077-3077066
Jac Haenraets Roomweg 35 077-3075012
Roel Hanssen Past. vd Sterrenstraat 4 06-51823102
Marcel van Heugten Pr. Mauritsstraat 9, Panningen  06-53185654
Peter van Heugten Eikenhof 27 077-3076080
Job van Hoof Helenaveenseweg 85 06-45026033
Nel Houben Roomweg 8 077-3075450
Hub Houben  Roomweg 8 077-3075450
Wiel Houben Past. Vullinghsstraat 21 077-3076163
Luuk Houben Berkenhof 22 077-8501672 
Hans Hunnekens Past. Vullinghsstraat 53 077-3079233
Chris Hunnekens Past. Vullinghsstraat 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
Richard Janssen Roomweg 15 077-3078470
Job Janssen Roomweg 15 06-36488525
Ramon Janssen Lorbaan 49a 077-3745674
Frank Janssen Marisstraat 57a  077-3077521

adressenlijst medewerkers
Naam	 Adres	 Telefoon
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Puk van Oijen
Trainer tel: 06 51969078
Jarno Steeghs
Trainer tel: 077 3076078
Rens van Dommelen
Scheidsrechter tel: 06 50749223 

JO15-1
Peter Janssen
Trainer/Leider tel: 06 45266910 
Jurjen Verbong
Trainer/Leider tel: 06 11997536
Ramon Janssen
Leider tel: 077 3745674
Marco van de Goor
Trainer tel: 077 3076628
Jo Joosten
Scheidsrechter tel: 06 34766759 

JO13-1
Anton Eggers
Trainer/Leider tel: 06 42737462 
Leroy Janssen
Trainer/Leider tel: 06 11091167 
Jeroen Dircks
Leider tel: 06 46731870 
Bas Gloudemans
Leider tel: 06 51367705
Sander Kurvers
Vlagger tel: 06 50634565 

JO13-2
Martijn van Haastert
Trainer/Leider tel: +491622045663
Martien Lormans
Leider tel: 06 37280613 
Rik Wijnands 
Trainer tel: 06 54253085 
Alex Joosten
Leider tel: 06 11978974 
Rick Strijbos
Trainer/Leider tel: 06 51104038

JO11-1
Bob Douben
Trainer/Leider tel: 06 81434437
Ramon Janssen
Trainer/Leider tel: 077 3745674
Stan Cuijpers
Trainer tel: 077 3210608

JO11-2
Marco Smeets
Trainer/Leider tel: 06 22489109
Edwin van de Goor
Trainer/Leider tel: 06 21256188

JO9-1
Maarten van Teeffelen
Trainer/Leider tel: 06 51537112
Rob Engels 
Trainer/Leider tel: 06 27470895

JO9-2
Ralph Verhaegh
Trainer/Leider tel: 06 23426394
Job Janssen
Trainer/Leider tel: 06 36488525
Rob Draak
Trainer/Leider tel: 06 48467115 

Kabouters
Luuk Houben
Trainer/Leider tel: 077-8501672 
Peter-Jan Strik
Trainer/Leider tel: 077-3079733
Niek Schilder
Trainer/Leider tel: 06 83542453
Jelle Peeters
Trainer/Leider tel: 06 22184858
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Activiteiten kalender 2017-2018

23 September 2017 Start competitie 
senioren en jeugd
November 2017 Jaarvergadering
December 2017 X-mas party
April 2018 Sponsor en vrijwilligers avond.

27 mei 2018 Laatste wedstrijd competitie
Mei/Juni 2018 Junior clubdag
Juni 2018 Nacompetitie 
9 juni 2018 Minitoernooi SV Grashoek

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

We in de vorige Peelrandkoerier trots 
verkondigden dat de zendmast er stond? 
Helaas zijn de antenne en de elektronica 
nog steeds niet geplaatst, dus hij doet nog 
niet zoveel... 
Zullen we lampjes kopen om er een reuzen 
kerstboom van te maken?

We voor het komend seizoen weer met 
Koningslust samenwerken in 5 jeugdteams? 
Hierdoor kunnen we alle leeftijdsgroepen 
op hun eigen niveau laten voetballen.

We 50 hesjes mogen ontvangen van de ING. 
Dank je wel Stanley voor de tip! 

wisten jullie dat?

Gerard helemaal in zichzelf tijdens zijn eerste optreden als live verslaggever van P&M
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SENIOREN
Trainers	Senioren
Nelis Luijten
Hoofdtrainer selectie tel: 06 25233659
Luc Steeghs
Assistent trainer 1e en 2e team tel: 06 29151182
Jo van Oijen
Trainer 4e team tel: 06 41943675
Frank Timmermans
Keeperstrainer tel: 06 48181661

1e elftal
Nelis Luijten
Hoofdtrainer selectie tel: 06 25233659
Stanley Cuijpers
Leider tel: 06 29511007
Tim van Ophoven
Assistent Leider tel: 0612985492
Peter Adriaans
Grensrechter tel: 077 3078589

2e elftal
Thijs Sijben
Leider 2e team tel: 06 48548971
Jo van Oijen
Assistent Leider tel: 06 41943675
Marcel van Heugten
Grensrechter tel: 06 53185654

3e elftal
Piet Fleuren
Leider tel: 077 3076883
Rick van der Pasch
Leider tel: 06 21622399
Niels Willems
Leider/Grensrechter tel: 06 54605067
Bart Esseveld
Grensrechter tel: 06 37316163

4e elftal
Peter Haenraets
Leider tel: 06 13469447
Jo van Oijen
Trainer tel: 06 41943675
Tomasz Kurek
Grensrechter tel: 06 44961562

Veteranen
Theo van Berlo
Leider tel: 077 3077536
Frank Janssen
Grensrechter tel: 077 3077521

JUNIOREN	EN	PUPILLEN
Trainers	en	Leiders	Jeugd
Frank Timmermans
Keeperstrainers  tel: 077 3079805

JO19-1
Jo van Oijen 
Trainer/Leider tel: 06 41943675
Ton van Oijen
Leider tel: 077 3078887
Rik Bos
Leider tel: 06 40883967
Bas Lormans
Leider tel: 06 11052909 
Michel Gommans
Grensrechter tel: 077 3071454
Wouter Coolen
Scheidsrechter tel: 06 40156611

JO17-1
Richard Janssen
Trainer/Leider tel: 06 84178686
Roel Hunnekens
Trainer/Leider tel: 06 11658271 

Team info SV Grashoek
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Helenaveenseweg 2, 5985 NM Grashoek
Tel 077-3073053

www.kwmeubelen.nl

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

Hoofdbestuur
Ger Spreeuwenberg
Voorzitter tel: 077 3077522
voorzitter@svgrashoek.nl
Roel Geurts
Financiën / Penningmeester tel: 06 45032750
Hans Hunnekens
Vice voorzitter tel: 077 3079233
Jo van Oijen
Senioren tel: 077 3076496
Lowie Timmermans
Algemeen tel: 077 3076160
Andre Rijs tel: 077-3078418
Iris Fahner
Secretaris tel: 06 38417828

Algemeen	secretariaat	/	postadres
Iris Fahner
Berkenhof 6
5985 RW Grashoek
tel: 06 38417828
secretariaat-senioren@svgrashoek.nl

Wedstrijdsecretaris	senioren
Cendy van Ophoven
Kapelweg 6
5985 PL Grashoek
Tel: 06 21205644

Wedstrijdsecretariaat	jeugd	
Frank Schilder
Helenaveenseweg 56
5985 NM Grashoek
Tel: 06 18602275
jeugdsecretaris@svgrashoek.nl

Ledenadministratie
Truus Janssen
Pastoor van der Sterreenstraat 20
5985 RZ Grashoek
Tel: 077 3076335
ledenadministratie@svgrashoek.nl

Aanmelden	/	afmelden	senioren”
Truus Janssen
Pastoor van der Sterreenstraat 20
5985 RZ Grashoek
Tel: 077 3076335

Aanmelden	/	afmelden	junioren
Frank Schilder
Helenaveenseweg 56
5985 NM Grashoek
Tel: 06 18602275

Onze player of the year Marco Sijben
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Tijdens de evaluatie in de winterstop met het be-
stuur heb ik aangegeven dat, als we de stap naar 
de 4e klasse de komende jaren willen/kunnen 
maken, er wel wat moet veranderen in de bege-
leiding op de trainingsavonden, alleen wanneer 
er een extra kwalitatief goede trainer bij zou ko-
men voor het 2e elftal kun je met beide teams 
stappen maken, met name het meer trainen op 
ieder zijn eigen niveau en met hogere weerstan-
den zal er voor zorgen dat het voetbalniveau zal 
stijgen, waarbij we dan ook specifieker kunnen 
trainen (denk bijvoorbeeld aan dode spelmo-
menten) Alleen dan kunnen we met beide teams 
structureel meedoen om de bovenste plaatsen. 

De verwachtingen bij de club voor komend 
seizoen zijn volgens mij hooggespannen. Ge-

zien het feit dat we met het eerste elftal zijn in-
gedeeld bij een groot aantal voor ons nieuwe 
en onbekende verenigingen is het natuurlijk af-
wachten maar onze doelstelling is dan ook weer 
om mee te doen in de top 4. Gezien de zeer jon-
ge spelersgroep hebben we niet alleen te maken 
met de korte termijn (elke wedstrijd willen win-
nen) maar zeer zeker ook met de lange termijn 
(het beter worden als speler en als team). Wan-
neer we dit als technische staf komend seizoen 
voor elkaar krijgen dan komen er nog mooie tij-
den voor SV Grashoek

Hopelijk zullen ook komend seizoen weer vele 
supporters aanwezig zijn om onze jeugdige spe-
lers te ondersteunen, zodat we re met z’n allen 
weer een mooi seizoen van kunnen maken. 

Door: Nelis Luijten | trainer SV Grashoek

de Trainer Doelstelling is top 4

De zomerstop is het moment om weer terug te kijken naar afgelopen seizoen, een seizoen waarin 
we, ondanks de wat mindere prestaties van het eerste elftal in de slotfase, met veel plezier terug 
kunnen kijken. De sfeer binnen de selectie, met name de onderlinge verhouding tussen het eerste 
en tweede elftal was erg goed. De beleving tijdens en rondom wedstrijden / trainingen was prima 
(enkele uitzonderingen daargelaten) en kwalitatief hebben we goede stappen gemaakt maar 
kwamen we met name in de breedte tekort ten opzichte van een aantal andere teams. Verder was 
de samenwerking met het overige kader/bestuur binnen de club prima.. 

We sinds begin juli een compleet 
vernieuwde website hebben? Blader maar 
eens door alle rubrieken

We de teams redelijk makkelijk “rond” 
kregen, maar dat we erg veel moeite 
hadden om de begeleiding in te vullen? 

Er voor de JO9 nieuwe wedstrijdvormen 
zijn bedacht door de KNVB? Elders in deze 
Peelrandkoerier vind u meer info. 

Martien een extra vlaggenmast heeft 
gemaakt? Naar het schijnt heeft hij een 
goeie deal kunnen maken op een mega
voorraad gele verf. Hiermee konden de 
minivoetbalgoaltjes èn de vlaggenmasten 
in de clubkleuren worden geverfd.

Op 8 augustus op 76 jarige leeftijd oud 
trainer Lei Houben is overleden. Lei trainde 
onze selectie van 1981 tot en met 1984. 

wisten jullie dat?
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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 
svGrashoek kunnen hier aanspraak op maken. 
De verzekering is van kracht tijdens alle door 
svGrashoek georganiseerde activiteiten. Tevens 
is de verzekering van kracht tijdens de reis naar 
de activiteiten van svGrashoek. 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 aan-
sprakelijkheids verzekering voor verenigingen 
afgesloten. Deze verzekering geldt natuurlijk 
voor leden en ook voor niet-leden die activiteiten 
voor svGrashoek verrichten.
Indien men meer informatie wenst over de 
polisvoorwaarden kan men zich wenden Hans 
Hunnekens.

Vervoer
Voor de jeugd wordt het vervoer geregeld zoals 
in het voorgaande jaar. 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.
 
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.

Verplaatsbare	doelen
Verplaatsbare doelen zijn levensgevaarlijk 
als deze niet worden vastgezet. Vooral onze 
kinderen zijn zeer kwetsbaar als deze doelen 
omvallen. Daarom is het noodzakelijk dat wij 
onze verplaatsbare doelen altijd goed vastzetten. 
De   doelen mogen alleen los worden gebruikt 
als er doorlopend toezicht is van een bevoegd 
persoon (trainer) die er tevens voor zorgt dat 
de doelen na afloop weer op de daarvoor 
gereserveerde plaats tussen het trainingsveld 
en het bijveld worden vastgezet. Deze regels 
gelden ook voor het grote verplaatsbare 7 meter 
doel. Met dien verstande dat met behulp van 
gereedschap, een sleutel die in het ballenhok 
ligt, dit doel op elke willekeurige plek kan worden 
vast gezet.

Leiders en trainers controleer voor en na 
iedere	activiteit	of	de	doelen	vast	staan.
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Van de Seniorencommissie

Wat sport betreft hebben we weer van de tour 
mogen genieten. Jammer genoeg speelden 
onze Nederlandse helden hier dit jaar geen voor-
aanstaande rol in. 
Wat het WK atletiek betreft zijn de verwachtin-
gen best wel goed met medaillekansen voor 
Daphne Schippers, Anouk Vetter en Sifan Hassan. 
Op moment van schrijven zijn er 2 bronzen me-
dailles binnen en wel voor Daphne Schippers en 
Anouk Vetter.

Maar we zijn een voetbalclub en ik heb dan ook 
met speciale interesse naar het damesvoetbal 
gekeken waarvan het EK dit jaar hier in Nederland 
plaats vond. Nederland begon als underdog aan 
het EK maar groeide langzaam uit tot titelkandi-
daat nr. 1. De dames behaalden best wel gemak-
kelijk de finale. Deze werd een herhaling van de 
poulewedstrijd tegen Denemarken.

Wat in de poule een zwaarbevochten overwin-
ning werd, met de hakken over de sloot zullen 
we maar zeggen werd in de finale bijna een mak-
kie. De Nederlandse dames waren over alle linies 
duidelijk de betere ploeg. De eindstand was dan 
ook zeer duidelijk 4- 2 voor Nederland. Een be-
tere promotie voor de Nederlandse damesvoet-
balsport kon men zich eigenlijk niet bedenken. 
Nederlandse dames Europees kampioen, gewel-
dig. Gefeliciteerd dames.

Maar nu gaan we weer naar ons cluppie SV Gras-
hoek. Effetjes nog even over de schouder naar 
afgelopen seizoen kijken:
1e elftal; De start was veelbelovend en bij de 
winterstop stonden we zelfs nr1. Maar na de 
carnaval kwam er wat zand in de motor en hoe 

verder we op het einde van het seizoen aan 
gingen des temeer punten werden er verspeeld. 
Met als resultaat dat er net naast alle prijzen 
werd gegrepen. Eindstand gedeeld 5e. 
2e elftal; De start van het seizoen was erg 
moeilijk maar hoe verder we het seizoen in gin-
gen des te beter ging het team draaien. Na een 
geweldige eindspurt kwamen ze los van de 
degradatieplaats.
3e elftal; Het 3e elftal heeft het ook geweldig 
gedaan en net zoals de laatste paar jaar werd 
het seizoen afgesloten met een plaats net tegen 
de subtop.
4e elftal; Het 4e elftal heeft het gehele seizoen 
in de top 3 gestaan maar in deze klasse was het 
“baas boven baas”. De stap naar de nr1 positie 
was hier niet haalbaar.
Al met al hebben al onze teams het prima ge-
daan. Geweldig jongens, ga zo door.

Seizoen	2017/2018
Voor het aankomend seizoen hebben we bij de 
selectie eens géén spelersprobleem. Een paar 
spelers van onze buren uit Helenaveen hebben 
de overstap naar ons gemaakt, Burak Oosterveen 
en Mark Crommentuyn, welkom jongens.
Tevens heeft de zoon van Nelis Luyten, Jordy be-
sloten om zich bij ons aan te sluiten, welkom.
Dan hebben nog een paar A-spelers de overstap 
naar de senioren gemaakt, Raoul Bennebroek, 
Tymo Janssen, Timo Teeuwen, Job Teeuwen en 
Robbin Winckens gaan naar de selectie en Sjoerd 
Gommans en Jesse Janssen maken de overstap 
naar het 3e.

door: Jo van Oijen

lees verder pagina 11

Seizoen 2016/2017 zit er op en we maakten ons op om van een heerlijke zomer te gaan genieten. 
Helaas liet het weer ons behoorlijk in de steek. De lente eindigde wel met prachtig zomerweer 
maar toen de eigenlijke zomer begon lieten de weergoden het af weten.

9

Contributie	2017-2018
De contributie bedraagt momenteel:
• Actieve senioren zonder functie 159 euro* 

(Veteranen 124 euro)
• Actieve senioren met functie 116 euro* 

(Veteranen 80,50 euro) 
• Niet actief lid zonder kaderfunctie 42 euro
• Niet actief lid met kaderfunctie 28 euro
• Junioren geboren op of na 
 1-1-1999 en voor 1-1-2003  94 euro **
• Junioren geboren op of na 
 1-1-2003 en voor 1-1-2009  81 euro **
• Junioren geboren op of na 
 1-1-2009 65 euro ***
• Contributie kabouters  34.50 euro 
 (incl. 3.50 euro wasgeld)

* inclusief 35 euro voor het wassen van de shirts,  
dit geldt niet voor de veteranen
** inclusief 8 euro voor het wassen van de shirts
*** inclusief 7 euro voor het wassen van de shirts

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. 
Afmeldingen voor het nieuwe seizoen dienen 
uiterlijk 1 juni doorgegeven te zijn aan de 
secretaris of de jeugdsecretaris. Indien de 
afmelding tussen 1 juli en 1 augustus binnen 
komt wordt 10 euro contributie in rekening 
gebracht i.v.m. de aan de KNVB af te dragen 
contributie. Indien na 1 augustus wordt 
opgezegd is het contributiebedrag voor een half 
seizoen verschuldigd. 
Als de contributie betaald is over het 2e halfjaar, 
wordt deze terugbetaald als men zich voor 
01 januari heeft afgemeld. Nieuwe leden die zich 
aanmelden op enig tijdstip voor 31 december 
betalen de volledige contributie. Meldt men 
zich na 31 december persoonlijk bij de secretaris 
aan, dan betaalt men de contributie over het 2e 
halfjaar. Bij het beëindigen van het lidmaatschap 
wordt de incasso ook stopgezet.

Leden die vanwege blessures of ziekte, meer 
dan een half seizoen niet actief zijn geweest, 
hebben recht op restitutie. Deze leden of hun 
ouders kunnen in mei van elk seizoen een 
verzoek daartoe indienen bij de penningmeester. 
Tussentijdse restitutie vindt niet plaats.

Stichting	leergeld	peel	en	maas
Jeugdleden van svGrashoek 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 
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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.

10

Tenue
Alle elftallen, zowel senioren als junioren, krijgen 
shirts van de club. Deze worden per team 
centraal, tegen vergoeding, gewassen te worden. 
De vergoeding die de speler moet betalen ( 7 of 
8 euro) wordt samen met de contributie geïnd. 
De broek en de sokken dient men in principe 
zelf aan te schaffen. De kleur van de broek dient 
geheel zwart te zijn. De sokken zijn geel-zwart 
gestreept en worden in het najaar 2016 vanwege 
de omschakeling naar de combiteams éénmalig 
door de vereniging aangeschaft en aan de 
spelers verstrekt.

Trainingen	&	wedstrijd	locatie:
De trainingen zijn voor de senioren als volgt:
Selectie Dinsdag 19.30 tot 21.00 uur
 Vrijdag 19.30 tot 21.00 uur

3e elftal / vet. Dinsdag 20.00 tot 21.00 uur

4e elftal Woensdag 20.00 tot 21.30 uur

Keepers  Dinsdag 19.30 uur

De trainingstijden voor de jeugd zijn als volgt:
JO19-1 Dinsdag 18.30-20.00
 Donderdag 18.30-20.00
Najaar:  locatie trainingen Grashoek, 
 wedstrijden Koningslust
Voorjaar: locatie trainingen Koningslust, 
 wedstrijden Grashoek

JO17-1 Dinsdag 18.30-20.00
 Donderdag 18.30-20.00
Najaar: locatie trainingen Grashoek, 
 wedstrijden Koningslust
Voorjaar:  locatie trainingen Koningslust, 
 wedstrijden Grashoek

JO15-1 Dinsdag 18.30-19.45
 Donderdag 18.30-19.45
Najaar:  locatie trainingen Koningslust, 
 wedstrijden Grashoek
Voorjaar:  locatie trainingen Grashoek, 
 wedstrijden Koningslust

JO13-1 Dinsdag 18.30-19.45
 Donderdag 18.30-19.45
Najaar:  locatie trainingen Koningslust, 
 wedstrijden Grashoek
Voorjaar:  locatie trainingen Grashoek, 
 wedstrijden Koningslust

JO13-2 Dinsdag 18.30-19.45
 Donderdag 18.30-19.45
Najaar:  locatie trainingen Koningslust, 
 wedstrijden Grashoek
Voorjaar:  locatie trainingen Grashoek, 
 wedstrijden Koningslust

JO11-1 Woensdag 18.30-19.30
 Vrijdag 18.30-19.30

JO11-2 Woensdag 18.30-19.30
 Vrijdag 18.30-19.30

JO 9-1 Woensdag  18.30-19.30

JO 9-2 Woensdag  18.30-19.30

Kabouters Woensdag  18.30-19.30

Tot en met de JO 11 zijn er geen combinatie 
teams met Koningslust en wordt er gewoon in 
Grashoek getraind en gespeeld. De jeugdspelers 
dienen bij de trainingen een kwartier van tevo-
ren aanwezig te zijn en bij de wedstrijden een 
half uur van tevoren, tenzij expliciet anders door 
de leider wordt aangegeven.

lees verder pagina 42
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Raoul Bennebroek kan de Koninglust verdediging niet verschalken.

Begeleiding	senioren.
Bij het 1e blijft alles hetzelfde.
2e Elftal; Mat van Oijen heeft aangegeven niet 
alleen te stoppen als leider maar tevens als ass, 
trainer. Mat bedankt voor je inzet de afgelopen 
jaren. Thijs Sijben neemt hier het stokje als leider 
van Mat over. Luc Steeghs gaat op de dinsdag-
avond Nelis assisteren met het geven van trai-
ning aan de selectie.
We	zijn	nog	op	zoek	naar	iemand	die	op	de	
vrijdagavond	Nelis	wil	assisteren.
3e Elftal; hier blijft alles het zelfde.
4e Elftal; Jac Haenraets stopt hier als leider. 
Jac bedankt voor je inzet.
Peter Haenraets neemt hier de taken van Jac over.

Sportblessures;
Helaas hebben Job en Nancy aangegeven 
dat ze voortaan te weinig tijd hebben om nog 

regel matig aanwezig te zijn om blessurebehan-
delingen te verrichten. Job en Nancy hebben 
aangegeven dat ze in nood ons nog wel willen 
uithelpen. Beiden super bedankt voor jullie inzet 
de afgelopen jaren. 
Hierop zijn we op zoek gegaan naar een andere 
oplossing. We zijn in contact gekomen met 
de praktijk fysiosport Meyel, welke ook de 
blessurebehandeling verricht bij RKMSV. Na een 
paar gesprekken, waar we een goed gevoel aan 
hebben overgehouden, hebben we dan ook 
besloten om voor aankomend jaar met hen in 
zee te gaan. Ze zullen zich nog met een stukje in 
de Peelrandkoerier aan ons voorstellen.

Tot slot wil ik alle vrijwilligers en supporters 
bedanken welke de vereniging geholpen en 
gesteund hebben.

Ik wens iedereen een sportief en succesvol sei-
zoen 2017/2018 toe. 

11

Afgelastingen
Voor afgelastingen raadpleeg onze website.
Voor algehele afgelasting kan men zich wenden 
tot de volgende informatiediensten:
• A.N.P. Weekend Sportdienst (T 06-91122332)
• A.N.P. Voetballijn (T 06-91122333)
• TV-Teletekst pagnr. 603 (Zuid 2) 
• Radionieuwsdienst 
 - vrijdag 8.00 uur radio 1
 - zaterdag 8.00 uur radio 1 
 - zaterdag 13.00 uur radio 1
 - zaterdag 18.00 uur radio 1
 - zondag 8.00 uur radio 1
Grashoek 1 valt onder categorie 1, Grashoek 2, 3 
en 4 zijn categorie 2.

Afmelden	voor	een	voetbalwedstrijd
De speler die niet in staat is bij de wedstrijd aan-
wezig te zijn dient zich zo spoedig mogelijk bij de 
leider/trainer af te melden. De wijze van afmel-
ding en het uiterste tijdstip wordt door de leider/
trainer aan de spelers meegedeeld, net als de ge-
volgen voor het niet voldoen aan deze afspraken.
Voor de senioren geldt een uiterste tijdstip van 
donderdag 21.30 uur.

Afmelden voor een trainingsavond
De speler die niet in staat is een trainingsavond 
bij te wonen dient zich tijdig bij de trainer of lei-
der af te melden. De wijze van afmelding en het 
uiterste tijdstip wordt door de trainer aan de spe-
lers meegedeeld, net als de gevolgen voor het 
niet voldoen aan deze afspraken.

Blessures
Fysio & Sport Meijel verzorgt de blessurebehan-
delingen bij RKMSV, zie website: 
www.fysiosportmeijel.nl. William van der Heijden 
zal vanaf 29 augustus 2017 als vaste fysiothera-
peut voor SV Grashoek iedere dinsdagavond 

ongeveer een uur aanwezig zijn vanaf 18.45 uur 
voor de selectie van SV Grashoek. Dit uur is be-
doeld voor het screenen van klachten, adviseren/
informeren en korte behandelingen zoals massa-
ge en/of tapen. Afhankelijk van de diagnose van 
de klacht kan er dan een vervolgafspraak worden 
gemaakt om de blessure te laten behandelen in 
hun praktijk. Dit is uiteraard vrijblijvend.
William zal 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

Elftalsamenstelling
Bij de senioren worden de elftallen in overleg 
met de trainer en de leiders van de desbetref-
fende elftallen samengesteld. Bij de jeugd zijn 
we gebonden aan de volgende leeftijdsgrenzen:
Kabouters  geboren op of na 01-01-2011
JO 9 ` spelers geboren op of na 01-01-2009
JO11  spelers geboren op of na 01-01-2007
JO13  spelers geboren op of na 01-01-2005
JO15  spelers geboren op of na 01-01-2003
JO17  spelers geboren op of na 01-01-2001
JO19  spelers geboren op of na 01-01-1999

Publicaties
De programma’s worden officieel bekend ge-
maakt op onze website www.svgrashoek.nl. 
De senioren krijgen verder nog een persoonlijke 
email minimaal 1 dag voor de wedstrijd met het 
definitieve programma en de elftal indeling voor 
de betreffende wedstrijden. 
De jeugdspelers en hun ouders krijgen voor aan-
vang van het seizoen een programma. Op de 
programma’s bij de jeugd ontbreken de namen 
van de spelers, want iedere speler weet in welk 
elftal hij speelt. Als hierin iets verandert, wordt 
hem dat persoonlijk medegedeeld. 
De uitslagen worden op onze eigen website 
www.svgrashoek.nl	gepubliceerd.

Algemene informatie
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Hacumo montage
Huifkartochten Kay Beumers
Multrigrow Grashoek BV
Partyservice Hans Janssen
Stal De Bosrank
Van Ophoven Houthandel en timmerbedrijf
Verhaegh Bouwbedrijf B.V.
Verhaegh Interieur 

Vriend	van	SV	Grashoek
BOHACO
Cor Vercoulen
Dion van Mullekom
Ell Haenraets
Eric v Esseveldt
Ger Spreeuwenberg
Hans Hunnekens
Jacques Janssen
Johan Janssen
John Janssen
Leon Alards
Lowie Madou
Nel Houben
Paul v Mullekom
Peter v Oijen
Piet Spee
Roel Hanssen
Sportcenter Balance
Toon van de Werf

Briefpapier	sponsor
Autobedrijf Grashoek 

BOHACO
Café Zaal Cafetaria “LEANZO”
Hacumo montage
Partyservice Hans Janssen
Teegrow
Van Ophoven Houthandel en timmerbedrijf
Verhaegh Bouwbedrijf B.V.
Verhaegh Interieur 

Sponsor	Peelrandflits
Autobedrijf Grashoek 
Bart van Mullekom Hovenier
Café Zaal Cafetaria “LEANZO”
Hacumo montage
Huifkartochten Kay Beumers
Sport 2000 De Bruijn
Teegrow
Verhaegh Bouwbedrijf B.V.
Verhaegh Interieur 

Internet	link	sponsor
Autobedrijf Grashoek 
Beej Wilmach Antiek
BOHACO
Café Zaal Cafetaria “LEANZO”
Coöperatie AB Werkt
Hacumo montage
Klimplant Ruud Teeuwen
Rabobank Peel, Maas en Leudal
Teegrow
Verhaegh Bouwbedrijf B.V.
Verhaegh Interieur  
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We weer een super minivoetbaltoernooi 
hebben gehad? Voor het eerst met onze 
eigen goaltjes. Die werden een week 
later prompt aan Bevo verhuurd, zodat 
er weer een deel van de aanschafprijs is 
terugverdiend. 

Vrijwilligers altijd welkom zijn? Al is het 
alleen maar om de huidige vrijwilligers de 
kans te geven om het stokje over te dragen.

wisten jullie dat?
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Het	 gaat	 zo	 langzamerhand	 op	 een	 eeu-
wigheid	 lijken,	zolang	 is	het	geleden	dat	
Grashoek	 actief	 was	 in	 de	 4e	 klas.	 Daar	
voor	 moeten	 we	 terug	 naar	 de	 vorige	
eeuw.	

In mei 1995 verdwenen de geelzwarten uit deze 
speelklasse. Voor die tijd keerde de ploeg na een 
degradatie na enkele seizoenen met een nieuwe 
lichting in de 4e klas terug. Dit keer is deze peri-
ode uitzonderlijk lang, 22 jaar. Een kampioenstitel 
is de magere oogst en dit ook nog in de vorige 
eeuw in de 6e klas, seizoen 1997-1998. In de lange 
tijd van 5e klas voetbal werd wel enkele keren via 
een periodetitel aangeklopt bij de poort van de 
4e klas. Maar altijd ging het via de een of andere 
reden mis. Ondertussen verblijft Grashoek al zo’n 
18 jaar in de 5e klas. Door de opheffing van de 
6e klas is de 5e klas al een paar seizoen de laag-
ste speelklasse in het amateurvoetbal. In het af-
gelopen seizoen heeft het lang naar uitgezien 
dat Grashoek eindelijk een stapje hogerop zou 
maken. Na de eerste helft leek in de titelstrijd 
de “vorentscheidung” al zijn gevallen. De Ruiver 
stond met zes punten voorsprong op kop voor 
Grashoek. 

Na een (veel) te lange winterpauze startte Gras-
hoek met een moeizaam bevochten 2-1 over-
winning op Kronenberg. Dit betekende het 
begin van een serie van zes overwinningen 
op rij. Koploper Reuver leed in Neerkant tegen 
Neerkandia met grote cijfers 5-0 de eerste ne-
derlaag. Bestuurlijke perikelen bleken als een 
vernietigend virus binnen het sportieve gedeelte 
van de club te zijn geslopen. Voordat deze wa-
ren overwonnen had Reuver nog 2 nederlagen 
geleden. En omdat Grashoek bleef winnen was 
de zes punten achterstand ineens veranderd in 
drie punten voorsprong. De nieuw verworven 
koppositie werd met verve verdedigd en toen 
in de 19e speelronde de lastige uitwedstrijd in 

Piet Spee Grashoek seizoen van uitersten

Hegelsom knap met 2-1 werd gewonnen le-
ken de geelzwarten met nog vier thuis- en drie 
uitwedstrijden klaar voor de beslissende slag. 
Daarna ging het totaal mis. Breekpunt de derby 
tegen Koningslust waarin men zich liet piepelen 
en met 0-1 verloor. Vervolgens knullig 2-2 pun-
tenverlies bij laagvlieger RKDSO. Weg was de 
voorsprong tegen Neerkandia en Reuver. Met 
een gelijk aantal punten streden Grashoek en 
Neerkandia op 2e Paasmaandag op de Peelrand 
voor 350 toeschouwers om de nummer 1 plaats. 
Door een last minute goal werd Neerkandia met 
2-1 winnaar en legde hiermee de basis voor het 
kampioenschap. Door verlies in de laatste vier 
wedstrijden tuimelden de geelzwarten ook nog 
uit de top drie. Een ongekend zwakke serie van 
slechts één punt uit de laatste 7 wedstrijden, het 
minste aantal van alle ploegen in 5 E. Grashoek 
sloot de competitie af met een teleurstellende 5e 
plaats, nog net voor de drie Peel en Maasploegen 
VV Kessel, Koningslust en Egchel, ondanks dat in 
deze zes derby’s vier keer werd verloren.

Voor het komend seizoen is Grashoek verhuisd 
van 5 E naar 5 F. Dit keer zonder Brabantse clubs. 
De tegenstanders komen nu uit het Land van 
Weert, verder Midden-Limburg, Peel en Maas en 
ook wat Venlosche inbreng. Ik wens trainer Nelis 
Luijten en zijn team veel succes en de supporters 
veel mooie wedstrijden. 

Er flink wordt gewerkt aan een speeltuin? 
Vorig jaar werd de zandbak al gerealiseerd. 
Dit jaar het klimhuis met glijbaan. NB de 
hoge toren aan de andere kant van het 
clubgebouw is géén klimtoestel!

wisten jullie dat?
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Alle voorkomende stucwerken
voor nieuwbouw en verbouwing

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

Maessen Tuinen
Melcon Handelsonderneming
Mennen Keukens B.V. 
Mertens bv
Mobers & Dings notarissen
Neessen BV Aardbei & Aspergeplanten
Nic Houben  Woningstoffering
Nouveau Art, Kapsalon
PetsNmore
PJG Sonnemans & Zn.Trappenfabriek
Rabobank Peel, Maas en Leudal
Salarispoint
Sport 2000 De Bruijn
Steenfabriek Engels Helden
Strijbos dakbedekkingen
Summa Adviesgroep Bv
Teegrow
Tegel & Sanitair Outlet Tienray BV
Tent en Tapverhuur Nelissen 
Tim van Ophoven
Tuinbouwservice Grashoek
van Doren Engineers BV
Van Ophoven Houthandel en timmerbedrijf
Van Roij Kasseien
VDM parket
Veba 
Verhaegh Bouwbedrijf B.V.
Verhaegh Interieur 
Verkoelen groep
Vrienden van PSV
Wilms autohandel
Zegers VOF Begrafenisonderneming

Scorebord	sponsors
Bakkerij Jacobs
Café Zaal Cafetaria “LEANZO”
Jabekon Panningen bv
JUMBO Panningen
Luuk Houben Technical Support
Melcon Handelsonderneming
Van Ophoven Houthandel en timmerbedrijf

VDM parket
Verhaegh Bouwbedrijf B.V.
Verhaegh Interieur 
Vrienden van VVV Venlo

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

Banner internet
Autobedrijf Grashoek 
Beej Wilmach Antiek
BOHACO
Café Zaal Cafetaria “LEANZO”
Hacumo montage
Partyservice Hans Janssen
Verhaegh Bouwbedrijf B.V.
Verhaegh Interieur 

Financiële	sponsors
Peeters Electro
Hans van Sleeuwen
Klimplant Ruud Teeuwen

Balsponsors
Autobedrijf Grashoek 
BOHACO
Café Zaal Cafetaria “LEANZO”

lees verder pagina 45
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Team Stand W	-	P
Grashoek 1 5e 26-46
Grashoek 2 9e  17-18
Grashoek 3 6e 22-35
Grashoek 4 3e 19-35

Eindstanden senioren

Team Stand W	-	P
Koninglust-Grashoek JO19-1 6e 8-12
Koninglust-Grashoek JO17-1 5e 9-14
Grashoek-Koningslust JO15-1 8e 9-9
Grashoek-Koningslust JO15-2 4e 8-13
Grashoek-Koningslust JO13-1 3e 9-21
Grashoek JO11-1 4e 9-16
Grashoek JO11-2 5e 8-10
Grashoek JO9-1 4e 9-17
Grashoek JO9-2 10e 9-3

Eindsstanden jeugd
[voorjaars] competitie 2017

seizoen 2016-2017

Programma Veteranen
najaar 2017

2 sep Grashoek - S.v Blerick 17.00 uur 
9 sep Venlosche Boys - Grashoek 17.00 uur r
16 sep Grashoek - M.V.C. 19 17.00 uur 
23 sep Belfeldia - Grashoek 16.00 uur l

30 sep Grashoek - Helden 17.00 uur 
7 okt T.S.C.04 - Grashoek 16.00 uur r

14 okt Grashoek - S.C. Irene 17.00 uur 
21 okt V.V.V. 03 - Grashoek 16.00 uur l

28 okt Grashoek - Baarlo 17.00 uur 
4 nov Vrij
11 nov H.B.S.V. - Grashoek 17.00 uur  r

18 nov Grashoek - Panningen 17.00 uur 
25 nov F.C.V - Grashoek 17.00 uur l

uitwestijden 1 uur voor aanvang wedstrijd 
vertrek bij leanzo (l) of ramones (r)

Eerste training in 2008, inmiddels is er van deze foto nog maar 1 speler actief in de
selectie onze oldie Tim van Ophoven.

Uit de oude doos!
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onze sponsors

Hoofdsponsors
Autobedrijf Grashoek
Café-Zaal en Cafétaria LEANZO 
Verhaegh Bouwbedrijf B.V. 

Sponsor	trainingspakken	1e elftal
Autobedrijf Grashoek
Café-Zaal en Cafétaria LEANZO 
Verhaegh Bouwbedrijf B.V. 

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 Cafetaria “LEANZO”
Coöperatie AB Werkt
Food4Mind.Com
Sport 2000 De Bruijn
Van Ophoven Houthandel
Autobedrijf Grashoek 
MaakMuziek.nl

Reklamebordsponsors
Reclamebordsponsor
ABC Hekwerk
Artifice Beletteringen BV
Auto & Motorrijschool Gommans

Autobedrijf Grashoek 
Autobedrijf van Ninhuijs
Bart van Mullekom Hovenier
Bavaria N.V. 
Boerenbond Welkoop Panningen
BOHACO
Boots Stucadoorsbedrijf
Bouten Groep
Cafe Ramones
Café Zaal Cafetaria “LEANZO”
Café Zaal Dotje
Coolen-Pluijm
Coppers & Partners
Dikker bv
Djeenz
Enorm Jan Reijnen B.V.
Fietswinkel De TandeM
Flexstairs
Food4mind
Fred Engels Schilderwerken 
Ghielen Touringcarbedrijf B.V.
Golfschool Kapelkeshof
Hacumo montage
Hanrats Autoreparaties
Hans Cox Hoveniersbedrijf 
Heldens springkussenverhuur
Heldense Kantoor Installaties
Hovensbos Dierenpension
Jacobs Advies 
Janssen Montage
Janssen Uitvaartverzorging
Joosten Lichtadviescentrum
Jos Mestrom Montage
Kapèlkeshof Wijn- en Golfdomein
Kellerberg Bosgoed B.V.
Kultura Veenproducten
Leenders IT
Leenders-Gielen adviseurs
Leon Engels Tegel-en Marmerwerken
Logo Products
Maessen Landbouwmechanisatie BV
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Thijs Stanley en Jo genieten van de huldiging tijdens de laatste thuiswedstrijd.

Met ingang van het seizoen 2017-2018 
worden de wedstrijdgegevens niet meer 
via de computer verwerkt, maar via de app 
Wedstrijdzaken. Deze app is voor ieder lid van 
de KNVB te downloaden en geeft, na inloggen 
met je eigen e-mailadres, informatie over jouw 
team en de wedstrijden die voor je gepland 
staan als speler, leider of scheidsrechter. Lukt 
het je niet om met je eigen e-mailadres in te 
loggen, dan kan het zo zijn dat bij de KNVB 
nog het e-mailadres van je ouders bij jouw 
naam staan. Via Truus Janssen kan je het juiste 
adres doorgeven.

mDwf / 
wedstrijdzakenapp

Peter en Ves de grootste en de kleinste 
man van SV Grashoek gezamelijk aan de 
aftrap
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Na wederom een teleurstellend seizoen, waarin 
het een-na-laatste (9e) werd en niet verder kwam 
dan een schamele 18 punten uit 17 wedstrijden 
met een doelsaldo van -17. Dit lijkt een waardeloze 
prestatie, ware het niet dat het na de winterstop 
een stuk beter verliep dan daarvoor. Na de 
winterstop werd er een stuk degelijker en beter 
gespeeld, en werd er bij vlagen ook uitstekend 
gevoetbald. Onder leiding van Jo van Oijen, 
Thijs Sijben en Mat van Oijen werden er vóór de 
winter maar 4 punten gepakt, maar daarna maar 
liefst 14! Een stijgende lijn was dus niet alleen in 
het veld zichtbaar, maar dit resulteerde zich ook 
in punten. Als het in de eerste competitiehelft 
niet zo slecht was gegaan dan had Grashoek 2 
zich prima kunnen nestelen in de middenmoot. 
Uiteindelijk gloort er toch hoop aan de horizon, 
allemaal op basis van de tweede seizoenshelft.

Dit seizoen is er voor het eerst sinds jaren binnen 
de selectie een overvloed aan spelers. De gehele 
selectie zal bestaan uit ongeveer 36 spelers, een 
ongekende luxe voor S.V. Grashoek. Waar het 
jarenlang behelpen was met het bijeenkrijgen 
van beide teams, kampen beide trainers dit 
seizoen dus met een waar luxe probleem. 

KwAnTITATIEf STErKE SElECTIE oPzET 
Voor bETErE PrESTATIES GrAShoEK 2?

Hierdoor zullen sommige spelers ook vaker dan 
normaal teleurgesteld moeten worden, maar 
uiteindelijk wordt men hier alleen maar beter 
van. Door de komst van een aantal jongens uit 
Helenaveen en Meijel, en door het overkomen 
van een aantal spelers vanuit de JO 19-1 wordt 
de selectie in de breedte en in de diepte 
versterkt. En mede hierdoor zal Grashoek 2 er 
alles aan moeten doen om dit seizoen eindelijk 
eens te vertrekken uit de onderste regionen en 
op marcheren naar de subtop. Want dit team 
heeft zeker die potentie. De vraag is alleen of 
het waargemaakt en opgebracht kan worden 
om continue vol overgave te spelen, en om voor 
elkaar door het vuur te gaan. Iets wat voorheen 
nog wel eens ontbrak bij enkele jongens. 

Dit alles zal moeten gebeuren binnen een erg 
leuke competitie indeling, waarin een aantal 
mooie derby’s op het programma zullen staan. 
Grashoek 2 zit namelijk o.a. in de competitie bij: 
BEVO 3, Egchel 3, Helden 4, MVC’19 4, Panningen 4, 
RKMSV 3 én Helenaveen/Griendtsveen 2. 
Dat belooft wat te worden voor dit seizoen, nu 
maar eens afwachten of het ook daadwerkelijk 
eens wat moois gaat brengen!

Na eigenlijk weer een niet al te best seizoen hoopt Grashoek 2 komend seizoen weer eens te kunnen 
sprankelen. 

door: Rick GrausGrAShoEK 2

17

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:



De Jako voetbaldagen in Meijel er weer 
op zitten. Jo van Oijen was ook dit jaar 
weer begeleider van een groep. Terwijl 
kersvers SV Grashoek lid Jordy Luyten in 
het organiserend comité zat.

16 jeugdleden van SV Grashoek hebben 
deelgenomen aan deze voetbalweek. 
Zonder uitzondering heeft iedereen het 
geweldig naar zijn zin gehad.

Op de afsluiting werden de prijzen verdeeld 
per groep. Tren Dircks en Jelle Peeters 
waren de beste van hun groep. En kregen 
daarmee de eerste prijs! Joeri van Haasterd 
werd knap tweede in zijn groep. En Rob 
Draak werd uitgeroepen tot minst luie (dus 
sportiefste) speler van de oudste groep.

Piet Spee bezocht traditioneel ook weer de 
voetbaldagen. En zorgde voor wat leuke 
foto’s op Facebook. 

Spelers uit de JO17 zich hebben aangemeld 
om de kabouters en de F2 te begeleiden? 
Harstikke tof Rob, Job, Niek en Rik! 

Overigens was dit hetzelfde groepje dat 
bij het toernooi belangeloos de garderobe 
heeft bemand.

Ook dit seizoen met de leiders is 
afgesproken dat er een wedstrijdverslag 
wordt gemaakt? Mag ook door een van de 
ouders gemaakt worden hoor. Daarmee 
helpt u sommige leiders flink uit de brand!

wisten jullie dat?
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nieuwe commissie “coöperatie”

Sinds het seizoen 2016/2017 heeft SV Grashoek 
er een nieuwe commissie bij.

Zoals iedereen inmiddels weet hebben wij ons als 
SV Grashoek aangesloten bij het samen werkings-
verband Coöperatie Sport Peel en Maas u.a.
De coöperatie werkt met diverse doelgroepen/
commissies. Denk hierbij aan de afdeling groen, 
de afdeling inkoop en de afdeling energie. Van-
uit Grashoek hebben we zitting in de werkgroep 
groen (Martien Peeters) en de werkgroep inkoop 
(Peter Haenraets). Ook onze penningmeester 
heeft veelvuldig contact met de coöperatie in-
zake betalingen, subsidies et cetera.

Om een en ander in goede banen te leiden en 
om ook onderling overleg, inzake de coöperatie 
aangelegenheden te hebben, is er onlangs de 
commissie “Coöperatie” in het leven geroepen.
 

Peter Haenraets wordt algemeen contact-
persoon voor (nieuwe) zaken richting Coöperatie 
en heeft verder zitting in de werkgroep inkoop 
van de Coöperatie. Martien Peeters zit in de 
werkgroep groen van de Coöperatie. Roel Geurts 
regelt de financiële zaken met de Coöperatie. 
Lowie Timmermans is contactpersoon vanuit 
het hoofdbestuur voor deze commissie en stuurt 
een en ander aan binnen SV Grashoek met be-
trekking tot de Coöperatie.

Verder hebben we een nieuw mailadres toe-
gevoegd aan SV Grashoek, 
cooperatie@svgrashoek.nl, welk adres door 
alle medewerkers van de Coöperatie gebruikt 
kan worden om (nieuwe) zaken bij SV Grashoek 
bekend te maken. Peter Haenraets wordt de 
beheerder hiervan en zal de inkomende mails 
doorzetten binnen onze vereniging.

door: Lowie Timmermans

19

minitoernooi 2017
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van Hövellstraat 23
5988 AE  Helden

T 077-307 55 51
F 077-306 15 59
E nic.houben@home.nl
I www.woningstofferingnichouben.nl

Ook 50 jaar geleden werden er lootjes verkocht. Tweede van rechts Frans van lier en de man 
die je op de rug ziet kennen de ouderen nog wel, Slufke.

Uit de oude doos!
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van Hövellstraat 23
5988 AE  Helden

T 077-307 55 51
F 077-306 15 59
E nic.houben@home.nl
I www.woningstofferingnichouben.nl

Jo9-1 TEAm VAn hET JAAr 2016-2017

Voor het eerst is na afloop van het seizoen tijdens de jaarlijkse afsluitdag de prijs voor het beste 
team van SV Grashoek uitgereikt. Het beste team is het team, dat gemiddeld over het gehele 
seizoen 2016-2017 de meeste punten per wedstrijd behaalt. 

De primeur ging in deze eerste editie naar de 
JO9-1. Met een gemiddelde van 2,33 punten 
per wedstrijd liet het de JO11-1 net achter zich. 
Dit team, louter bestaande uit jonge fanatieke 
jongens in een leeftijd van inmiddels acht tot 
tien jaar presteerde in het eerste deel van het 
seizoen het om gezamenlijk met Neerkandia 
kampioen in de tweede klasse te worden. 

Het tweede deel van het 
jaar probeert de KNVB 
de teams op basis van de 
prestaties uit het eerste 
deel van het jaar opnieuw 
in te delen, zodat er 
een evenwichtige 
competitie kan ont staan. 
De voorjaars competitie 
begon met enkele 
tegenvallers. Twee spelers 
stopten ermee en dus 
moest er vanuit de JO9-2  
door geschoven  worden. 
Zowel Lucas als Tygo 
waren een welkome 
aanvulling van het team. 
In maart stopte één 
van de topscoorders 
uit de eerste helft van 
het seizoen ook nog 
met voetballen en dus 
was de bezetting krap. 
Toch lukte het team van 
trainers Edwin en Martijn 
om een belangrijke rol in 
het competitieverloop 

te spelen. Met goed voetbal werd een 
uiteindelijke vierde plaats veiliggesteld.

Om vervolgens uitgeroepen te worden als 
team van het jaar was een beloning van een 
topjaar. Als klap op de vuurpijl werd Luuk 
Gloudemans ook nog als clubtopscoorder 
gekroond. Met 96 doelpunten had hij een 
ruime voorsprong op zijn broer Niek. 

door: Martijn van Haastert
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Jeugdafsluiting 2017
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Tot en met zondag 22 oktober 2017 kun je 
bij Jumbo Panningen de kas spekken voor 
SV  Grashoek. Bij elke 15 euro ontvangt u een 
unieke voucher die 15 cent vertegenwoordigt. 
Deze voucher is voorzien van een unieke code 
om uw vereniging te steunen en u maakt kans op 
1000 fantastische prijzen van Jumbo Panningen.

De voucher-code is online toe te kennen aan 
SV Grashoek via 
www.vuldekas.nl/jumbopanningen. 
Ook is het mogelijk om de coupon in 
boxnummer 39 te deponeren in de winkel. 
De actie is een initiatief van JUMBO Panningen 
en dan ook alleen hier geldig.

Extra:	Jumbo	Panningen	Prijzenfestival!
Bij aankoop vanaf 35 euro aan boodschappen, 
ontvangt u een extra voucher. Vul op deze 
voucher uw gegevens in en maak kans op 
extra grootse prijzen van Jumbo Panningen 
in samenwerking met lokale ondernemers. 
Deze  voucher levert u ook in bij de inleverbox.

Dus boodschappen doen, ga naar JUMBO 
Panningen! Alvast bedankt voor uw steun.

Spek de kas voor SV GrAShoEK bij  
JUmbo PAnnInGEn

Harald en Ilse van Beek van Jumbo Panningen overhandigen onze voorzitter en een 
vertegenwoordiging van de jeugd het eerst verzamelalbum.

35



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

2

Bijzonder...

VOOR	AL	UW	SLOOPWERK,
SLOOPMATERIALEN	EN
ASBESTVERWIJDERING

Peelweg 20 | 5768 PR Meijel
Telefoon 0774663448 | Fax 0774662793 



Wij de volgende nieuwe leden hebben 
mogen begroeten Bjorn Korsten, Rens 
Megens, Norbert Syr, Leszek Szymiczek, 
Andrzej Zebro, Lisa Antoniola, Luca 
Antoniola, Rob Engels, Cas Kersten, Willem 
Strik, David Kowalski, Dirk van Lierop, 
Burak Oosterveen, Mark Crommentuyn en 
Jordy Luyten.

Wij van de volgende leden helaas afscheid 
hebben genomen Jarek Niedzwiekzki, 
Tim  Koch, Paul van Schaijck, Peter Jan 
Janssen, Hassan Fannach, Kevin Goorts, 
Lukasz Pyrzyna en Marcin Kasprzak, 

SV Grashoek op dit moment 251 leden heeft 
waarvan 74 jeugdleden en 177 senioren?

Ons eerste elftal in de beker een paar 
bekende ploegen van het vorig seizoen 
tegen komt, Neerkandia en America. 
De vierde ploeg in de poule is Meterik. 

Onze reserves ook America (2) en Meterik 
(3) treffen in de beker. De vierde ploeg is 
hier Leunen (5). 

Ook het derde en vierde Beker spelen. 
Grashoek 3 treft DESM 5, Helden 6 en 
SVVH  2. Grashoek 4 speelt tegen EMS/
RFC 4, RKSVV 3 en Wilhelmina ‘08 3

Deze beker wedstijden in de eerste 3 weken 
van september worden gespeelt en dat de 
competitie op 23 en 24 september begint.

wisten jullie dat?

nIEUwE wEDSTrIJDVorm Jo9

Wanneer je aan kinderen vraagt wat het leukste aan voetballen is, zeggen zij: scoren, acties ma-
ken, veel aan de bal zijn en samen spelen. Als kinderen plezier in het spel hebben, voetballen ze 
vaker en worden ze steeds beter. In een optimale omgeving leren voetballen zorgt voor een be-
tere ontwikkeling. De KNVB heeft besloten om het pupillenvoetbal in twee stappen aan te passen. 
Komend seizoen wordt begonnen met de JO9 (de oude F1 en F2). Volgend seizoen volgt de JO11.

Vanaf het seizoen 2017/’18 speelt de Jeugd 
Onder 9 jaar (JO9) in de vernieuwde opzet op 
een kwart voetbalveld partijtjes van 6-tegen-6. 
In het vorige seizoen speelden zij nog 7-tegen-7 
op een half veld. Spelen op een kleiner veld sluit 
beter aan op de belevingswereld van kinderen 
van deze leeftijd. Ingooien wordt indribbelen en 
scheidsrechters worden spelbegeleiders die het 
spel voor kinderen in goede banen leiden. Die rol 
van spelbegeleider wordt vervuld door één van 
de leiders.

Bij de JO9 worden vanaf volgend seizoen ook 
geen klassementen meer bijgehouden. Voor 
kinderen van die leeftijd staat de uitslag op 
zaterdag centraal. Met name ouders hebben 
interesse in een ranglijst, wat tot onnodige 
spanningen en onplezierige situaties kan 
leiden. Wedstrijden winnen blijft van belang en 
de uitslagen worden gebruikt om teams van 
dezelfde sterkte tegen elkaar te laten spelen, 
zodat kinderen iedere week op het niveau 
voetballen wat bij hen past. 

door: Frank Schilder
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Sponsorcommissie hoort graag van jullie!

Vanuit de sponsorcommissie willen we graag aangeven dat elke hint, tip of opmerking kunnen 
gebruiken. Met andere woorden; “Kijk om je heen en daar waar je mogelijkheden ziet om een ver-
binding te leggen met de vereniging, laat het ons weten!”. Kijk of je bij je werkgever of anderszins 
een link kunt leggen naar onze vereniging. Alle creatieve opties zijn uiteraard welkom. 

Een vol veld met reclameborden geeft een leukere ambiance dan een veld omringd met allerlei lege 
plekken. Laten we er daarom allemaal de schouders onder zetten. Om een ieder snel een indruk te ge-
ven van de kosten van de diverse sponsorvormen onderstaand een overzicht ervan. Combinaties zijn 
ook mogelijk. 

Reclamebord Standaard  € 100,- 
Reclamebord Goal Extra Groot  € 170,-
Balsponsoring  € 50,-
Advertentie Clubblad “De Peelrandkoerier” 
 - half A5  € 40,-
 - heel A5  € 60,-
Vriend van SV Grashoek  € 50,-

Evenementensponsoring   n.t.b.
Vermelding op briefpapier  € 60,-
Internetlink op site: sv.grashoek.nl  € 50,-
Internetbanner op www.svgrashoek.nl  € 70,-
TV reclame in de kantine SV Grashoek  € 60,-
Advertentie in de Peelrandflits  € 60,-

We zien als commissie de signalen graag tegemoet en zullen ze graag opvolgen en invullen.

Alvast heel veel dank. Namens de sponsorcommissie, Ralph Verhaegh, Gerard Pijnenburg, Piet Fleuren, 
Jim Craenen, Roel Hanssen, Hans Hunnekens, Dion van Mullekom.

Martien test de goaltjes die hij speciaal voor het minitoernooi heeft gemaakt.

In actiefoto
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Bij deze willen we SV Grashoek bedanken voor 
het vertrouwen om het medisch kader in te 
vullen. Vanaf komend seizoen bieden wij de 
leden van SV Grashoek de mogelijkheid om op 
de club gezien te worden voor een blessure.

Graag	stellen	wij	ons	even	voor!
Fysio & Sport Meijel is een fysiotherapie praktijk 
waar je terecht kunt voor: reguliere fysiotherapie, 
sportfysiotherapie, revalidatie, manuele therapie 
en echografie. Wij zijn er voor iedereen van jong 
tot oud, van recreatieve sporters tot topsporters. 
Kortom: voor iedereen die beperkt wordt in het 
bewegen en daar een geode begeleiding bij 
nodig heeft. 

William	van	der	Heijden
De medische hoek heeft mij 
altijd aangetrokken. MBRT 
(medische beeldvormende en 

radiotherapeutische technieken) werd mijn 
eerste opleiding. Na 8 jaar als medisch nucleair 
werker gewerkt te hebben in het Atrium te 
Heerlen heb ik besloten om fysiotherapie te 
gaan studeren. Je  eigen ‘diagnose’ stellen, 
behandelplan opstellen en zo mensen te kunnen 
helpen met hun klachten, dat wilde ik graag.

Mijn werkervaring als fysiotherapeut is breed. 
Orthopedische problematiek, zoals knie- en 
enkelrevalidatie, maar ook nieuwe heupen. 
Met name lange complexe revalidatie trajecten. 
Maar ook de reguliere fysiotherapie, zoals nek-, 
schouder-, en lage rugklachten.

Bart Lalieu
Fysiotherapie is een prachtig 
vak. Vanaf 2008 ben ik actief in 
de fysiotherapie in verschillende 

settings, waaronder een revalidatiekliniek, 
gezondheidscentrum, verpleeghuis en de 
particuliere praktijk. In deze laatste setting ben ik 

inmiddels ruim 7 jaar actief en daar ligt ook mijn 
passie.
 
Ik oefen het vak in de volle breedte uit. 
Mijn  aandachtspunten zijn: Orthopedische 
klachten/revalidatie, schouder- en kniegewricht 
en de meer complexe revalidatietrajecten. 
Maar  ook de reguliere fysiotherapie, zoals o.a. 
heup-, nek-, en lage rugklachten.
 
Al enkele jaren ben ik fysiotherapeutisch 
betrokken bij de voetbalclub RKMSV, Meijel, en 
ook was ik werkzaam voor voetbalclub Merefeldia 
Nederweert. Zowel William als ik zijn er trots op 
om in Meijel en Grashoek ons vak breder uit te 
mogen oefenen!

Miranda	de	Crom
Na mijn afstudeerstage in Australië 
in 2006 ben ik direct gestart als 
fysiotherapeut in verschillende 

praktijken in Brabant en Limburg. Later ben ik 
mij gaan specialiseren in orthopedische manuele 
therapie om zo nog efficiënter en specifieker 
de wervelkolom o.a. te kunnen onderzoeken, 
beoordelen en behandelen.

Daarnaast richt ik me ook op fysiotherapie bij 
paarden. Dit komt direct voort uit mijn hobby en 
verleden in de paardensport.

Elke dinsdagavond is William op de club aan wezig. 
Wil je een afspraak maken? 
Bel: 085- 4875910 
We kijken uit naar komend seizoen. 
Graag tot dan!

fySIo & SPorT mEIJEl, EVEn VoorSTEllEn
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Soemeersingel 3  •  Helenaveen  •  T 0493 53 92 19  •  www.cafetariatveen.nl

Eten aan de mooie Helenavaart...
Eethuis & Cafetaria 't Veen is een plek waar je, na een actieve 
bezigheid, midden in de Peel, gastvrij ontvangen wordt 
op ons ruime terras aan de Helenavaart of binnen in ons 
eethuis/ cafetaria.

Kom en proef onze:
- Brabantse frietjes
-  Snacks, uitsmijters en tosti's
-  Gevulde soepen uit eigen keuken
-  Verse belegde pistoletjes
-  Warme schotels met salade
-  Peellandcoupe met Helenaveense 
 vruchten
-  Koffie of warme chocolademelk 
 met Peels appelgebak
-  Bier, wijn en frisdrank

Een spelregelbewijs voor alle jeugdspelers 
in Nederland, maakt voetballers van jongs 
af  aan vertrouwd met de regels en geeft hen 
meer inzicht in, én begrip voor beslissin-
gen van scheidsrechters.

Het kennen van de regels zorgt voor een sportie-
ver spel, waarbij het juist toepassen van de regels 
er ook nog eens voor zorgt dat je als team meer 
kans maakt om te  winnen.   Sinds het seizoen 
2014/2015 zijn alle tweedejaars JO17 (B-junioren) 
verplicht het spelregelbewijs te halen. 

In de loop van het nieuwe seizoen zal iedere 
jongere, die hiervoor in aanmerking komt, recht-
streeks van de KNVB een brief krijgen met in-
structies en een inlogcode. Hierna kan iedereen 
al aan de slag met oefenen.
Via de site www.voetbalmasterz.nl leer je dan per 

spelonderdeel de belangrijkste spelregels, vaak 
aan de hand van filmpjes met echte spelsituaties. 
Je vindt er ook een korte uitleg van de spelregels 
op een leuke en duidelijke manier.
Om het spelregelbewijs te halen, moet je eerst 
vijf levels doorlopen. Elk level heeft tien vragen 
en je moet er telkens eentje meer goed hebben. 
Deze vijf levels kun je opnieuw doen, zo vaak 
als je wilt. Tot je klaar bent voor de eindtoets. 
Deze  eindtoets (2016) heeft twintig vragen, 
waarvan je er zestien (of meer) goed moet heb-
ben. Je hebt hiervoor drie pogingen.

Om het onze jeugd in het seizoen 2017/2018 
makkelijker te maken dit spelregelcertificaat te 
behalen, zal er vanuit de scheidsrechterscom-
missie ondersteuning worden aangeboden. 
Hoe  deze ondersteuning eruit zal gaan zien zal 
in overleg met de jongeren bekeken worden. 

door: Lowie Timmermans
het spelregelbewijs
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