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Voorwoord
Samenwerking en integreren

Het vorige seizoen was er een met twee petten, 
het eerste elftal is immers bepalend voor de 
stemming binnen een vereniging. Door een 
uitstekende tweede seizoenshelft hebben we 
een prachtige afsluiting mogen beleven met 
alles er op en eraan. Het gehele team inclusief 
begeleiding gefeliciteerd hiermee. Nu staan 
we voor het begin van een nieuw seizoen met 
nieuwe uitdagingen en niet alleen voor het 
eerste maar voor alle teams en andere mensen 
welke zich binnen SV Grashoek thuis voelen. 
Alles staat in de startblokken en dan kunnen 
we met z’n allen van start. Hier heb ik het volste 
vertrouwen in, maar aan de andere kant moeten 
we ook vooruit denken, de toekomst in kijken 
heet dat, vandaar mijn titel, samenwerken en 
integreren.

We zullen een blik in de toekomst moeten 
werpen en dat doen we ook middels het project 
“SV Grashoek 2020”. Elders in de Peelrandkoerier 
wordt hier nader op in gegaan. Voor ons als 
voetbalclub moeten we nadenken hoe we de 
middellange termijn willen aanvliegen. Er zijn veel 
ontwikkelingen, denk aan aantal voetballende 
leden, wie wil er prestatief blijven spelen, hoe 
krijgen we de taken vanuit de privatisering 

door:  Ger Spreeuwenberg | Voorzitter SV Grashoek

Samenwerken is een sleutelwoord binnen een vereniging, ook bij SV Grashoek. Samenwerken 
binnen SV Grashoek betekent elkaar helpen, begrip hebben, gezamenlijk beleid bepalen, 
uitdragen, uitvoeren, samen spelen en vooral als een geheel naar buiten treden. Voor het 
komende seizoen staat integreren ook op onze agenda, en dan doel ik met name op het project 
“FC POLSKA”. We krijgen een compleet nieuw team erbij met “vreemde mensen”, welke zich 
hopelijk door samenwerking zo snel mogelijk thuis voelen binnen SV Grashoek.

ingevuld, hoe houden we de kosten per lid in 
toom? Zo zijn er veel vragen waar we creatief 
over na moeten denken. Nu kunnen we dat nog 
vanuit een sterke positie, maar dat moeten we 
zo houden. Wat hierbij belangrijk is, is dat we 
breed kijken en niet vastgeroest zitten in oude 
patronen. Nieuwe mogelijkheden die in het 
verleden niet voor mogelijk gehouden werden 
kunnen wellicht voor een goede toekomst 
wel uitkomst bieden. Dit vraagt flexibiliteit en 
aanpassingsvermogen.

Bij samenwerking kun je breed denken, binnen 
de vereniging, binnen Grashoek, met collega-
verenigingen, met de gemeente enzovoorts, 
enzovoorts. Het geeft kansen en bedreigingen, 
de kunst is om de kansen te pakken en de 
bedreigingen te tackelen, alleen dan kunnen we 
op een positieve manier SV Grashoek blijven en 
de voetbalsport op een goede manier blijven 
uitoefenen, waarbij ontwikkeling van spelers en 
prestaties zeker de nodige aandacht moeten 
krijgen. Immers zonder prestaties geen uitdaging 
voor de fanatieke sporter en supporter. We willen 
immers iets bereiken en doelen blijven halen.

lees verder pagina 5
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Naam	 Adres	 Telefoon
Jan van Lierop Medeweg 7 0493-539831
Thom van Mullekom Kievit 27 077-4664503
Loek Nelissen Eikenhof 19 077-3077900
Cendy van Ophoven Helenaveenseweg 25 077-3074899
Ruud van Ophoven Past. Goossensstraat 23a 077-3061575
Tim van Ophoven Past. vd Sterrenstraat 7 06-12985192
Henk van Oijen Roomweg 27 077-3074866
Jo v. Oijen Joh Spruijtstr. 9 077-3076496 
Ton van Oijen Eikenhof 9 077-3078887
Rick vd Pasch Spiesberg 14 06-21622399
Robin Peeters Vlasstraat 14 06-27320097
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
Joeri Rijs  Ontginningsweg 7 077-3078418
Sjoerd Rijs Ontginningsweg 7 077-3078418
Sjors Raaijmakers Eikenhof 21 06-50808480
Frank Schilder  Helenaveenseweg 56 0493-539331
Hans van Sleeuwen Kievit 31 077-4661468
Marco Smeets Houwenberg 2b 06-22489109
Piet Spee Belgenhoek 17 0493 539334
Ger Spreeuwenberg Past. Vullinghsstr. 17 077-3077522
Marleen Spreeuwenberg Past. Vullinghsstr. 17 077-3077522
Roel Sprenkels Past. vd Sterrenstr. 1 077- 3079431
Huub Steeghs Past. Vullinghsstr 14 077-3076078
Mike Steeghs Past. Vullinghsstr 14 077-3076078
Jarno Steeghs Past. Vullinghsstr 14 077-3076078
Luc Steeghs Past. Vullinghsstr 10 077-3074033
Roy vd Sterren Eikenhof 14 06-22227568
Twan vd Sterren Past. Goossensstraat 3 077-3075745
Peter Jan Strik Berkenhof 28 077-3079733
Lowie Timmermans Marisstraat 28 077-3076160
Frank Timmermans Egchelseweg 27, Panningen 077-3079805
Tim Timmermans van Goghstraat 2, Beringe 06-29167588
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
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 Past Vullingsstraat 13 077-3077536
Theo van Berlo  Past Vullingsstraat 13 077-3077536
Ruud Boots Elzenhof 5 06-17456348
Stanley Cuijpers Past. Goossensstraat 6 077-3075825
Koen Clephas Spiesberg 5 06-31395667
Bob Douben Eikenhof 24 06-81434437
Eric van Esseveldt Ontginningsweg 7a 077-3240830
Rick van Esseveldt Ontginningsweg 7a 077-3240830
Piet Fleuren Past. vd Sterrenstraat 3 077-30768838
Roel Geurts Hennepstraat 1 06-45032750
Bas Gloudemans  Elzenhof 10 06-51367705
Bart Gommans Elsenhof 14  06-22935533
Leon Gommans  Roomweg 60 077-3072740
Michel Gommans Helenaveenseweg 5 077-3071454
Joep Gommans Helenaveenseweg 5 077-3071454
Peter Haenraets Past Vullingsstr. 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
Jeroen Horsten Roomweg 20 077-3076619
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
Twan 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
Frank Janssen Marisstraat 57a 077-3077521
Christel Janssen Helenaveenseweg 9a 077-3073474
Richard Janssen Roomweg 15 077-3078470
Chantal Janssen Roomweg 15 077-3078470
Ramon Janssen Lorbaan 49 A 077-3745674
Hans Janssen Marisstraat 69 06-1278054
Tim Koch Hennepstraat 6 06-53272508
Tomasz Kurek Ontginningsweg 8 06-44961562

adressenlijst medewerkers
Naam	 Adres	 Telefoon
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Salarispoint
Sport 2000 De Bruijn
Steenfabriek Engels Helden
Strijbos dakbedekkingen
Stucadoorsbedrijf van Ophoven bv
Summa Adviesgroep
Teegrow
Tegel & Sanitair Outlet Tienray BV
Tent en Tapverhuur Nelissen 
Tim van Ophoven
van Doren Engineers Bringe bv
van Ninhuijs, Autobedrijf 
van Roij Kasseien
Verhaegh Bouwbedrijf B.V.
Verkoelen groep
Videoland Helden-Panningen
Vrienden van PSV
Wildkamp BV
Wilms autohandel
Zegers VOF Begrafenisonderneming

Scorebord	sponsors
Bakkerij Jacobs
Bouwbedrijf Verhaegh 
C1000 Harald & Ilse van Beek
Cafe-Zaal-Cafetaria Leanzo
Houthandel van Ophoven
Jabekon Panningen bv
Logo Products 
Melcon laswerken en constructies
Raaijmakers beton Helden
Vrienden van VVV Venlo

TV	Reclame	kantine
Beej Wilmach Antiek
BOHACO
Cafe-Zaal-Cafetaria Leanzo
Coppers & Partners
Houthandel van Ophoven
Kachelhouthandel Grashoek
KW Meubelen 
Logo Products
Natuurbegraafplaats “Ter Aarde”
T.T.N. 
Verhaegh Bouwbedrijf B.V.

Banner	internet
Autobedrijf Grashoek
Beej Wilmach Antiek
BOHACO
HACUMO

Kachelhouthandel
KW Meubelen 
Logo Products
Maakmuziek.nl 

Financiële	sponsors
Paul Geurts varkenshouderij 
Peeters Electro
Hans van Sleeuwen
Themaplant Hagen bv 

Balsponsors
BOHACO
Café zaal friture Leanzo
Dobey
Hacumo
Houthandel v. Ophoven
Kachelhouthandel
Kay Beumers Huifkartochten
Logo Products
Stal De Bosrank
Theo van Berlo
Verhaegh Bouwbedrijf

Vriend	van	SV	Grashoek
Cor Vercoulen
Dion van Mullekom
Edsel Couperus
Ell Haenraets
Eric v Esseveldt
Ger Spreeuwenberg
Gerard Pijnenburg
Hans Hunnekens
Henk van Mullekom
Jacques Janssen
Jan Houben
Johan Janssen
John Janssen
Leon Alards
Lowie Madou
Luuk Craenen
MTS Nouwen-Reinders
Nel Houben
Patrick Houben
Piet Spee
Roel Hanssen
Sportcenter Balance
Toon vd Werf
Truus Verkennis
BOHACO
MTS Nouwen-Reinders
Sportcenter Balance  
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Hub Steeghs gestopt is met het vlaggen 
bij het derde? Hub, bedankt en we hopen 
je nog vaak als toeschouwer te zien op de 
zondagmorgen. 

In de persoon van Hans Janssen al een 
opvolger is geregeld voor de thuiswedstrijden

Wagenparkmanager/leider Tim Timmermans 
van het derde is overgestapt naar de 
concurrent BEVO? Tim bedankt en veel succes 
(behalve tegen ons)!

Piet Fleuren de kar blijft trekken bij het derde 
en dat Samson hem daarbij soms wat vaker 
gaat assisteren

Messi en Bas(si) Grashoek 3 komen 
versterken waardoor de verwachtingen hoog 
gespannen zijn... de leiding droomt al over 
een bordesscène op het dorpsplein...

Deze droom elk jaar bij het begin van het 
seizoen even voorbij komt en daarna meestal 
weer snel wordt bijgesteld

Grashoek 3 sinds lange tijd alle wedstrijden in 
de Peel & Maas regio speelt en niet naar Venlo 
hoeft?

De trainingsavond voor de veteranen en het 
derde op dinsdagavond blijft staan en dat het 
soms best wat drukker mag zijn

Bart van Mullekom de twijfelachtige eer 
heeft gehad om de titel ‘eikel van het jaar’ te 
ontvangen van Grashoek 3

Keeper Wielie (bekend van de beruchte 
‘wielies’ en fabuleuze reddingen op 
zondagmorgen) weer enkele weken geen 
ballen kan vangen en/of rapen bij het derde 
wegens werkzaamheden in het buitenland

Leon Daniels dit seizoen op tijd zal zijn bij alle 
trainingen en wedstrijden

Wedstrijden ook leuk moeten kunnen zijn als 
je een keer niet wint

wisten jullie dat?

“FC POLSKA”was ook zo’n kans welke op ons 
pad kwam, vanuit een commissie van de 
gemeente. We hebben na zwaar wikken en 
wegen toch de uitdaging opgepakt om dit 
project uit te rollen en ik hoop dat de integratie 
van de Poolse migranten op een goede 
manier gaat plaatsvinden, waardoor we meer 
armslag hebben om ook richting de toekomst 
meer mogelijkheden te hebben om menen 

te verwelkomen. Uiteraard is het belangrijk 
dat we SV GRASHOEK blijven, een hechte club 
met veel vrijwilligers, waarbij er een bepaalde 
balans is tussen prestatieve en recreatieve 
sportuitoefening. Hier staan we als bestuur 
voor en dat willen we middels dit voorwoord 
nogmaals onderstrepen. 

Heel veel succes het komende seizoen en denk 
mee over de toekomst, we moeten het immers 
met z’n allen doen.   

GEZOCHT: SCHEIDSRECHTERS !!!

vervolg pagina 2
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onze sponsors
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

Consumptiebonnen
Nic Houben Woningstoffering 

Tenuesponsors
Autobedrijf Grashoek
Beej Wilmach Antiek
Beeren’s Int. Transport BV
Bouw- en metselbedrijf Arts en Slaats
Café zaal friture Leanzo
Food4Mind.Com
Kapèlkeshof Wijn- en Golfdomein
Montagebedrijf van Bemmel
Robert Hanrats Autoreparaties
Sport 2000 De Bruijn
Van Ophoven Houthandel
Verhaegh bouwbedrijf BV
Videoland

Reklamebordsponsors
ABC Hekwerk
Alvari Alex van Rijt stucadoors-en afb.
Apollo, Bar Dancing Disco The
Artifice Beletteringen BV
Auto & Motorrijschool  Gommans
Autobedrijf Grashoek 
Bart van Mullekom
Bavaria N.V. 
Boerenbond Panningen
Boots Stucadoorsbedrijf
Bouten Groep
Bruijnen, Garage N.

Cafe Ramones
Café Zaal Dotje
Cafe-Zaal-Cafetaria Leanzo
Coen Rooyakkers  Installaties
Coolen-Pluijm
Coppers & Partners
Dikker bv
Djeenz
FES BV, schildersbedrijf
Flexstairs
Food4mind 
Ghielen Touringcarbedrijf B.V.
Golfschool Kapelkeshof
Hacumo montage
Hanrats Autoreparaties
Hans Cox, Hoveniersbedrijf 
Heldens springkussenverhuur
Heldense Kantoor Installaties
Houthandel van Ophoven
Hovensbos Dierenpension
HTM Beheer bv inzake BOHACO
Jacobs Advies 
Jan Reijnen B.V.
Janssen Montage
Janssen Uitvaartverzorging
Joosten Lichtadviescentrum
Jos Mestrom  montage
Kachelhouthandel Grashoek
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
Maessen Tuinen 
Mark van Roij Loonbedrijf
Maxwell bv
Melcon Handelsonderneming
Mennen Keukens B.V. 
Mertens bv
Mobers & Dings notarissen
Neessen BV Aardbei & Aspergeplanten
Nic Houben  Woningstoffering
Nouveau Art, Kapsalon
Omsels Woonsfeer BV
PJG Sonnemans & Zn.Trappenfabriek
Rabobank Peel, Maas en Leudal
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D1
Leon Gommans T 077-3072740
 Trainer/Leider
Robin Peeters T 06-27320097
 Leider
Andy Hunnekens  T 077-3075976
 Trainer
Twan Hunnekens T 077-3079233
 Trainer
Ron Vanlier T 077-3078687
 Vlagger

F1
Jeroen Horsten T 077-3076619
 Leider
Roel Sprenkels T 077-3079431
 Leider
Bas Gloudemans T 06-51367705
 Trainer
Sjoerd Rijs T 077-3078418
 Trainer

F2
Ramon Janssen T 077-3745674 
 Trainer
Marco Smeets T 06-22489109 
 Leider
Bob Douben T 06-81434437 
 Leider
Rick van Esseveldt T 077-3240830 
 Trainer

Kabouters
Bas Gloudemans T 06-51367705 
 Trainer/Leider
Geoffrey Timmermans T 077-3077811 
 Trainer/Leider
Joep Gommans T 077-3071454 
 Trainer

Keeperstrainers
Frank Timmermans T 077-3071058
Hans van Sleeuwen T 077-4661468
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Voor de winterstop hebben we heel wat punten 
verspeeld en stonden we nummer laatst met 7 
punten uit 13 wedstrijden, waardoor we bijna 
door iedereen als nummer 1 degradant werden 
bestempeld. Net voor de winterstop behaalde 
we ook pas onze eerste overwinning tegen de 
latere kampioen SV Lierop. Na de winterstop 
hebben we de lijn van net voor de winterstop 
voort gezet en zijn we als team alleen maar 
beter geworden waardoor we in de laatste 9 
competitie wedstrijden 19 punten behaalden. 

We speelden in bepaalde fases van deze 
wedstrijden verzorgt en mooie combinatie 
voetbal, we creëerden elke wedstrijd kansen 
welke nu wel door verschillende personen 
werden benut. In fases waarin de tegenstander 
sterker was hielden we als team ons staande. 
Door de overwinningen tegen de directe 
concurrenten Racing Boys en America en een 
effectieve 1-0 overwinning thuis tegen Oranje 
zwart hadden we handhaving in eigen handen. 
In de laatste competitie wedstrijd thuis tegen 
Kronenberg konden we nog degraderen of 
periode kampioen worden. Het werd na een 
geweldige voetbal wedstrijd een klinkende 4-0 
overwinning. In de definitieve stand zijn we 9e 

Door: Brahim Akechtabou | trainer SV Grashoek

geëindigd met 26 punten en degraderen Racing 
Boys en America. 

Wij moesten het in de nacompetitie opnemen tegen 
Olympia boys en Oranje zwart. De uit wedstrijd 
tegen Olympia Boys werd na een geweldige strijd 
met 1-4 gewonnen maar thuis tegen Oranje Zwart 
hebben we helaas als team geen vuist kunnen 
maken en verloren we terecht met 0-4. Al met al een 
seizoen waar we heel erg trots op kunnen zijn maar 
zeker ook nooit zullen vergeten. 

De selectie voor het nieuwe seizoen is qua aantal 
spelers bijna het zelfde gebleven en zijn er talent 
volle B-jeugd spelers door geschoven om de 
gestopte selectie spelers op te vangen. In het 
nieuwe seizoen zijn we ingedeeld in een 5e klasse 
met clubs die qua grote allemaal wel een 4e of 
zelfs 3e klasse waardig zijn. Doordat de 6e klasse 
na dit seizoen niet meer bestaat en de andere 
klassen uitgebreid worden betekend dit dat er 5 
van de 11 teams zullen promoveren. 

Ik hoop dan ook op jullie massale steun tijdens 
de wedstrijden, zodat we aan het einde van het 
seizoen samen een groot feest kunnen vieren.
Met vriendelijke sportgroeten.   

de Trainer Terugblik SV Grashoek 1 2013-2014
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Leiders	-	grensrechters
1e	elftal
Brahim Akechtabou T 06-14182716
 Trainer
Stanley Cuijpers T 077-3075825
 Leider
Jan van Lierop T 0493-539831 
 Vlagger

2e	elftal
Bart Gommans T 06-22935533
  Leider
Roy van der Sterren T 06-22227568
 Leider 
Marcel van Heugten T 06-53185654
 Vlagger

3e	elftal
Piet Fleuren T 077-3076883
  Leider
Tim Timmermans T 06-29167588
 Leider
Rick vd Pasch T 06-21622399
 Leider
Hans Janssen T 06-12780544
 Vlagger

4e	elftal
Jac Haenraets T 077-3075012
 Leider
Jo van Oijen T 06-10963250
 Trainer
Tomasz Kurek T 06-44961562
 Vlagger

Veteranen
Henk van Oijen  T 077-3074866 
 Voorzitter
Theo van Berlo T 077-3077536 
 Leider
Peter Adriaans T 077-3078589
 Leider

Jeugd
B1
Jo van Oijen T 06-10963250
 Trainer/Leider
Erwin Pijnenburg T 077-3076380
 Trainer
Flip Zegers T 077-3075354
 Trainer
Andre Rijs T 077-3078418
 Leider
Michel Gommans T 077-3071454 
 Vlagger

B2
Hans Cuijpers T 077-3210608 
 Leider
Erwin Pijnenburg T 077-3076380
 Trainer
Flip Zegers T 077-3075354
 Trainer
Jo van Oijen T 06-10963250
 Trainer

C1
Benny van Berlo T 077-3077536
 Leider
Ton van Oijen T 077-3078887
 Trainer/Leider
Peter Haenraets T 077-3077066
 Trainer 
Jarno Steeghs  T 077-3076078
 Trainer
Joeri Rijs T 077-3078418
 Trainer
Sjors Raaijmakers T 06-50808480
 Vlagger

vervolg pagina 53
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Commissie	accommodatie,	
kantine	&	activiteiten
John Janssen T077- 3076335
 Voorzitter
Ruud Boots T 06-17456348
 Bestuurslid
Ruud v. Ophoven T 077-3061575
 Kantine beheerder
Martien Peeters T 077-3078386
 Accommodatie en terrein beheer

Commissie	PR
Ralph Verhaegh T 077-3072951
 Voorzitter
Roel Hansen  T 077-3077587
Hans Hunnekens T 077-3079233
Ger Spreeuwenberg T 077-3077522
Piet Fleuren T 077-3076883
Gerard Pijnenburg  T 077-3076380
Sjef Beumers T 06-13814087

Activiteiten commissie
Tim van Ophoven T 06-12985192 
Andy Hunnekens  T 077-3075976 
Luuk Houben  T 077-8501672 
Rick van de Pasch  T 06-21622399 

Website commissie
John Janssen  T 077-3076335
 Voorzitter 
Mike Steeghs  T 077-3076078 
Roel Hansen  T 06-51823102 
Peter Jan Strik  T 077-3079733 
Andre Rijs  T 077-3078418 
Jac Haenraets  
 fotograaf 

Commissie	2020	
Hans Hunnekens  T 077-3079233 
Lowie Timmermans  T 077-3076160 
Jan van Lierop T 0493-539831 
Job van Hoof  T 06-45026033 
Bas Gloudemans T 06-51367705 
Joep Janssen  T 077-3076335 
Koen Clephas 
Tim Koch

Correspondent :
John Janssen T 077-3076335
 Webmaster
 Email: webmaster@svgrashoek.nl
Piet Spee T 0493-539334

Consul
Toon van de Werf T 077-3076287

Sportmasseur
Nancy Verhaegh T 06-53937322
Job van Hoof T 06-45026033

Trainers
Brahim Akechtabou T 06-14182716
 Trainer selectie
Frank Janssen T 077-3077521
 Trainer 3e  veteranen
Stanley Cuijpers T 077-3075825
 Trainer 3e veteranen
Frank Timmermans T 077-3079805 
 Trainer keepers

lees verder pagina 54
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Van de Seniorencommissie

De zomervakantie is voorbij en we maken ons 
weer op voor het nieuwe voetbalseizoen ‘14/’15. 

Afgelopen zomer hebben we volop kunnen 
genieten van ons Nederlands elftal. Wat niemand 
had verwacht gebeurde toch, Nederland 
behaalde de laatste 4 bij het WK. De verjonging 
van de spelersgroep welke Louis v. Gaal had 
ingezet wierp zijn vruchten af. Wat door de 
meesten als een kansloze missie werd gezien 
werd door v. Gaal omgebogen tot een geweldig 
prestatie. Hij heeft altijd het geloof gehad in zijn 
keuzes met een 3e plaats als resultaat.
Zo mag de prestatie van de Nederlandse 
vrouwen onder 19 ook als uniek worden gezien, 
zij behaalden de Europese titel. De jonkies 
hebben het deze zomer toch maar weer geflikt. 
Chapeau aan allen.

Nu komen we terug op onze voetballers van SV 
Grashoek. Even een kleine terugblik op afgelopen 
seizoen. Het eerste elftal werd het grootste 
gedeelte van de competitie als degradant 
nummer een gezien. Met de winterstop stond 
ons vaandelteam dan ook stijf onderaan. Maar 
op de een of andere manier kreeg onze trainer 
Brahim Akechtabou de zaak weer aan het 
draaien, met als resultaat het behalen van de 
derde periodetitel en kans op promotie.
De 1e promotiewedstrijd uit tegen Olympia Boys 
werd met klinkende cijfers gewonnen 1-4. Toen 
kwam de thuiswedstrijd tegen Oranje Zwart, 
helaas waren deze mannen een maatje te groot 
voor onze jongens en gingen we met ruime 
cijfers kopje onder, 0-4. Al met al was het een 
enerverende competitie.

Het 2e elftal eindigde op een verdienstelijke 4e 
plaats. Als ze in het begin van de competitie 
meer geluk hadden gehad, had er misschien iets 
meer in gezeten.

door: Jo van Oijen

Het 3e elftal is als 9e geëindigd en had dit 
jaar wel een beetje pech dat ze in een erg 
sterke competitie waren ingedeeld. Aan de 
trainingsopkomst heeft het in ieder geval dit jaar 
niet gelegen. 
Prima prestatie van allemaal.

Seizoen	2014/2015
Een paar seizoenen hebben we in de selectie 
mogen genieten van het feit dat we iets ruimer in 
de spelers zaten. Helaas zijn er voor aankomend 
seizoen een paar spelers gestopt en enkele 
zijn er in een lager team gaan voetballen. Daar 
tegenover staat dat er weer een paar talentjes 
de overstap van de B naar de senioren hebben 
gemaakt. 

En dan kijken we even naar het begin van dit 
artikel, van Gaal heeft ook steeds het geloof gehad 
in zijn jonge spelersgroep. Laten wij dit samen 
ook allemaal doen. Van de 30 selectiespelers 
mogen er nog 7 in de jeugd A uitkomen. Dit is 
erg veel. We hebben voor aankomend jaar dan 
ook een selectie met een gemiddelde leeftijd 
onder de 23 jaar. Dit is vrij jong en deze gehele 
groep verdient dan ook een beetje ruimte in 
het presteren. Er zullen wedstrijden zijn dat 
iedereen hen vervloekt maar er komen ook leuke 
wedstrijden bij. Heb vertrouwen in elkaar en 
steun elkaar.

Bij ons 3e elftal blijft ongeveer alles hetzelfde en 
voor de gezelligheid zal het ook dit jaar weer 
vaak afhankelijk zijn van de derde helft.
Dan komen we bij ons 4e elftal. Sinds erg lange 
tijd hebben we weer een 4e elftal. Dit bestaat 
in zijn geheel uit Poolse voetballers. In een 
ander artikel wordt hier nog op teruggekomen. 
Ik kan wel zeggen dat er een aantal erg leuke 
voetballers tussen lopen.
lees verder pagina 11 9

S.V.	GRASHOEK
Gevestigd te Grashoek (gem. Helden)
Opgericht: 22 juli 1934
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 
no. 40164331
Sportpark: "de Peelrand"
Helenaveenseweg GrashoekT 3073871
KNVB verenigings nummer BBKB59Y

Aanmelding	/	afmelding	senioren
Truus Janssen 
 Past. v/d Sterrenstr. 20, 5985 RZ Grashoek 
 T 3076335
 Email:ledenadministratie@svgrashoek.nl

Secretariaat	/	postadres
Chantal Janssen 
 Roomweg 15, 5985 NR Grashoek, 
 T 077-3078470 
 Email: secretariaat-senioren@svgrashoek.nl

Aanmelding	/	afmelding	junioren
Andre Rijs 
 Ontginningsweg 7, 5985 ND Grashoek 
 T 3078418
 Email: secretariaat-jeugd@svgrashoek.nl 
 
Bankrelaties:
Rabobank Panningen: NL95RABO0141911964

Bestuur
Ger Spreeuwenberg T 077-3077522
 Voorzitter
 Email: voorzitter@svgrashoek.nl
Roel Geurts  T 0645032750
 Financiën/Penningmeester
Hans Hunnekens T 077-3079233
  financiën
Jo van Oijen T 077-3076496
  Senioren

Organisatie SV Grashoek

Ruud Boots T 06-17456348 
 Accommodatie kantine activiteit
Lowie Timmermans T 077-3076160
 Jeugd
Chantal Janssen  T 077-3078470
 Secretariaat

Commissie	senioren
Jo van Oijen  T 077-3076496
  Voorzitter
Ger Spreeuwenberg T 077-3077522
Cendy van Ophoven T 077-3074899 
 Wedstrijdsecretariaat

Commissie	jeugd
Jan van Lierop T 0493-539831
 Voorzitter
Andre Rijs  T 077-3078418
 Secretaris Coördinator B & C
 Email: secretariaat-jeugd@svgrashoek.nl
Leon Gommans T 077-3072740 
Richard Janssen T 077-3078470
 Coördinator D & E
Robin Peeters T 06-27320097
 Coördinator F & kabouters

Commissie	financien
Roel Geurts T 06-45032750
  Penningmeester
Hans Hunnekens T 077-3079233
Riek Pijnenburg T 077-3076380
 Financiële administratie
Truus Janssen T 077-3076335
 Leden administratie
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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

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.

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 voor de 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 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 zeer noodzakelijk dat wij 
onze doelen vastzetten. Wij willen dan ook de 
volgende afspraken met onze trainers en leiders 
maken:

Verplaatsbare doelen altijd vast zetten en wel op 
de volgende wijze:
1. De kleine ijzeren verplaatsbare doelen op het 

bijveld kunnen vast worden gezet op de rand 
van het speelveld. Tevens is er een mogelijk-
heid om de doelen enkele meters terug vast te 
zetten zodat de doelen ook tijdens elftalwed-
strijden vast staan. Leiders let er svp op dat de 
doelen dan ook vast worden gezet.

2. Indien men doelen willen verplaatsen, gebruik 
dan hiervoor de aluminium 5 (m) doelen die 
goed kunnen en moeten worden vastgezet.

3. 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 ge-
reserveerde plaats tussen het trainingsveld en 
het bijveld worden vastgezet.

4. Gebruik de doelen nooit los bij sterke wind, dit 
geldt alleen voor de senioren!!!

5. Deze regels gelden ook voor het grote ver-
plaatsbare doel op het trainingsveld. 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.

In actiefoto
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Team Stand W	-	P
Grashoek	1	 9e 22 - 26
Grashoek	2  4e 22 - 37
Grashoek	3	 9e 22 - 19

Grashoek	B1  1e 08 - 21
Grashoek	C1  3e 09 - 19
Grashoek	D1	 7e 09 - 08
Grashoek	E1	 3e 09 - 21
Grashoek	F1	 8e 09 - 07
Grashoek	F2	 5e 09 - 16

Programma VeteranenEindsstanden
najaar 2014[voorjaars] competitie ‘13/‘14

13 sep  H.B.S.V - Grashoek  17.00 uur
20 sep  Grashoek - V.V.V 03  17.00 uur
27 sep  Sparta 18 - Grashoek  17.00 uur
4 okt  Grashoek - T.S.C.04  17.00 uur
11 okt  M.V.C 19 - Grashoek  17.00 uur
18 okt  Grashoek - s.c.Irene  17.00 uur
25 okt  Wittenhorst - Grashoek  17.00 uur
1 nov  Grashoek - Koningslust  17.00 uur
8 nov  Belfeldia - Grashoek  16.00 uur
15 nov  Grashoek - Baarlo  17.00 uur
22 nov  Panningen- Grashoek  17.00 uur
29 nov  Grashoek - Helden  16.00 uur

Begeleiding	senioren.
Bij het 1e elftal blijft bijna alles hetzelfde. Brahim 
Akechtabou trainer, Stanley Cuijpers leider en Jan 
v. Lierop blijft vlagger. Helaas is door ziekte Gerard 
Zegers weggevallen. Op dit moment revalideert 
Gerard in Hoensbroek en zijn herstel gaat 
langzaam vooruit. Afgelopen weken is hij al een 
paar keer in het weekend naar huis geweest en 
is hij al weer onder begeleiding naar het trainen 
van de selectie wezen kijken. Omdat Gerard 
weggevallen is moesten we op zoek naar een 
vervanger. Job assisteerde Gerard afgelopen jaar 
ook al en blijft dit voor aankomend jaar ook doen. 
In de persoon van Nancy Verhaegh hebben we 
een vervangster voor Gerard gevonden. Het zal 
allemaal wel iets anders verlopen dan afgelopen 
jaren want Gerard was er eigenlijk altijd. Nancy en 
Job gaan er voor dat er op de trainingsavonden 
bijna altijd een van hen aanwezig is. Heb je als 
speler een blessure, neem dan altijd even contact 
op met een van hen.
Bij het 2e elftal blijven Roy v/d Sterren en Bart 
Gommans leider. Marcel v. Heugten blijft vlagger.
Bij het 3e elftal zijn assistent leider Tim 

Timmermans en vlagger Huub Steeghs gestopt. 
Jongens bedankt voor jullie jarenlange inzet. 
Piet Fleuren en Rick v/d Pas blijven leider. Hans 
Janssen komt als vlagger het duo ondersteunen. 
Hans vlagt alleen bij de thuiswedstrijden.
Bij het 4e elftal trekt Jac Haenraets de kar maar 
hier wordt in een ander artikel op terug gekomen.

Scheidsrechters.
Omdat we dit jaar 4 elftallen hebben komen 
we met het aantal scheidsrechters een beetje 
in de verdrukking. Op dit moment hebben we 
bij de senioren Piet Houben, Gerard Pijnenburg 
en Peter Haenraets als scheidsrechter. Dit is erg 
krap voor drie teams. Momenteel zijn we in de 
gemeente Peel en Maas met een scheidsrechters 
bureau gestart. Hier kunnen we als vereniging in 
nood op terug vallen maar dit is niet de oplossing. 
Daarom hebben we een hele grote vacature in 
de vereniging en wel; Scheidsrechters gevraagd. 
indien iemand er voor voelt om hier op in te gaan 
meld je dan even bij de seniorencommissie of bij 
een van de bestuursleden.

Tot slot wil ik iedereen een sportief en succesvol 
seizoen toe wensen.  

vervolg pagina 9
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Verzekeringen
De KNVB heeft voor al haar leden een collectieve 
ongevallenverzekering afgesloten. Alle leden van 
S.V. Grashoek kunnen hier aanspraak op maken. 
De verzekering is van kracht tijdens alle door S.V. 
Grashoek georganiseerde activiteiten. Tevens is 
de verzekering van kracht tijdens de reis naar de 
activiteiten van S.V. Grashoek. Deze verzekering 
is secundair, dit wil zeggen dat men allereerst de 
eigen verzekeringen moet aanspreken en daarna 
kan men indien nodig een beroep doen op deze 
verzekeringen.
S.V. Grashoek heeft verder nog een 
aansprakelijkheidsverzekering voor verenigingen 
afgesloten. Deze verzekering geldt natuurlijk 
voor leden en ook voor niet-leden die activiteiten 
voor S.V. Grashoek verrichten.
Indien men meer informatie wenst over de 
polisvoorwaarden kan men zich wenden Hans 
Hunnekens.

Contributie	2014-2015
De contributie bedraagt momenteel:
• Actieve senioren zonder functie  157 euro *
 (Veteranen 121 euro) 
• Actieve senioren met functie  115 euro *
 (Veteranen 79 euro) 
• Niet actief lid zonder kaderfunctie  41 euro 
• Niet actief lid met kaderfunctie  27 euro 
• Junioren geboren op of na 
 1-1-1996 en voor 1-1-2000  92 euro **
• Junioren geboren op of na 
 1-1-2000 en voor 1-1-2006  79 euro **
• Junioren geboren op of na 
 1-1-2006  64 euro ***
• Contributie kabouters  33.50 euro 
 (incl. 3.50 euro wasgeld)

* inclusief 36 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

Als gevolg van een aankondiging vanuit de 
KNVB dat het lidmaatschap (2013-2014) voor alle 
leden met 2,5% geïndexeerd en daar bovenop 
nog eenmalig structureel verhoogd wordt 
met €2,- per lid zal deze verhoging ook aan U 
worden doorbelast. Daarnaast zijn de waskosten 
voor zowel de junioren als senioren opnieuw 
geïndexeerd. 
Afhankelijk van uw lidmaatschap zal het bedrag 
in twee termijnen worden afgeschreven. 
Op 2 september zal de eerste termijn van 
het door u opgegeven rekeningnummer 
worden afgeschreven en 3 november het 
resterende bedrag. U hoeft dus zelf geen actie 
te ondernemen, want u heeft immers een 
doorlopende machtiging getekend voor het 
incasseren van de contributie. 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 aan 
activiteiten van onze vereniging deel te nemen. 
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 01-01-2015 heeft afgemeld. 
Nieuwe leden die zich aanmelden op enig tijdstip 
voor 31-12-2014 betalen de volledige contributie. 
Meldt men zich na 31-12-2014 persoonlijk bij de 
secretaris aan, dan betaalt men de contributie 
over het 2e halfjaar. Bij het beëindigen van het 
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1) telkens twee wedstrijduitsluitingen
2) telkens 21,80 euro administratiekosten.

Periode-Registratie-Duur:
Na afloop van het seizoen zullen alle gegeven 
en geregistreerde waarschuwingen als vervallen 
worden beschouwd.

Elftalsamenstelling
Bij de senioren worden de elftallen in overleg met 
de trainer en de leiders van de desbetreffende 
elftallen samengesteld. Bij de jeugd zijn we 
gebonden aan de volgende leeftijdsgrenzen:
Kabouters geboren op of na 01-01-2008
F- spelers geboren op of na 01-01-2006
E- spelers geboren op of na 01-01-2004
D- spelers geboren op of na 01-01-2002
C- spelers geboren op of na 01-01-2000
B- spelers geboren op of na 01-01-1998
A- spelers geboren op of na 01-01-1996

Publicaties
De programma's worden officieel bekend 
gemaakt bij Café Leanzo en Café Ramonnes 
weekblad Peel en Maas en onze website  
www.svgrashoek.nl. Ook wordt in de 
kantine een voorlopig programma aan het 
begin van de week opgeprikt. Hierop staan 
alleen de tegenstander en de aanvangstijden 
van de wedstrijden. Ook proberen we voor 
de senioren de opstelling op donderdag c.q. 
vrijdag op het publicatiebord te vermelden. 
Alleen de programma's bij de cafés zijn de 
officiële. Wijzigingen worden hierop bekend 
gemaakt. 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 in het 
weekblad Peel en op onze eigen website  
www.svgrashoek.nl gepubliceerd.

Tenue
Alle elftallen zowel senioren als junioren krijgen 
shirts van de club. Deze dienen centraal gewassen 
te worden door een persoon. De senioren regelen 
zelf een vergoeding met deze persoon. Voor de 
junioren regelt het jeugdbestuur de vergoeding, 
hiervoor zal een vergoeding van 6 euro gevraagd 
worden die samen met de contributie betaald 
dient te worden. 
De broek en de sokken dient men in principe 
zelf aan te schaffen. De kleur van de broek en de 
sokken dient geheel zwart te zijn.

Trainingen
De trainingen zijn voor de senioren als volgt:
Selectie: Dinsdag 19.45 tot 21.15 uur
 Vrijdag 19.45 tot 21.15 uur
3e elftal / vet.: Woensdag 19.45 tot 21.00 uur
4e elftal Woensdag 19.45 tot 21.00 uur
Keepers training  Dinsdag 19.30 uur

De trainingstijden (onder voorbehoud) voor de 
jeugd zijn als volgt: 
B1: Dinsdag 18.30  ot 20.00 uur
 Donderdag 19.30 tot 21.00 uur
B2: Dinsdag 18.30 tot 20.00 uur
 Donderdag 19.30 tot 21.00 uur
C1: Maandag 18.30 tot 19.45 uur
 Donderdag 18.30 tot 19.45 uur
D1: Maandag 18.30 tot 19.45  uur
 Donderdag 18.30 tot 19.45 uur
F1:  Woensdag 18.30 tot 19.30 uur
F2: Woensdag  18.30 tot 19.30 uur
Kabouters: Dinsdag  18.15 tot 19.15 uur

De jeugdspelers dienen bij de trainingen een 
kwartier van tevoren aanwezig te zijn en bij de 
wedstrijden een half uur van tevoren.
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Een gouden 3e periode heeft Grashoek dit 
keer gered van degradatie. Voor het derde 
seizoen op rij eindigde de club van De Peelrand 
op de 9e plaats. Eerlijk gezegd, tijdens de 
winterpauze geloofde vrijwel niemand meer in 
klassebehoud. De geelzwarte formatie bengelde 
al maandenlang aan de onderkant van de 
ranglijst. 4 punten in de heeronde en voor de 
winterpauze waren er nog drie bijgekomen door 
een knappe 1-0 overwinning op koploper Lierop. 
Bij de hervatting van de competitie waren nog 
negen wedstrijden te gaan. 27 punten vielen 
nog te winnen. Om te overleven waren zeker vijf 
overwinningen plus enkele gelijke spelen nodig. 
Kon dat nog worden verwacht van een team dat 
in het vorige jaar slechts een thuiswedstrijd won. 
Het winnen van de 3e periode werd bijna een 
verplicht nummer om zich nog te handhaven. 
Trainer Akechtabou en zijn geelzwarte 
volgelingen zijn de uitdaging aangegaan. En 
met succes. Grashoek beleefde de beste periode 
sinds de invoering van het periodestelsel en 
misschien wel de beste periode in haar 80-jarige 
geschiedenis. Na een reeks bloedstollende 
wedstrijden werd de strijd tegen de degradatie 
met succes beloond. Dit niet alleen. Ook de 3e 
periode werd overtuigend gewonnen met 17 
punten uit 7 wedstrijden. De Racing Boys die zich 
lang veilig hadden gewaand werden hierdoor 
de klos. Uiterst belangrijk is dan ook geweest 
de 4-3 overwinning die tegen deze Boys op 
De Peelrand werd behaald. Daarbij zeker ook 
de knappe 1-0 zege op het hoog geklasseerde 
Oranje Zwart. Drie punten die vooraf niet waren 
ingecalculeerd. In de degradatiekraker op de 
voorlaatste speeldag in America bleef Grashoek 
met 3-2 aan de goede kant van de score. Zo 
doende werden de mannen uit het land van 
Rowwen Héze de eerste degradant. En dat ene 

Piet Spee
SV Grashoek beleefde wonder van De Peelrand

punt dat toen nog nodig was om in de de 5e 

klas te blijven en voor de 3e periodetitel werd in 
de laatste speelronde op De Peelrand glansrijk 
behaald door Kronenberg met 4-0 kloppen. Het 
wonder van De Peelrand was perfect. 

Het meest opmerkelijk in dit opwindende seizoen: 
Nog nooit vielen aan Grashoekse zijde zoveel 
kaarten. In totaal trokken de scheidsrechters 41 
kaarten (36 geel, 2 geelrood en 3 rood). Dit kan ook 
voor een gedeelte worden toegeschreven aan de 
enkele malen belabberde arbitrage. Verder werden 
15 strafschoppen uitgedeeld, zes voor ( 2 missers) 
en 9 tegen, waarvan 1 gemist. Ook opmerkelijk 
is dat zes strafschoppen werden gegeven op de 
kunststofvelden van Lierop en SSE, bijna allemaal 
voor hands. Bas Gloudemans en Benny van Berlo 
waren met 8 doelpunten het meest trefzeker. 
Vooral voor Benny als middenvelder en een aantal 
gemiste wedstrijden was dit een uitstekende 
prestatie. Een opmerkelijke prestatie leverde ook 
weer Mike Steeghs. Net als in het seizoen daarvoor 
miste hij geen enkele speelminuut. Dit seizoen 
kwamen daar nog twee wedstrijden nacompetitie 
bij. Na een lange periode van blessures maakte 
Tim Koch een sterke rentree. In alle wedstrijden 
stond Tim in de basis. Slechts drie partijen heeft 
hij niet uitgespeeld.

In de nacompetitie startte Grashoek met een 
fraaie 4-1 zege in Ommel tegen de Olympia 
Boys die hun eerste wedstrijd in Helmond met 
3-2 van Oranje Zwart hadden verloren. Voor de 
geelzwarten stond nu ineens de deur naar de 
4eklas wijd open. Een punt op De Peelrand tegen 
Oranje Zwart was voldoende voor promotie. 
Meer dan 300 toeschouwers zagen dat voor de 
geelzwarten de 4e klas toch een brug te ver was. 
Het werd 0-4 voor de Helmonders. 
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algemene informatie

Afgelastingen
Voor afgelastingen raadpleeg de opstellingen of 
informeer even bij de (jeugd)secretaris of op het 
sportpark De Peelrand. Voor algehele afgelasting 
kan men zich wenden tot de volgende
informatiediensten:
• website www.svgrashoek.nl > 
 geel-zwart extra > aflastingen
• A.N.P. Weekend Sportdienst 
 T 06-91122332
• A.N.P. Voetballij 06-91122333
• T.V.- Teletekst pagnr. 603 (Zuid 2) 
• Radionieuwsdienst 
 - vrijdag 8.00 uur radio 1
 - zaterdag 8.00 uur radio 1 
 - zaterdag 18.00 uur radio 1
 - zondag 8.00 uur radio 1
 - zondag 13.00 uur radio 1

Grashoek 1 valt onder categorie 1, Grashoek 2, 3 
en 4 zijn categorie 2.

Afmelden	voor	een	voetbalwedstrijd
Probeer dit in elk geval zo vroeg mogelijk te 
doen maar zeker voor
donderdagavond 21.30 uur.

Afmelden	voor	een	trainingsavond
Selectiespelers die niet in staat zijn een 
trainingsavond bij te wonen dienen zich bij de 
trainer of leider af te melden.

Blessures
Voetbal is net zoals alle andere sporten een sport 
waar blessures voor kunnen komen. Het is voor 
iedereen belangrijk dat deze goed behandeld 
worden. Heb je een blessure meld je dan direct 
bij onze sportmasseur zodat hij met jou kan 
bekijken welke behandeling wordt toegepast. 
Bij de behandeling door de sportmasseur 
worden geen kosten in rekening gebracht, wel 

is het mogelijk dat hij een vergoeding vraagt 
voor gebruikt materiaal zoals tape. Worden 
er spullen in bruikleen gegeven zoals zalf of 
coldpack verpakkingen lever deze dan wel weer 
in anders zijn wij genoodzaakt kosten in rekening 
te brengen.

Boetes-Schorsingen
Bij een officiële waarschuwing hoeft geen 
rapport te worden ingevuld. Deze waarschuwing 
wordt door de scheidsrechter op het wedstrijd-
formulier genoteerd. Of hieruit een registratie 
(boeking) volgt, maakt de tuchtcommissie van de 
KNVB (Afd. Limburg) uit. Krijgt men geen bericht 
binnen 14 dagen, dan is deze waarschuwing 
geregistreerd.
Uit het veld gestuurd (Rood): In dat geval moet de 
betrokken speler wel een schriftelijke verklaring 
opmaken. Inleveren voor zondagavond bij het 
wedstrijdformulier bij Cendy van Ophoven. De 
betreffende spelers is de eerst volgende officiële 
wedstrijd geschorst, daarna mag hij weer spelen 
totdat hij de schorsing binnen heeft van de KNVB. 
De reeds uitgezeten wedstrijd mag in mindering 
worden gebracht op de uiteindelijk vastgestelde 
straf.
Als een speler van de tegenpartij van het veld 
wordt gestuurd, moet door de Grashoek speler, 
tegen wie de overtreding (bijv. natrappen) 
is begaan, ook een vragenformulier invullen. 
Elftalleiders dienen hierop toe te zien.

Gevolg en kosten
1 t/m 3e registratie in een seizoen: 13,80 euro 
administratiekosten
Vanaf 3e registratie 21,80 euro. Jeugdleden 
betalen 6,20 euro.
5e en 6e registratie in een seizoen:
1) telkens een wedstrijduitsluiting
2) telkens 21,80 euro administratiekosten
7e en 8e en volgende registratie in een seizoen:
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Beste Voetballer:
Ik ben van mening dat elke generatie zijn eigen 
“beste voetballer” heeft. Ik kan dan ook niets 
met titel beste voetballer allertijden. Het voetbal 
evalueert en daarmee ook de kwaliteiten van de 
spelers. Als ik dan toch namen mag noemen in 
chronologische volgorde zijn het voor mij Pele, 
Cruijf, Maradonna, Messi

Beste Trainer:
Bij de profs is dit Louis van Gaal en Guus Hiddink. 
Bij SV Grashoek vind ik het moeilijk om een 
persoon te noemen. Ik heb als speler en als 
elftalleider verschillende trainers meegemaakt. Als 
ik me even beperk tot mijn ervaringen als speler. 
Komen trainers als Simons, Wiel van Ophoven en 
Sjaar Vercoulen in mijn herinneringen naar boven.

Ajax, PSV of Feyenoord: 
Ik ben niet echt een fan van een profclub. Ik zal dan 
ook niet snel lid worden van een supportersclub 
in het betaaldvoetbal. Ik hou gewoon van het 
spelletje maar kan wel genieten van de onderlinge 
plaatselijke “vetes” tussen de verschillende 
supporters groepen binnen SV Grashoek.

Loopbaan: 
Vanaf mijn 10 jaar ben ik al met veel plezier lid van 
SV Grashoek. Alle jeugdelftallen doorlopen en op 
17 jarige leeftijd maakte ik als keeper mijn debuut 
in het 1ste van Grashoek. Op 34 jarige leeftijd ben 
ik naar het 2de elftal gegaan. In deze 17 jaar heb ik, 
in de begin jaren tachtig, 2 jaar in het eerste elftal 
van Bevo gekeept. Daarnaast heb ik gedurende 
en na mijn actieve loopbaan verschillende 
functies bekleed. Zoals jeugdleider, bestuurslid 
jeugdbestuur, voorzitter jeugd, bestuurslid 
hoofdbestuur waarvan 6 jaar als Voorzitter. 
Daarna 10 jaar leider geweest van het 1ste elftal en 
inmiddels met een mooie nieuwe uitdaging aan 

de slag als leider/opzetten Grashoek 4 (FC Polska)

Dieptepunt: 
In al die jaren natuurlijk de degradaties

Hoogtepunt: 
De promoties van de zesde naar de vijfde en zelfs 
de 4 vierde klas. Daarnaast het 2 maal winnen 
van de KNVB afdelingsbeker.

Grashoek is een vereniging waar ik me al jaren 
lang prima thuis voel. Een goed georganiseerde 
vereniging met enthousiaste mensen die allemaal 
jaar in jaar uit hard werken om het weer allemaal 
gladjes te laten verlopen. Uit eigen ervaring weet 
ik hoeveel tijd en energie dit telkens weer kost. 
Grashoek mag ook blij zijn met de grote schare 
supporters die wekelijks weer (terecht) kritisch 
langs de lijn staan.

Komend seizoen: 
Het seizoen 2014 -2015 maakt het gezien de 
promotie/degradatieregeling mogelijk maar ook 
noodzakelijk om alle aandacht uit te laten gaan 
naar het inpassen van jeugdspelers. Het zou met 
het aantal Brabantse clubs in deze klasse al een hele 
prestatie zijn om in de middenmoot te eindigen en 
op het eind te kunnen spreken van een geslaagde 
inpassing van enkele jeugdige spelers.

Grashoek 4 zal zeker geen slecht figuur slaan 
in de 5e klasse onderafdeling. Het Poolse team 
is een gemêleerd gezelschap qua niveau maar 
ook qua persoonlijkheden die zeker in het begin 
nog aan elkaar moeten wennen en als team 
nog naar elkaar toe moeten groeien. Maar het 
enthousiasme van de groep geeft me veel hoop 
dat we een leuk seizoen gaan krijgen.

Tot slot van dit interview wil ik Jac hartelijk 
bedanken voor dit praatje met. Veel plezier en 
succes het komende seizoen.  

vervolg pagina 45
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En dat heeft ook voor de 5e klasse flinke 
gevolgen. Het zat er al langer aan te komen. 
Door fusies etc. werd het aantal 6e klassers, 
vooral in Limburg, steeds minder. De roep 
om opheffing klonk steeds luider. De KNVB is 
overstag gegaan. 

Het komend seizoen wordt het laatste voor de 
laagste amateurklasse. Toch is het plan van de 
KNVB te overhaast en ondoordacht genomen 
zonder naar anderen en betere oplossingen te 
zoeken. Voor de 6e klasse wordt het komend 
seizoen een spek en bonencompetitie. In de 5e 
klasse valt onderin de spanning weg al zal men 
misschien bij Grashoek daar niet rouwig om 
zijn. Maar het gaat wel op een Jupiler League 
competitie in klein formaat lijken. Hoe had het 
dan wel opgelost kunnen worden? De 6e klas 
gewoon handhaven. Van 4 poules er 8 maken 
en een dubbele competitie laten spelen, of 

De 6e klasse verdwijnt

als voorheen de poules opvullen met 2e en 3e 
reserve elftallen. In verband met de uitbreiding 
van poules naar 14 clubs krijgen de clubs in 
de 5e klasse het komende seizoen de kans 
om de voetbalkelder te ontvluchten. 5 clubs 
promoveren, waarvan 2 via de nacompetitie. 
De overige 7 clubs "degraderen" naar de dan 
laagste klasse in het amateurvoetbal en worden 
samengevoegd met de 6e klassers. Resultaat het 
volgend seizoen een competitie met 14 clubs. 
Minder promotiekansen en zwakke clubs onderin. 
Gevolgen minder aantrekkelijke wedstrijden, 
minder toesschouwers, minder inkomsten. Of 
dat de bedoeling is geweest valt te betwijfelen!! 
In het komend seizoen komt Grashoek weer uit 
in de met 10 clubs sterk getinte Brabantse 5e 
klasse E. Voor het eerst sinds 50 jaar weer eens de 
derby tegen RKMSV Meijel.

Ik wens jullie allemaal een mooi seizoen toe.  
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Zoals in elke peelrandkoerier, ook deze editie 
weer “Het Praatje met...” een vragen gesprek met 
iemand die op welke manier dan ook betrokken 
is bij de vereniging SV Grashoek. In deze editie 
had aan het begin van het seizoen een gesprek 
met Jac Haenraets. Binnen SV Grashoek heeft 
Jac al heel veel taken gehad. Momenteel is 
hij als leider v actief van het nieuwe team SV 
Grashoek 4 wat zoals bekend bestaat uit Poolse 
arbeidsmigranten uit de regio.

Naam: Jac Haenraets

Geboren: 14-02-1954

Woonplaats: Grashoek

Burgelijke staat: 
gehuwd met Ell, 2 dochters Loes en Sanne

School/werk: 
Momenteel op zoek naar een leuke uitdaging in 

de gezondheidszorg of in sociale domein bij een 
gemeente of andere organisatie.

Hobby´s: 
Voetbal (nu passief), fotografie en wandelen: het 
Pieterpad hebben we al helemaal afgelopen en nu 
bezig met het Pelgrimspad dat start in Amsterdam 
en loopt tot in Santiago de Compostella dus we 
zijn nog wel even aan de wandel.

Favoriet TV programma:
Sportprogramma (geen praatprogramma’s) 
Nieuws en ik mag graag kijken naar Engelse en 
Scandinavische krimi’s.

Favoriet Boek:
Boeken van Lars Kepler (Contract en Getuige) zijn 
boeken waar je aan begint en niet meer weg legt 
voor ze uit zijn. Zogenaamde pageturners

lees verder pagina 47

een praatje met Jac Haenraets
door: Robin Peeters
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Deze foto is genomen in 1954 vanuit de kerktoren in de richting van de helevaveenseweg. 
Ons sportpark lag toen nog bij cafe Geuyen aan het begin van de Roomweg. Cafe bei Antiek 
en Leanzo zijn goed herkenbaar.

Uit de oude doos!
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Vorige editie hebben we deze titel voor het 
artikel vastgesteld. We hebben gemeend deze 
titel voor deze editie te handhaven. 

Zoals in de vorige editie aangegeven om de 
sponsoring en de financiën op dit punt te blijven 
invullen hebben we daar iedereen keihard voor 
nodig. Dit omdat we als gevolg van nog steeds 
tegenvallende ontwikkelingen in enkele sectoren 
ook weer enkele sponsorovereenkomsten 
moesten beëindigen. 

Goed nieuws is er ook omdat we het afgelopen 
half jaar weer enkele jonge, nieuwe startende 
bedrijven hebben kunnen begroeten. Dit betreft 
de volgende bedrijven; Neessen Aardbei en 
Aspergeplanten, Tegel & Sanitair Outlet Tienray B.V. 
, Flexstairs Dave Bakker Grashoek, Salarispoint Oilo, 
T & S Producten Tim van Ophoven, Golfschool Sjef 
Beumers en Maessen Tuinen Grenzeloos Groen. 
Zoals u ziet voornamelijk jonge, lokaal opererende 
ondernemers, die SV Grashoek een warm hart 
willen toedragen. Daar zijn we ze natuurlijk heel 
erkentelijk en dankbaar voor. Verder zijn er ook 
weer enkele aflopende contracten bij al langer 
bestaande bedrijven verlengd. Ook deze bedrijven 
bedanken we voor het verlengen hiervan en het 
vertrouwen in SV Grashoek. Zoals al in eerdere 
edities aangegeven gaat dit niet vanzelf.

Sponsoring van SV Grashoek is iets van iedereen.

De nieuwe en bestaande contacten komen 
vanuit bestaande en nieuwe netwerken tot 
stand en dat willen we als vereniging blijven 
stimuleren. Het lijkt erop dat het economisch 
herstel voorzichtig doorzet. Hopelijk gooien de 
handelsperikelen in Rusland niet te lang en teveel 
roet in het eten. 

Nogmaals vanuit de sponsorcommissie; “Kijk om 
je heen en daar waar je mogelijkheden ziet om 
een verbinding te leggen met de vereniging, laat 
het ons weten”. Wij zullen als sponsorcommissie 
de signalen graag afwikkelen en invullen.

Ook voor het komende seizoen handhaven 
we onze doelstelling; een vol veld met 
reclameborden.

Voorzichtig positief kijken weer vooruit naar een 
seizoen vol voetbalplezier en de sponsoren veel 
succes te wensen in hun business. Vanuit SV 
Grashoek spreken wij dank uit voor de jaarlijkse 
bijdrage en elke vorm van medewerking.

Sponsorcommissie; Sjef Beumers, Piet Fleuren, 
Roel Hanssen, Ralf Verhaegh, John Hunnekens, 
Ger Spreeuwenberg en Hans Hunnekens  

De volgende spelers zich helaas hebben 
afgemeld Johan Peters, Luc Maessen, Mike 
Steeghs, Rob Cruijsberg, Tim Ottenheim, 
Daniel Ottenheim, Bart van Nierop, Chris 
Hunnekens en Djuri van de Munckhof.

SV Grashoek op dit moment 238 leden heeft 
waarvan 85 jeugdleden en 153 senioren.

wisten jullie dat?
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Na de degradatie uit de 3e klasse 402 in het 
najaar 2013 (Grashoek eindigde als 6e), ging 
Grashoek een poule lager spelen, namelijk in de 
3e klasse 403. Kijkende naar de poule-indeling 
dan zou het voor de hand liggen dat Grashoek 
mee moest doen in de top 3 van deze klasse. 

Het jaar 2014 kende trouwens een uitstekend 
begin voor de geelzwarten. In een oefenwedstrijd 
in Grashoek werd eersteklasser Helden B1 met 
2-1 verslagen!  Alle overige oefenwedstrijden 
in het voorjaar 2014 werden gewonnen. 
Achtereenvolgens 3-2 (America B1) 8-0 (Sparta B3), 
5-3 (Koningslust B1) en 5-6 (Beringe B1). Dit hield 
in dat Grashoek een serieuze kandidaat was voor 
de titel. De begeleiding van de B1 was het er over 
eens, we gaan voor niets minder dan de titel.

Grashoek opende de competitie tegen oude 
bekende RKESV en maakte thuis geen fout: 3-0. 
Echter in de 2e wedstrijd stond “angstgegner” 
Reuver op het programma. Grashoek maakte 
aan de andere kant van de Maas geen fout en 
versloeg Reuver in een grimmige sfeer met 0-5! 
Klinkende cijfers.

Na de eerste 6 punten stond er weer een 
uitwedstrijd op het programma. Nieuwkomer 
MBC uit Maasbracht. Op een veld dat deed 
denken aan stadion De Koel maakten de 
geelzwarten korte metten met de ontgoochelde 
Maasbrachtenaren. Na 80 minuten wees het 
scorebord 0-9 aan. Een monsterscore dus. Toen 
ook de 4e wedstrijd tegen Swalmen thuis met 
een zege werd afgesloten nestelde Grashoek 
zich meteen aan kop van de ranglijst. In principe 
bleven er nog 2 serieuze tegenstanders over 
voor de titel: SVC’2000 en Haelen. Op een 
doordeweekse dag kwam Haelen op bezoek bij 
Grashoek. De wedstrijd o.l.v. Jan van Lierop werd 

GRaSHOEk B1 kamPIOEn VOORjaaR 2014!

op het scherpst van de snede gespeeld onder 
een donker wolkendek. Beide partijen waren 
aardig aan mekaar gewaagd, waarbij Haelen een 
overwicht had. Toch ging men met 0-0 de rust in. 
Helaas ging Grashoek na de rust ten onder door 
persoonlijke fouten: 0-2, een enorme kater voor 
alles wat Grashoek B1 een warm hart toedraagt.
Er was een pleister op de wonde: door zelf 3x 
te winnen, kon de titel alsnog binnengehaald 
worden. De eerste horde was RKMSV. In Meijel 
kwam Grashoek pas op gang na een enorme 
donderspeech in de rust. Daarna pikte Grashoek 
het op en won  alsnog met 3-6 na een achterstand 
in de 1e helft. De 2e horde was wederom een 
ploeg die ons niet ligt: RKSVN. Grashoek liet zich 
niet zoals vorig jaar piepelen en pakte de zaken 
serieus op en won verdiend met 4-2.

Het was zover, nog één finale en het 
kampioenschap kon binnengehaald worden. 
De opdracht was niet eenvoudig. Winnen uit in 
het hol van de leeuw, bij SVC’2000 B2. Grashoek 
leek verkeerd aan de voorbereiding te beginnen 
van de wedstrijd maar de spelers bewezen het 
ongelijk van de leiding. In een schitterende 
kampioenswedstrijd met veel publiek werden 
de Roermondenaren in eigen huis verslagen 
met niet misselijke cijfers: 2-5. Grashoek B1 was 
KAMPIOEN! Eerst werd er feest gevierd met 
champagne op het veld, daarna in de kantine, 
en ook nog in de keet. Vervolgens receptie, 
paintballen, uit eten bij Leanzo en feest in de 
keet. Mannen, er rest ons maar een ding: bedankt 
voor jullie inzet, teamgeest en teamspirit, dank 
voor een mooi seizoen!

De leiding: André Rijs (leider), 
Jo van Oijen (trainer), Huub Steeghs (vlagger), 
Gerard Zegers (fysio), En alle scheidsrechters. 
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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

Beeld uit de wedstrijd SV Grashoek - Oranje Zwart om een plaats in de 4e klasse

In actiefoto
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De werkgroep 2020 heeft, zoals in ons vorige 
verslag  al vermeld, de uitwerkingen van de 
workshop van 10 december gebundeld en 
uitgewerkt doorgemaild aan het hoofdbestuur.

Het hoofdbestuur  heeft  de uitkomsten  en 
aanbevelingen gewikt en gewogen en enkele op- 
en aanmerkingen en aanbevelingen geplaatst. 
Een van deze aanbevelingen was om een en 
ander in een subgroep vanuit de jeugdcommissie 
en het hoofdbestuur nog eens goed onder de 
loep te nemen. Dit is gebeurd op 10 maart jl. 
De uitkomsten van dit overleg zijn inmiddels 
opnieuw in het hoofdbestuur besproken. De 
werkgroep heeft al deze aanbevelingen inmiddels 
doorgemaild gekregen en gaat na de zomerstop 
weer aan de slag met enkele deelopdrachten. 
Hiernaast zal het hoofdbestuur een en ander 
oppakken evenals de jeugdcommissie.

VOORTGanG WERkGROEP 2020
door: Werkgroep SV Grashoek 2020

Enkele doelen die we gaan aanpakken naar 
aanleiding van de workshop zijn:
•	 Actiever	meisjes	voetbalbeleid
•	 Opzetten	junioren	activiteitencommissie
•	 Voelhoorns	uitzetten	naar	mogelijkheden	van	

samenwerking  met andere verenigingen bin-
nen Grashoek

•	 Beter	 uitzoeken	 waarom	 jeugd	 voortijdig	 af-
haakt en kijken of we daar iets aan kunnen doen

•	 Jeugd	meer/langer	proberen	te	binden	aan	de	
vereniging

•	 Overleg	met	Bevo,	Gona	en	Egchel	actief	aan-
houden (incl. Helenaveen)

•	 Spelersvolgsysteem	 (11-tallen)	 opnieuw	 op-
pakken om voortijdige uitval te voorkomen

De diverse commissies en het hoofdbestuur 
zullen na de zomervakanties  de draad weer 
oppakken. 

Van 11 t/m 15 augustus weer de Jako 
voetbaldagen werden georganiseerd in 
Meijel bij RKMSV.

SV Grashoek daar weer goed 
vertegenwoordigd werd.

Jo van Oyen voor het 11de jaar op rij weer 
als begeleider aanwezig was voor de 
voetballende jeugd.

Piet Spee elke jaar trouw ook een dagje gaat 
kijken op deze dagen, en de Grashoekse 
jeugd er zo uit pikt! 

Job Janssen het sportiefste van zijn groep 
was op de Jako dagen.

Harmen Schilder derde werd in zijn groep. En 
in die zelfde groep was Raoul Bennebroek de 
sportiefste.

Dit jaar een extra proef aan het programma was 
toegevoegd: De Messie dribbel. Dit was een 
technische oefening waarbij startsnelheid, 
wendbaarheid en behendigheid werd getest. 
Voor dit onderdeel mochten Jelle Peeters, 
Joris Fransen en Wouter Fransen naar de 
finale. deze werd op 29 augustus gehouden 
in Meijel (uitslag nog onbekend)

wisten jullie dat?
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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



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...
Onderzoek bij SV Grashoek

Mijn naam is Erwin Pijnenburg, student aan 
Fontys Economische Hogeshool Tilburg. Hier 
volg ik de opleiding SPECO sport/marketing. 
Begin februari ben ik gestart met een onderzoek 
binnen SV. Grashoek. Hierbij ben ik de 
onderdelen ledentevredenheid, management 
en het financiële plaatje gaan onderzoeken. 

Om de ledentevredenheid te onderzoeken heb ik 
gebruik gemaakt van een enquête. Deze enquête 
heb ik afgenomen bij alle leden vanaf de D, die 
voetballen en/of hier nauw betrokken bij zijn.

Om de situatie bij het management in kaart 
te krijgen heb ik een interview afgenomen 
met de voorzitter. Verder heb ik een keer een 
bestuursvergadering bijgewoond waarbij ik 
onder andere de manier van besluitvorming en 
de verschillende rollen van de bestuursleden heb 
bekeken. Ook heb ik bekeken hoe de structuur en 
cultuur er binnen de vereniging voor staat, hierbij 
heb ik nog hulp gehad van ‘clubman’ Piet Spee.

Na heel veel onderzoek te hebben gedaan zijn 
er natuurlijk ook een aantal dingen die lichtelijk 
opvallen. Ik zeg hierbij nadrukkelijk lichtelijk, omdat 
er geen dingen naar voren zijn gekomen die zwaar 
onder de maat of zwaar boven de maat scoren.
Het onderdeel communicatie scoort met een 4.1 op 
de schaal van 5 een ruime voldoende. Enkel puntje 
is dat jeugdleden vaak slecht van op de hoogte zijn 
hoe er contact dient opgenomen te worden met 
de fysiotherapeuten binnen de vereniging.
Het onderdeel competenties scoort met een 
3.9 op de schaal van 5 een voldoende. Over de 
trainers, leiders, fysiotherapeuten en het bestuur 
zijn de leden gemiddeld tevreden.
Het onderdeel tastbare scoort met een 3.8 op de 
schaal van 5 een voldoende. Over de variatie en 
openingstijden van de keuken zijn de leden het 
minst tevreden (3.7). Trainingsmaterialen (3.8) en 

sfeer in de kantine (3.9) scoren iets beter maar 
nog niet top.
Het onderdeel betrouwbaarheid scoort met een 
4 op de schaal van 5 een keurige voldoende. De 
leden komen nagenoeg nooit voor een gesloten 
poort te staan (4.2). Enkel informatie betrouwbaar 
bij hun trainer/leider achter laten scoort minder 
(3.8).
Het onderdeel meisjesvoetbal scoort met een 4 
op de schaal van 5 een voldoende. Leden vinden 
niet dat een meisjesteam bij de vereniging hoort 
(3.6). Echter vinden leden wel dat de vereniging 
er naar moet streven dat meisjes binnen de 
vereniging niet naar omliggende verenigingen 
vertrekken (4.2).
Uit het onderdeel potentiële functies is gebleken 
dat 20 leden, die nog geen functie binnen de 
vereniging vervullen, hierin wel interesse hebben.

Bij het onderdeel management is gebleken dat er 
een duidelijke structuur binnen de vereniging is. 
Leden hebben hun inbreng en hier wordt graag 
naar geluisterd door het bestuur.
De vereniging heeft sportiviteit hoog in het vaandel 
staan en wil zijn hechte clubcultuur bewaken. 
Vrijwilligers worden in hun waarde gelaten en erg 
gewaardeerd. De wijze van besluitvorming is vaak 
discussiërend, maar wel zo dat uiteindelijk alle 
neuzen in dezelfde richting wijzen.

Bij het financiële plaatje, waarbij ik veel informatie 
heb verkregen bij penningmeester Roel Geurts, 
zijn geen bijzondere dingen naar voren gekomen. 
De vereniging staat er gezond en wel voor.

Ik wil de verenging en dan vooral de voorzitter, 
het bestuur en de leden bedanken voor hun 
medewerking aan mijn onderzoek.

Voor meer informatie over het onderzoek mail: 
erwin.pijnenburg@student.fontys.nl  
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Het Peelrand streektoernooi herleeft en dit 
jaar weer werd georganiseerd op de velden 
van SV Grashoek. Op het toernooi 12 F teams 
streden om de bekers verdeeld in 2 poules. 
Het lagere F toernooi de talentencup werd 
genoemd, en de jeugd hier heel trots op was. 
‘s Middags 6 E teams streden om de prijzen. 
En het een hele gezellige dag was, mede 
dankzij enkele vrijwilligers. 

Er volgend Jaar 2de pinksterdag beslist weer 
gevoetbald gaat worden op de Peelrand.

Wij de volgende nieuwe leden hebben 
mogen begroeten: Krzysztof Cyl, Janusz 
Draszewski, Marcin Kalbarczyk, Dawid 
Kobus, Tomasz Kolski, Tomasz Kurek, Michal 
Landzinski, Patryk Lelek, Tomasz Madziarski, 
Lukasz Nowakowski, Radoslaw Orzol, 
Lukasz Pyrzyna, Slawomir Rozynski, Tomasz 
Wisniewski, Piotr Nowak, Ties Tillemans, Teun  
Gommans, Job van Grimbergen en Robin 
Winckens. 

wisten jullie dat?

In actiefoto

Beeld uit de wedstrijd SV Grashoek - Oranje Zwart om een plaats in de 4e klasse.

GEZOCHT: SCHEIDSRECHTERS !!!
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VOOR	AL	UW	SLOOPWERK,
SLOOPMATERIALEN	EN
ASBESTVERWIJDERING

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

kleurplaat
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Zondag 31 augustus stond de oefenwedstrijd 
Grashoek 4- Grashoek 3 op het programma. 
Op het oog een normale wedstrijd tussen 
twee teams van dezelfde club maar toch 
was hier sprake van een historisch moment. 
Grashoek 4 bestaat namelijk geheel uit Poolse 
spelers die in deze wedstrijd voor het eerst in 
de clubkleuren van SV Grashoek speelde. Het 
komend seizoen zal dit Grashoek 4 ook aan de 
officiële KNVB competitie deelnemen.

Deze oefenwedstrijd stond in het teken van 
de kennismaking met elkaar. Het was een zeer 
sportieve wedstrijd waarin fel gestreden werd 
om de overwinning. Het was zichtbaar dat het 
de eerste wedstrijd was voor Grashoek 4. De 

POOlSE VOETBallERS VOOR DE EERSTE kEER 
In HET GRaSHOEkSE GEEl-ZWaRT

Poolse spelers moesten nog erg aan de posities 
op het veld en aan elkaar wennen. Daarbij komt 
nog dat het moeilijk is om vanaf de zijlijn de juiste 
communicatie te hanteren om hier verandering 
in aan te brengen. Hoewel deze wedstrijd met 
3-2 verloren ging was het een zinvolle oefenpartij. 
Waarin de voetbalkwaliteiten van verschillende 
Poolse spelers duidelijk zichtbaar waren. Het 
belangrijkste van deze wedstrijd was wel de 
gezellige samenkomst na de wedstrijd met alle 
voetballers en vrouw/vriendin en kinderen. 
Waarbij onder het genot van een hapje en een 
drankje de eerste voorzichtige contacten werden 
gelegd met onze nieuwe buitenlandse leden die 
hier zichtbaar van genoten. 
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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
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De aangemelde Polen kenden elkaar ook nog niet, 
op een enkeling na. Maar het feit dat ze kunnen 
spelen met jongens die dezelfde taal spreken 
maakt gewoon het verschil. Sommigen hebben 
lang gezocht naar een Poolse club of vereniging 
in Nederland, waar ze in competitieverband 
kunnen sporten. Maar die zijn er bijna niet. Des 
te bijzonder dat SV Grashoek bereid is de Polen 
een kans te geven. Dat de Polen bij SV Grashoek 
mogen spelen betekent meer dan dat ze eindelijk 
iets anders kunnen doen dan werken en thuis 
hangen. Ze krijgen namelijk ook de mogelijkheid 
om te integreren. De interactie tussen de Polen 
en sommige clubleden is er nu al en dit zal 
vanzelf groeien. Zeer binnenkort zullen ze ook op 
het veld tegen Nederlanders spelen. Integratie 
begint toch altijd met het in contact komen met 
Nederlanders en hun cultuur. Als de Polen wat 
meer geïntegreerd zijn binnen de club, dan weet 
ik ook zeker dat ze bereid zijn om andere elftallen 
uit de brand te helpen waar nodig. En wie weet 
zouden de betere spelers in een volgend seizoen 
ook wel permanent in een hoger elftal willen 
spelen. Dat zou pas mooie integratie zijn, maar 
dat is nog toekomstmuziek.  

FIlmmakER RUUD lEnSSEn OVER FC POlSka

De documentaire FC Polska die ik ga maken 
zal enerzijds gaan over de ontwikkelingen en 
prestaties van SV Grashoek 4. Anderzijds ga ik 
me focussen op de levens van enkele spelers. 
Waarom komen ze? Wat laten ze achter in Polen? 
Hoe bevalt het ze hier? Uiteindelijk is het mijn 
bedoeling om een documentaire te maken die 
ons gewoon meer leert over wie de Polen zijn. 
Ik wil verder kijken dan alleen de vooroordelen, 
die vast en zeker in sommige gevallen waar zijn. 
Maar iedereen heeft zo zijn eigen verhaal en 
dat wordt vaak vergeten. Het komende seizoen 
wordt in ieder geval een uitdagend jaar. Voor de 
club, voor de Polen, en voor mij als fi lmmaker. Ik 
heb er zin in! 

Dit seizoen start het nieuwe vierde elftal bij SV Grashoek, bestaande uit Poolse arbeidsmigranten, 
en dat vind ik ongeloofl ijk mooi. Er wonen duizenden Polen in de regio, maar over het algemeen 
doen zij niets anders dan werken. Natuurlijk mag elke Pool zich bij elke voetbalclub aanmelden, 
maar iedereen weet dat je je als vreemdeling niet snel bij een nieuwe club voegt waar je niemand 
kent. Zeker wanneer je de taal nog niet goed spreekt. Het Poolse team is daarom de perfecte 
manier voor Poolse migranten om aan sport te doen. Er was recentelijk nog een Pools jochie van 
11 dat vroeg of hij zich kon aanmelden. Hij is pas met zijn ouders naar Nederland gekomen en wil 
graag voetballen. Maar omdat hij nog geen Nederlands spreekt wil hij graag met Polen spelen. 
Helaas is hij nog iets te jong voor SV Grashoek 4.
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Rendje van limburg toernooi 2014
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In actiefoto

Lynn van de Mortel in actie tegen een van de teams van Cokethorpe uit Engeland die in april 
op bezoek waren op de Peelrand.
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Helenaveenseweg 2, 5985 NM  Grashoek
Tel 077-3073053

www.kwmeubelen.nl



Vlnr Hub Houben, Berke Geuyen en Meester van Bommel worden gehuldigd 
bij het 50 jarig jubileum in 1984.

Uit de oude doos!


