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Voorwoord
2015

20.15 uur is kwart over acht ‘s avonds. Als je op 
dat tijdstip over de Helenaveenseweg rijdt, dan 
zie je de veldverlichting branden, vijf dagen in de 
week. Om de twee weken is de kantine ook op 
zaterdag dan nog bezet als onze veteranen met 
het slopende derde helft bezig zijn. 

20 - 15 is vijf. Deze rekensom kan iedereen 
maken. Bijvoorbeeld: als je op de training twintig 
sprintjes moet maken en je hebt er al vijftien 
gedaan, dan moet je er nog vijf. Wel erg goed 
voor de conditie en startsnelheid trouwens.

20 – 15 is een wedstrijduitslag die regelmatig 
in handbal of waterpolo voorkomt. Niet 
in voetbal, ook al was er een recorduitslag 
afgelopen jaar van 31 – 0 in de Nederlandse 
competitie te bespeuren bij een vaandelteam 
in de Vierde klasse. Leuker kunnen we het niet 
maken, gemakkelijker wel. Loosduinen won op 
zaterdag 13 september met maar liefst 31-0 van 
Wanica Start. Zo’n monsterscore kom je soms 
in de pupillen tegen, maar zeker niet bij een 
standaardelftal in het seniorenvoetbal. Maar echt 
trots was de vierdeklasser niet na die prestatie. 
Binnen een kwartier was het 6-0, bij rust prijkte er 
16-0 op het scorebord en onder aanmoediging 
van gratis consumpties na afloop bij dertig goals 
trokken de spelers van Loosduinen ook na de 
pauze het gas open. Trainer Richard Douw van 
Loosduinen vond het een verloren middag, zo 

door:  jan van lierop | Voorzitter Jeugdcommissie SV Grashoek

Is een belangrijk jaartal voor SV Grashoek om te zien of diverse projecten slagen, zoals het vierde 
team. Als je de inzet en het fanatisme ziet van onze Poolse spelers dan geeft dat alle vertrouwen. 
Met het kersttoernooi waren de Poolse mannen op het veld goed geïntegreerd en daarna in 
de kantine ook de vrouwen met tafelvoetbal Nederland tegen Polen. Mede met inzet van de 
gebroeders Haenraets. 

vertelde hij in het Algemeen Dagblad. Wat zijn 
de cijfers waard tegen een team dat na rust met 
negen man speelt en een vijftiger op doel heeft? 
,,Vooraf hadden we tactische plannen gemaakt. 
Wat doen we in balbezit en bij balverlies? Na een 
kwartier staat het dan 6-0. Wie heeft daar wat aan? 
Een verloren middag. Ik hoop dit nooit meer mee 
te maken.’’ Wanica Star-voorzitter Krish Mohan 
was niet blij met de uitslag, maar wel tevreden 
over de manier waarop de spelers van zijn club 
zich presenteerden tijdens de veegpartij. ,,We 
konden geen representatief elftal sturen. Maar 
ons terugtrekken wilden we niet. Dat is niet goed 
voor onze naam. Natuurlijk is 31-0 verliezen niet 
leuk. Maar dat de jongens zich netjes hebben 
gedragen, vind ik belangrijker.’’ Elke drie minuten 
werd er gescoord. Natuurlijk denk je: zo’n uitslag 
is éénmalig en komt niet vaker voor. Veertien jaar 
geleden was dezelfde uitslag ook al eens behaald 
door het Australische voetbalteam. “Op 11 april 
2001 werd de kwalificatiewedstrijd voor het WK 
2002 Australië – Amerikaans Samoa gespeeld. De 
uitslag van de wedstrijd is de grootste ooit tussen 
twee bij de FIFA aangesloten landen. Australië 
boekte een overweldigende zege door met 
maar liefst 31 - 0 te winnen. Archie Thompson 
scoorde 13 keer voor de Australiërs en is daarmee 
houder van een wereldrecord.

2015 iedereen veel succes gewenst in de 
voorjaarscompetitie.  
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Naam	 Adres	 Telefoon
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 23 A 077-3061575
Tim van Ophoven Past. vd Sterrenstraat 7 06-12985192
Henk van Oijen Roomweg 27 077-3074866
Jo v. Oijen Joh Spruijtstraat9 077-3076496 
Ton van Oijen Eikenhof 9 077-3078887
Rick vd Pasch Spiesberg 14 06-21622399
Robin Peeters Vlasstraat 14 06-27320097
Martien Peeters Raadhuisstraat 189 Panningen 077- 3078386
Gerard Pijnenburg Past. Goossensstraat 5 077-3076380
Riek Pijnenburg Past. Goossensstraat 5 077-3076380
Erwin Pijnenburg  Past. Goossensstraat 5 077-3076380
Andre Rijs Ontginningsweg 7 077-3078418
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 P. Vullinghsstr. 17 077-3077522
Marleen Spreeuwenberg P. Vullinghsstr. 17 077-3077522
Roel Sprenkels Past. vd Sterrenstraat 1 077- 3079431
Huub Steeghs Past. Vullingsstraat 14 077-3076078
Mike Steeghs Past. Vullingsstraat 14 077-3076078
Jarno Steeghs Past. Vullingsstraat 14 077-3076078
Luc Steeghs Past. Vullingsstraat 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 Sterrenstr. 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. Goossensstr. 6 077-3075825
Koen Clephas Spiesberg 5 06-31395667
Bob Douben Eikenhof 24 06-81434437
Eric van Esseveldt Ontginningsweg 7a 077-3240830
Piet Fleuren Past. Van der 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 57 a 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
Jan van Lierop Medeweg 7 0493-539831

adressenlijst medewerkers
Naam	 Adres	 Telefoon
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Sport 2000 De Bruijn
Steenfabriek Engels Helden
Strijbos dakbedekkingen
Stucadoorsbedrijf van Ophoven bv
Summa Adviesgroep Bv
Teegrow
Tegel & Sanitair Outlet Tienray BV
Tent en Tapverhuur Nelissen 
The Apollo - ‘t Proathoes & ‘t Trefpunt
Tim van Ophoven
van Doren Engineers BV
Van Ophoven Houthandel en timmerbedrijf
Van Roij Kasseien
VDM parket
Verhaegh Bouwbedrijf B.V.
Verkoelen groep
Vrienden van PSV
Wildkamp BV
Wilms autohandel
Zegers VOF Begrafenisonderneming

Scorebord	sponsors
Bakkerij Jacobs
C1000 Harald & Ilse van Beek
Cafe-Zaal-Cafetaria Leanzo
Jabekon Panningen bv
Logo Products
Melcon Handelsonderneming
Van Ophoven Houthandel en timmerbedrijf
VDM parket
Verhaegh Bouwbedrijf B.V.
Vrienden van VVV Venlo

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

Banner	internet
Autobedrijf Grashoek 
Beej Wilmach Antiek
BOHACO

Food4mind
Hacumo montage
Kachelhouthandel Grashoek
Logo Products

Financiële	sponsors
Paul Geurts varkenshouderij 
Hans van Sleeuwen
Klimplant Ruud Teeuwen
Peeters Electro

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

Vriend	van	SV	Grashoek
BOHACO
Cor Vercoulen
Dion van Mullekom
Edsel Couperus
Ell Haenraets
Eric v Esseveldt
Ger Spreeuwenberg
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
Paul v Mullekom
Peter v Oijen
Piet Spee
Roel Hanssen
Sportcenter Balance
Toon van de Werf
Truus Verkennis  
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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
Coöperatie AB Werkt
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 stucadoorsbedrijf
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 Dotje
Cafe-Zaal-Cafetaria Leanzo
Coolen-Pluijm
Coppers & Partners
Dikker bv
Djeenz
Enorm Jan Reijnen B.V.
Flexstairs
Food4mind
Fred Engels Schilderwerken 
Garage N. Bruijnen
Ghielen Touringcarbedrijf B.V.
Golfschool Kapelkeshof
Hacumo montage
Hanrats Autoreparaties
Hans Cox Bloemsierkunst & Hoveniersbedrijf 
Heldens springkussenverhuur
Heldense Kantoor Installaties
Hovensbos Dierenpension
Jacobs Advies 
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
Salarispoint
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Activiteiten kalender 2015

10 april Sponsor en vrijwilligersavond
3 mei Laatste thuiswedstrijd
23 mei Laatste thuiswedstrijd veteranen

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

30 mei Rendje van Limburg
 minivoetbaltoernooi
13 Juni SV Grashoek junioren clubdag

Jan v Mullekom leider is geworden van 
Grashoek 4

Voorzitter Ger Spreeuwenberg een sterke 
wedstrijd heeft gekeept bij Grashoek 3 in 
Roggel!

 Niels Willems bij thuiswedstrijden alleen het 
veld in mag als Grashoek 3 met minimaal 3 
goals voor staat

Onze Veteranen winterkampioen zijn 
geworden.

Deze titel verder weinig waarde heeft en zelfs 
niet wordt bijgehouden.

Mr. Kurek een hele goede grensrechter is.

En dat mevr. Kurek ook zeer goed is met de 
handjes aan het tafelvoetbalspel?

De X-mas party een groot succes was.

De activiteiten commissie nog op zoek is naar 
nieuwe ideeën.

Als je nieuwe ideeën hebt voor activiteiten 
altijd terecht kunt bij Tim van Ophoven.

De donderdagmiddag ploeg inmiddels 
versterking heeft gekregen van Frits 
Cruijsberg.

Frits eerst een sollicitatie gesprek moest 
doorstaan voordat “meneer” Peeters 
(Martien) zijn goedkeuring kon geven.

De donderdagmiddag ploeg inmiddels 
bestaat uit Jan Haenraets, Hub Houben, 
Martien Peeters, Cor Vercoulen en Frits 
Cruijsberg.

SV Grashoek best wel weer eens een Prins 
Carnaval wil leveren.

Brahim ook volgend seizoen onze selectie 
traint.

wisten jullie dat?

GEZOCHT: KANTINEBEHEERDER(S) !!!
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Sudoku
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In een sterke bezette klasse staan we nog op 
plaats 11 met 10 punten uit 12 wedstrijden. Deze 
punten hebben we middels 2 overwinning en 4 
gelijkspelen behaalt. We hebben 13x gescoord 
en incasseerde we al 30 tegen doelpunten. 

Tijdens de voorbereiding hadden een aantal 
spelers al wat last van kleine blessures en konden 
ze dus niet altijd/voluit mee trainen. Door de 
kleine blessures, afmeldingen en schorsingen 
speelden we vaak in een andere samenstelling. 
De competitie start tegen Mifano was redelijk en 
behaalden we een terechte gelijk spel. In de uit 
wedstrijd tegen Eli ging erbij ons alles verkeerd en 
daarbij benutte Eli elke kans wat uiteindelijk in een 
terechte 6-0 verlies resulteerde. De uit wedstrijd 
daarna tegen een sterke ASV’33 hebben we ons 
gelijk hersteld en behaalden we een verdienstelijke 
gelijk spel door met z’n allen hard te werken. Het 
hard werken als team heeft ons ook de nodige 
punten opgeleverd en in sommige wedstrijden 
kregen we helaas niet altijd loon naar werken. 

Aanvallend hebben we te weinig gebracht en 
creëerden we te weinig kansen waardoor we 
vaak in de verdediging werden gedrukt en 

Door: Brahim Akechtabou | trainer SV Grashoek

ondanks dat we compact speelden kregen we te 
veel doelpunten tegen door persoonlijke fouten. 
De ontwikkeling en inpassen van de jonge 
spelers gaat ongekend goed maar dat komt ook 
door dat deze spelers ten eerste liefhebbers zijn 
van het spelletje, beter willen worden, coach-
baar zijn, en het ook leuk vinden om in het eerste 
team te mogen spelen.

Dit seizoen is er een versterkte promotie, 5 van de 
11 teams zullen dit seizoen promoveren, de kans 
dat wij daarbij zitten is niet al te groot maar wel 
nog steeds aanwezig. Door het team spirit en 
vertrouwen wat deze groep uitstraalt ben ik er van 
overtuigd dat deze groep nog veel meer kan dan 
we tot nu toe hebben gezien en als we ons ook 
nog eens verder kunnen ontwikkelen dan kunnen 
we 1 van die 5 teams worden. De voorbereiding 
van het 2e helft zit er inmiddels erop en hierin 
hebben we door weersomstandigheden niet 
optimaal kunnen voorbereiden, maar we hebben 
er alles aangedaan om de heren klaar te stomen 
voor het tweede seizoen helft. 

Wij hopen dan ook weer op jullie steun tijdens de 
wedstrijden.    

de Trainer Na-voor beschouwing SV Grashoek 1

Luuk Steeghs moet flink aan de bak om de aanvaller van MVC af te stoppen 
op 12 oktober op de Peelrand.
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Wij de volgende nieuwe leden hebben mogen 
begroeten: Joey v/d Goor, Tygo Sprenkels, 
Chris Hunnekens, Jan van Mullekom, Lucas 
Winkelmolen, Pawel Dubaniewicz, Marin 
Kokoszka, Dorian Kuchar, Piotr Pawlicki en 
Adam Strenik. 

Wij van Jorrit Daniels helaas afscheid hebben 
genomen.

SV Grashoek daardoor weer flink is gegroeid.

SV Grashoek op dit moment 246 leden heeft 
waarvan 85 jeugdleden en 161 senioren.

wisten jullie dat?

Robin Peeters koninklijk onderscheiden!

Tijdens de grote zitting werd ons jeugdbestuurslid Robin Peeters koninklijk onderscheiden 
voor zijn grote verdiensten voor de carnaval en natuurlijk ook voor wat hij voor SV Grashoek 
heeft betekend. Op de foto Nicole, Jelle en Rik met Robin die de versierselen heeft opgespeld 
gekregen. Robin van harte gefeliciteerd ook van SV Grashoek.
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Van de Seniorencommissie

Het eerste gedeelte van de competitie zit er 
weer op. Dit jaar lag de competitie al vroeg 
stil. In het 1e weekend na Sinterklaas werd er 
voor het laatst gespeeld. Met regen, regen en 
nog eens regen eindigde de eerste helft van het 
seizoen.

Het was zo slecht dat het 4*4 toernooitje, welk net 
voor de Christmasparty jaarlijks gehouden wordt, 
voor het eerst sinds jaren vanwege de slechte 
gesteldheid van de velden, op het trainingsveld 
afgewerkt moest worden. Vooral het aantal 
deelnemers was verrassend hoog, zelden zo 
veel deelnemers meegemaakt op de afsluiting 
van de 1e helft van het seizoen. Dit werd door 
de activiteitencommissie in goede banen geleid.
De daarop aansluitende Christmasparty was 
ook zeer goed geslaagd. Het was weer eens 
“volle bak” in de kantine. Zelfs ons nieuwe team, 
Grashoek 4, met louter alleen maar Poolse 
voetballers, was zeer goed vertegenwoordigd. 
Al met al een zeer geslaagde afsluiting van het 
jaar 2014.
Goed werk verricht activiteitencommissie. 
Bedankt! Ik kijk nu al hals reikend uit naar de 
volgende activiteit, en wel de “derbyparty” op 
zaterdag 21 februari, na de wedstrijd Grashoek 
1 – Helenaveen 1.

Maar ik loop weer te snel vooruit, even in 
vogelvlucht het 1e gedeelte van het seizoen 
doornemen. Wat de stand van de teams betreft 
mogen we wel en niet klagen.

Het 1e elftal, staat voorlaatste met tien punten. 
Met een klein beetje geluk hadden dit toch 
wel een punt of 6 meer kunnen zijn. Het was 
verschillende keren “net niet”, ook al waren er 
een paar wedstrijden bij waarin we zwaar het 
onderspit dolven, bv de wedstrijden tegen Eli, 
RKMSV en SSE kwamen we veel te kort.

door: Jo van Oijen

Hierin kwam ook weer naar boven dat we als SV 
Grashoek een vrij smalle selectie hebben. Als er 
schorsingen of blessures komen dan wordt het 
al direct krap en dan moet er al direct aanspraak 
worden gemaakt op de nog erg jonge B-spelers.  

Het 2e elftal, dit is weer een jaar dat dit team 
moeilijk te peilen is. Kwaliteit voldoende, alleen 
de instelling is er niet altijd en dan bedoel ik 
eigenlijk, de wil om te winnen. Veel jongens 
beseffen nog steeds niet dat als je er als team 
samen voor gaat om te winnen dat dan het 
plezier ook vanzelf komt. Nu merk je gewoon dat 
er onderling regelmatig jongens zich aan elkaar 
ergeren omdat de instelling niet goed is. Probeer 
eens samen als team het veld op te gaan en niet 
als individualisten. Hou je zelf eens een keer de 
spiegel voor en reageer niet je frustraties af op 
anderen. In de stand staat het tweede nu 7e maar 
ik weet zeker dat met dit team nog veel punten 
te halen zijn en dat jullie nog gemakkelijk een 
paar plaatsen op de ranglijst kunnen stijgen.

Het 3e elftal, dit jaar hebben de spelers van 
het derde de lat erg hoog gelegd. In de 
wandelgangen wordt er opgevangen dat ze 
voor het kampioenschap gaan. Aan de stand te 
zien kon dit wel eens kloppen. Ze staan nu 4e 
met maar 3 punten achterstand op de koploper, 
Koningslust 3. Dit jaar heeft het team op de een 
af andere manier een boost gekregen.

Samen met de veteranen is er een zeer goede 
trainingsopkomst. Nu in de winterperiode is er 
ook al een aantal keren in de zaal getraind. Ga zo 
door mannen maarrr vergeet ook niet om af en 
toe achterom te kijken en zorg dat je niet in een 
tunnelvisie verstrikt raakt door alleen maar naar 
het kampioenschap te kijken. Alle teams moeten 

lees verder pagina 11 9



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

Toen ik door Ralph en Ger gevraagd werd 
om een poosje ‘proef te draaien’ bij de 
sponsorcommissie, dacht ik: “Dat doen we wel 
even”. 

Al snel bleek dat het vinden van de 
bordsponsoren niet het enige is waar men zich 
mee bezig houdt. Vrienden van SV Grashoek, bal 
sponsoren, tenue sponsoren, de jaarlijkse loterij, 
sponsor- en vrijwilligersavond, artikelen schrijven 
voor in de peelrandkoerier, enzovoorts. Al met 
al veel zaken die de revue passeren gedurende 
onze maandelijkse vergaderingen. In het kader 
daarvan ben ik gevraagd om kort terug te 
kijken op het afgelopen jaar en natuurlijk ook 
vooruitkijken naar wat het komende jaar ons gaat 
brengen.

2014 is een prima jaar geweest voor de 
sponsorcommissie. Gedurende het jaar hebben 
we diverse bedrijven bereid gevonden om onze 
vereniging te steunen, maar ook hebben we 
afscheid moeten nemen van een aantal trouwe 
sponsoren. Onze nieuwe sponsoren, maar ook 

Verslag sponsorcommissie 2014

de sponsoren waarvan we afscheid hebben 
moeten nemen, willen we hartelijk bedanken 
voor hun steun in de komende en afgelopen 
jaren. Een hoogtepuntje was het verzorgen van 
tenues en tassen voor het 4de elftal. Het komt 
immers niet iedere dag voor dat de vereniging 
uitgebreid wordt met een nieuw senioren elftal.
In 2015 gaan we er weer op uit om nieuwe, goeie 
sponsoren te vinden. Hopelijk mogen we dit jaar 
nog meer groeien dan vorig jaar. Persoonlijk heb 
ik daar vertrouwen in, aangezien de economie 
alweer een poosje aan het groeien is en bedrijven 
dus langzaam weer aan sponsoring gaan denken. 
Bij deze wil ik ook de leden vragen om ons te 
tippen als ze potentiële sponsoren kennen. Wij 
zullen er dan actie op ondernemen. 

Alle sponsoren nogmaals bedankt en we hopen 
jullie in 2015 weer te zien op sportpark de 
Peelrand.

Ps.: Hebben jullie allemaal vrijdagavond 10 april 
in de agenda gereserveerd? Dan is de jaarlijkse 
sponsor en vrijwilligersavond! 

Op facebook een aparte pagina is 
aangemaakt voor ons minivoetbal toernooi.

Wij het harstikke leuk vinden als jullie dit 
liken. 

Wij hopen dat jullie ons toernooi hiermee 
goed onder de aandacht brengen bij jullie 
vrienden in de regio. 

Op zaterdag 13 juni de jeugdafsluitdag wordt 
georganiseerd.

SV Grashoek dit weer doet samen met VC 
Grashoek.

wisten jullie dat?

door: sponsorcommissie | Sjef Beumers
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Team Stand W - P
Grashoek	B1 4e  8-18
Grashoek	B2 1e 8-24
Grashoek	C1 9e 9-6
Grashoek	D1 10e 9-3
Grashoek	F1 1e 8-24
Grashoek	F2 1e 10-25

Programma VeteranenEindsstanden Jeugd
voorjaar 2015[najaars] competitie 2014

14 mrt Grashoek - H.B.S.V 17.00 uur
21 mrt V.V.V 03 - Grashoek 16.00 uur
28 mrt Grashoek -Sparta 18 17.00 uur
4 apr T.S.C 04 - Grashoek 16.00 uur
11 apr Grashoek - M.V.C 19  17.00 uur
18 apr s.c Irene - Grashoek 16.00 uur
25 apr Grashoek -Wittenhorst 17.00 uur
2 mei Koningslust - Grashoek 17.00 uur
9 mei Grashoek - Belfeldia 17.00 uur
16 mei Baarlo - Grashoek 17.00 uur
23 mei Grashoek - Panningen 17.00 uur
30 mei Helden - Grashoek 17.00 uur

elkaar steunen en dat gaat van het 1e team tot 
aan de jeugd B. 

Het 4e elftal, zoals iedereen weet bestaat dit 
team uit louter alleen maar Poolse spelers. 
Aan de stand te zien doen ze het verrassend 
goed. Ze staan nu op de 4e plek. Ook hier is de 
trainingsopkomst zeer goed en aan de Christmas 
party en het daarvoor gehouden 4*4 toernooitje 
te zien verloopt de zgn. “integratie” ook erg goed.

Al met al kan ik wel zeggen dat we het als Sv 
Grashoek niet slecht doen. Het 1e doet het dan 
wel iets minder maar de andere teams doen het 
des te beter. Als alle teams nog een paar plaatsjes 
de 2e helft van de competitie naar boven 
schuiven dan staat ons op het eind van het 
seizoen misschien nog wel iets leuks te wachten.

Begeleiding	seniorenteams,
Eindelijk is het ons gelukt om voor de selectie 
een assistent trainer in huis te halen. Matje van 
Oijen gaat ( is al een aantal weken bezig) ons 

team versterken. Matje gaat Brahim assisteren 
bij het trainen van de selectie. Dit jaar is de 
trainingsopkomst weer uitermate goed zodat 
het voor Brahim bijna onmogelijk was om de 
training alleen op zich te nemen. Matje heeft een 
aantal jaren Panningen 3 en de dames getraind.
Bij het 3e en de veteranen heeft Bas Gloudemans 
de trainingen op zich genomen wat je dan ook 
zeker aan de stand van het 3e op de ranglijst 
terug ziet. Helaas heeft Roy van der Sterren 
aangegeven om na dit seizoen te stoppen als 
leider van het 2e elftal. Hoe we dit gaan invullen 
voor volgend seizoen is nog onbekend.

Scheidsrechters,
Johan Cuijpers hebben we bereid gevonden om 
in nood als scheidsrechter uit te helpen. Maar het 
blijft op de vacaturebank staan, Scheidsrechters 
gevraagd. Dus mocht je interesse hebben om 
ons scheidsrechterskorps te versterken, neem 
dan contact op met Cendy van Ophoven of Jo 
van Oijen.

Als laatste wens ik iedereen nog een sportieve en 
succesvolle 2e helft van het seizoen toe..  

vervolg pagina 9

11



Helenaveenseweg 2, 5985 NM  Grashoek
Tel 077-3073053

www.kwmeubelen.nl

Huldigingen

Ook dit werden tijdens de nieuwjaarsreceptie 
weer de jubilarissen gehuldigd door onze 
Voorzitter Ger Spreeuwenberg. Wij hadden 
dit jaar 4 jubilarissen waarvan er 3 aanwezig 
waren op vrijdag 2 januari. 

Helaas was de grensrechter van het 3e Hans 
Janssen verhinderd. Hans was 25 jaar lid. Ook 
Stanley Cuijpers en Henk van Oijen waren 25 jaar 
lid en zij ontvingen de versierselen direct van Ger 
die avond. 
Stanley en Henk zijn twee vrijwilligers die tijdens 
hun 25 jarig lidmaatschap zeker iets extra’s 
hebben gedaan voor SV Grashoek. Henk was 
altijd actief als vrijwilliger voor de veteranen en is 
ook bij de jeugd zeer actief geweest. Wij kennen 
hem daar vooral als leider van het team waaruit 
de Stuntelaers ooit zijn geboren.  Stanley is op 
vele fronten actief geweest waarbij ook de jeugd 
toch zeker een rode draad is geweest. De laatste 
jaren heeft Stanley de overstap naar de senioren 

gemaakt en is hij leider van ons eerst. Verder 
speelt Stanley ook nog in de veteranen dus wij 
kunnen wel concluderen dat ook Stanley een 
zeer actief lid is geweest in die 25 jaar. 

Lowie Timmermans werd gehuldigd voor zijn 50 
jarig lidmaatschap wat natuurlijk helemaal een 
mijlpaal is. Lowie zijn aandacht is in die 50 jarig 
toch ook heel veel naar de jeugd gedaan. Ook 
nu nog maakt Lowie als vertegenwoordiger van 
de jeugd deel uit van het hoofdbestuur. Verder is 
Lowie altijd te vinden op zijn vaste stek langs het 
veld bij het eerste en leidt hij ook de commissie 
SV Grashoek 2020. Een enorme bezige bij dus 
die Lowie die de huldiging voor zijn gouden 
jubileum dubbel en dwars verdiende. 

Lowie, Hans, Henk en Stanley alsnog bedankt 
voor jullie verdiensten voor SV Grashoek en op 
naar het volgende jubileum want wij willen jullie 
er nog heel lang bij houden.   

Tijdens de nieuwjaarsreceptie huldigde voorzitter Ger Spreeuwenberg, Lowie Timmermans 
(50 jaar) en Stanley Cuijpers en Henk van Oijen (beide 25 jaar). Hans Janssen (25 jaar) 
ontbreekt op de foto
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Teamfoto

Jo van Oijen in zijn jonge jaren. Gerard Zegers kijkt op de achtergrond toe hoe Jo weer eens 
een voorzet vanaf de linkerflank geeft.

Uit de oude doos!

Team foto Grashoek C1 samen met Elmswell Youth FC U15

13



Kleurplaat
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Proef het “Gevar” varkensvlees 
 van onze boerderij, 

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

 Ook voor al uw ander vlees, 
boerenkaas en streekproducten. 

www.mmmeats.nl 
 MMMEATS Grashoek 

De geelzwarte hoofdmacht heeft in de eerste 
competitiehelft geen rol van betekenis kunnen 
spelen. Dit werd normaal gesproken ook niet 
verwacht. 5E is een heel sterke klasse met 
verschillende gerenommeerde clubs die over 
grote selecties kunnen beschikken. 

Dit is waar de schoen wringt. Grashoek heeft 
een te smalle selectie om gelijke tred te kunnen 
houden met die clubs, waarvan verschillenden 
met een recent 4e en zelfs 3e klas verleden. En 
als dan nog spelers uitvallen door blessures 
en schorsingen is het voor trainer Brahim 
Akechtabou helemaal puzzelen geblazen om 
een strijdvaardig team op de been te brengen. 
Bij het ingaan van de winterstop staat Grashoek 
op de voorlaatste plaats, een plek beter dan in 
het voorgaaande seizoen. Winst zou je kunnen 
zeggen ook al omdat de klasse een stuk sterker 
is dan in de vorige speeltijd. Daarbij nog een heel 
belangrijk verschil. Nu hoeft niet meer tegen het 
degradatiespook worden gestreden omdat de 
zesde klasse wordt opgeheven. Hierdoor wordt 
in het volgend seizoen de 5e klasse de laagste 
speelklasse in het amateurvoetbal. Of je daar blij 
mee moet zijn ? Het spanningselement onderin 
valt helemaal weg. En in het voetbal gaat het om 
een zo spannend mogelijke competitie, anders 
wordt het al gauw een vrijblijvende bezigheid 
met baaldagen etc..

Dit seizoen is er bovenin nog spanning genoeg. 
De eerste drie clubs promoveren rechtstreeks, 
evenals de periodekampioen en ook de nummer 
2 van de periodecompetitie heeft nog een kans.

Piet Spee
Bescheiden rol Grashoek 1

Grashoek is de winterpauze ingegaan met 10 
punten, drie meer dan in het vorig seizoen. In 
de eerste competitiehelft werden best enkele 
aardige wedstrijden gespeeld. Maar vaak vergat 
men zich zelf te belonen. De zwakte lag vooral 
op het defensieve vlak. Vrijwel in elke partij 
werden een groot aantal kansen weggegeven. 
Dat leidde enkele malen tot fikse nederlagen: ELI, 
MVC, RKMSV en SSE. Gelukkig had Grashoek in 
Koen Clephas de beste doelman van 5 E. Koen is 
het type doelman die punten voor zijn club pakt. 
Te vaak werden ook details uit het oog verloren. 
Zo hebben de geelzwarten het sterke ASV’33 uit 
Aarle Rixtel twee keer uitstekend partij gegeven. 
De Brabanders wisten niet te scoren maar 
hielden wel 4 punten over, doordat Grashoek 
op belangrijke momenten laatste minuut in 
de eerste en tweede speelhelft in eigen doel 
scoorde. Verder kregen de geelzwarten zes 
strafschoppen tegen waarvan er twee door Koen 
werden gepakt. Toch hebben die strafschoppen 
Grashoek 5 punten gekost. Twee wedstrijden 
werden gewonnen, twee keer met 3-2, thuis 
tegen ONDO en uit tegen Neerkandia. De 
Peelderby Helenaveen - Grashoek eindigde in 
1-1. Grashoek moest hiermee het meest tevreden 
zijn, omdat de Peel 4 opgelegde kansen om zeep 
hielp. Opmerkelijk ook dat in het competitieduel 
tegen de Olympia Boys drie keer op rij met 2-2 
gelijk werd gespeeld.

Na de winterpauze zijn nog tien wedstrijden te 
gaan. Uiteraard zullen trainer Brahim Akechtabou 
en zijn geelzwarten pogingen doen om enkele 
plaatsen op de ranglijst te klimme.  
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Voor het leiden van de activiteiten commissie

Werkzaamheden	en	taken:
•	 Voorzitter	vergaderingen
•	 Bewaken	actiepunten.
•	 Samenwerking	 in	 de	 activiteiten	 commissie	

bevorderen.
•	 Stimuleren	 nieuwe	 initiatieven	 activiteiten	

commissie.

Wat	heb	je	nodig:
•	 Enthousiast	om	een	feestje	te	bouwen
•	 vrijwilligers	hart
•	 Leuke	idee	voor	activiteiten.

Voor het per direct ondersteunen en deels 
vervangen van onze huidige kantinebeheerder, 
waarbij uiteindelijk permanente vervanging 
aan de orde zal zijn. 

Werkzaamheden	en	taken:	
De kantine beheerder van Sv Grashoek is 
verantwoordelijk voor: 
•	 zorgdragen	voor	voorraadbeheer	
•	 zorgdragen	voor	het	plaatsen	van	bestellingen	
•	 zorgdragen	voor	personele	bezetting	(op	alle	

wedstrijddagen, trainingsavonden selectie, 
toernooien en extra activiteiten)

•	 meedraaien	in	de	kantinebezetting	
•	 zorgdragen	 voor	 een	 goede	 financiële	

administratie
•	 zorgdragen	 voor	 een	 goede	 hygiëne	 van	

keuken en kantine
•	 contacten	 met	 leveranciers	 en	

vertegenwoordigers 
•	 bijwonen	van	commissie	vergaderingen	

Wat	heb	je	nodig:
•	 vrijwilligers	hart	

Vacatures
Voorzitter activiteitencommissie (m/v)

Kantine beheerder (m/v)

•	 organisatietalent
•	 Creatief	zijn.

Wij	bieden:
•	 Een	 enthousiaste	 commissie	 bestaande	 uit	 5	

personen die een leider zoeken.
•	 een	 gezonde	 en	 sportieve	 voetbalclub	 met	

een gezellige kantine
•	 samenwerken	met	veel	enthousiaste	mensen

Deze functie valt onder de commissie 
Accommodatie, Kantine & Activiteiten. Voor meer 
informatie kunt u telefonisch contact opnemen 
met Tim van Ophoven info@ts-producten.nl.   

•	 horeca	ervaring		
•	 ondernemerschap
•	 organisatietalent	
•	 certificaat	sociale	hygiëne	(SVH)

Wij	bieden:
•	 een	 gezonde	 en	 sportieve	 voetbalclub	 met	

een gezellige kantine
•	 samenwerken	met	veel	enthousiaste	mensen

Al deze werkzaamheden hoeven niet uitgevoerd 
te worden door de kantinebeheerder, maar 
moeten onder verantwoording en leiding van 
kantinebeheerder georganiseerd worden. Dit 
zou ook in deeltaken kunnen plaatsvinden, in 
overleg is er veel mogelijk.

Deze functie valt onder de commissie 
Accommodatie, Kantine & Activiteiten. 
Voor meer informatie kunt u telefonisch 
contact opnemen met Ruud Boots (bestuurslid 
commissie) tel: 06-17456348 of Ruud van 
Ophoven (kantinebeheerder) tel: 06-53228865  
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Een AB’er heeft 
geen bijsturing nodig

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

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

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

Volg ons op:

Het najaar begon, een nieuwe competitie voor 
de deur, wederom in de 1e klasse. Drie nieuwe 
spelers in de F1. De vaste verdediging en 
keeper van het voorjaar waren er niet meer bij. 
Hoe zou dit zich verhouden in de 1e klasse? Er 
werd door sommige volwassenen getwijfeld...

De eerste wedstrijd gelijk tegen Budel waar we 
het altijd lastig hebben gehad. Vroeg uit de 
veren, lange reis, Budel uit: altijd lastig. Toch was 
het dit keer eindelijk eens Grashoek die er met de 
drie punten vandoor ging in Budel! Zelfs met een 
klinkende 0-5 overwinning! Was dit het begin 
van iets moois of een toevalstreffer? 

De volgende wedstrijd tegen de toenmalige 
koploper Weert zou direct uitsluitsel kunnen 
geven. Weert kwam met slechts 7 spelers naar 
Grashoek maar nam wel een reus van keeper 
mee. Ook de reus bleek geen invloed te hebben 
op onze voorhoede, er werd wederom 5 keer 
gescoord: 5-1! Rood Wit’67/Nyrstar F1 uit stond 
op het programma, ook hier hadden we op de 
mooiste voetbalvelden ooit gezien altijd moeite 

F1 ONGESlAGEN KAmPIOEN IN EERSTE KlASSE!

om punten te pakken. We kwamen voor het eerst 
in het najaar achter te staan, 2-1. Toch konden 
we de wedstrijd kantelen met hard werken van 
iedereen en met een 2-5 overwinning huiswaarts 
rijden. Een knappe prestatie!

De zwaarste pot van het seizoen bleek 
uiteindelijk thuis tegen FC Oda te zijn. Het bleef 
lang 1-1 en diverse pogingen van Oda raakten de 
lat en de paal. Geluk dwing je af zeggen ze, dat 
zal het dan zijn geweest toen we op het laatste 
moment de 2-1 scoorde! Op papier hadden we 
nog 1 tegenstander die het ons nog echt lastig 
zou kunnen maken en van de eerste plaats 
kon afhouden: Maarheeze. Zouden we winnen 
dan kwamen we punten los te staan. Zouden 
we verliezen dan zou Maarheeze ons voorbij 
gaan omdat ze vele doelpunten meer hadden 
gemaakt. Het regende kansen over en weer, onze 
keeper had een top dag en we konden zelfs met 
0-1 de rust in gaan! Dit bleek het breekpunt want 
ook de 0-2 en de 0-3 werden een feit.

Grashoek F1 najaarkampioen 2014

lees verder pagina 19
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Dit komt zeker ook door het enthousiasme en 
de tomeloze inzet die de hele spelersgroep 
zowel tijdens de training maar ook tijdens de 
wedstrijden laat zien. Maar ook door de zeer 
goede opkomst van de trainingen die door de 
trainer Jo van Oijen met zeer veel elan en plezier 
worden gegeven. Het enthousiasme tijdens de 
wedstrijden is ook niet onopgemerkt gebleven 
bij onze tegenstanders. Van verschillende 
kanten, bestuursleden en toeschouwers, van de 
tegenstanders kregen de spelers en begeleiders 
complimenten voor hun gedrevenheid en inzet. 
Daarnaast is men erg geïnteresseerd in het reilen 
en zeilen van het FC Polska project binnen SV 
Grashoek. Wij vertellen er graag over.

Het doel van het project is om zo optimaal 
mogelijk te integreren binnen de vereniging. Ook 
hierin zijn duidelijke stappen gemaakt door de 
groep. Steeds meer komen de Poolse voetballers 
na hun thuiswedstrijd in de kantine en bespreken 
we de wedstrijd en andere zaken. Bij de 
kersttraining op 19 december en de aansluitende 

FC POlSKA 4 STEEDS mEER ONDERDEEl VAN 
SV GRASHOEK

X-mas party waren een groot aantal spelers van 
Grashoek 4 aanwezig. Stille getuigen hiervan zijn 
de foto’s van deze avond die door Anna Kurek zijn 
gemaakt en tot een mooie diavoorstelling zijn 
samengesteld. Het resultaat is op de website van 
SV Grashoek te bewonderen. Een ander signaal 
waaruit we kunnen afleiden dat de spelers 
van Grashoek 4 zich thuis voelen binnen onze 
vereniging is het feit dat bijna alle spelers zich 
een trainingspak hebben gekocht via Sporthuis 
De Bruin in de clubkleuren en het logo van SV 
Grashoek. Ook in de evaluatie bijeenkomst van 
4 december kwam duidelijk naar voren dat men 
zich prettig voelde binnen deze club en dat de 
meeste spelers na dit seizoen willen doorgaan. 

Kortom de Poolse voetballers voelen zich prima 
thuis binnen deze vereniging wat voor een 
groot deel door hun eigen enthousiasme en 
gedrevenheid komt maar zeker ook door de 
wijze waarop ze zich welkom voelen binnen SV 
Grashoek en daar mogen wij ons als lid van deze 
club zelf een compliment voor geven….  

De eerste helft van de competitie 2014-2015 hebben we alweer achter ons gelaten en inmiddels 
zijn de trainingen na de winterstop weer hervat. Even tijd om de balans op te maken van het 
FC Polska project. Sportief en organisatorisch gaat het voorvarend. Jan van Mullekom is begin 
november als leider aan de staf toegevoegd. De sportieve resultaten zijn met een vierde plaats op 
de ranglijst zonder meer goed te noemen. 

Grashoek 4 in de nieuwe shirts van uitzendburo AB werkt en met de 
nieuwe tassen van agro klussenbedrijf Antom.

35

rramen  slaapkamers  matrassen  gordijnen  tapijten  vinyl  lam
ring  horramen  slaapkamers  matrassen  gordijnen  tapijten  vi
at  zonwering  horramen  slaapkamers  matrassen  gordijnen  ta

minaat  zonwering  horramen  slaapkamers  matrassen  gordijne
yl  laminaat  zonwering  horramen  slaapkamers  matrassen  go

pijten  vinyl  laminaat  zonwering  horramen  slaapkamers  matr
nen  tapijten  vinyl  laminaat  zonwering  horramen  slaapkame
n  gordijnen  tapijten  vinyl  laminaat  zonwering  horramen  sla
trassen  gordijnen  tapijten  vinyl  laminaat  zonwering  horram

ers  matrassen  gordijnen  tapijten  vinyl  laminaat  zonwering  h
apkamers  matrassen  gordijnen  tapijten  vinyl  laminaat  zonw

men  slaapkamers  matrassen  gordijnen  tapijten  vinyl  laminaa
g  horramen  slaapkamers  matrassen  gordijnen  tapijten  vinyl
nwering  horramen  slaapkamers  matrassen  gordijnen  tapijten
minaat  zonwering  horramen  slaapkamers  matrassen  gordijne
yl  laminaat  zonwering  horramen  horramen  slaapkamers  ma
rdijnen  tapijten  vinyl  laminaat  zonwering  horramen  slaapka
ssen  gordijnen  tapijten  vinyl  laminaat  zonwering  horramen 

ers  matrassen  gordijnen  tapijten  vinyl  laminaat  zonwering  h
apkamers  matrassen  gordijnen  tapijten  vinyl  laminaat  zonw

men  slaapkamers  matrassen  gordijnen  tapijten  vinyl  laminaa
g  horramen  slaapkamers  matrassen  gordijnen  tapijten  vinyl
nwering  horramen  slaapkamers  matrassen  gordijnen  tapijten
minaat  zonwering  horramen  slaapkamers  matrassen  gordijne
yl  laminaat  zonwering  horramen  slaapkamers  matrassen  go

pijten  vinyl  laminaat  zonwering  horramen  slaapkamers  matr
nen  tapijten  vinyl  laminaat  zonwering  horramen  slaapkame
n  gordijnen  tapijten  vinyl  laminaat  zonwering  horramen  sla
trassen  gordijnen  tapijten  vinyl  laminaat  zonwering  horram

ers  matrassen  gordijnen  tapijten  vinyl  laminaat  zonwering  h
apkamers  matrassen  gordijnen  tapijten  vinyl  laminaat  zonw

men  horramen  slaapkamers  matrassen  gordijnen  tapijten  vin
at  zonwering  horramen  slaapkamers  matrassen  gordijnen  ta

   ●      ●   

sl
aa

pk
am

er
s 

 m
at

ra
ss

en
  g

or
di

jn
en

  t
ap

ijt
en

  k
ar

pe
tt

en
  v

in
yl

  l
am

in
aa

t  
zo

nw
er

in
g 

 h
or

ra
m

en

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



Alle voorkomende stucwerken
voor nieuwbouw en verbouwing

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

rramen  slaapkamers  matrassen  gordijnen  tapijten  vinyl  lam
ring  horramen  slaapkamers  matrassen  gordijnen  tapijten  vi
at  zonwering  horramen  slaapkamers  matrassen  gordijnen  ta

minaat  zonwering  horramen  slaapkamers  matrassen  gordijne
yl  laminaat  zonwering  horramen  slaapkamers  matrassen  go

pijten  vinyl  laminaat  zonwering  horramen  slaapkamers  matr
nen  tapijten  vinyl  laminaat  zonwering  horramen  slaapkame
n  gordijnen  tapijten  vinyl  laminaat  zonwering  horramen  sla
trassen  gordijnen  tapijten  vinyl  laminaat  zonwering  horram

ers  matrassen  gordijnen  tapijten  vinyl  laminaat  zonwering  h
apkamers  matrassen  gordijnen  tapijten  vinyl  laminaat  zonw

men  slaapkamers  matrassen  gordijnen  tapijten  vinyl  laminaa
g  horramen  slaapkamers  matrassen  gordijnen  tapijten  vinyl
nwering  horramen  slaapkamers  matrassen  gordijnen  tapijten
minaat  zonwering  horramen  slaapkamers  matrassen  gordijne
yl  laminaat  zonwering  horramen  horramen  slaapkamers  ma
rdijnen  tapijten  vinyl  laminaat  zonwering  horramen  slaapka
ssen  gordijnen  tapijten  vinyl  laminaat  zonwering  horramen 

ers  matrassen  gordijnen  tapijten  vinyl  laminaat  zonwering  h
apkamers  matrassen  gordijnen  tapijten  vinyl  laminaat  zonw

men  slaapkamers  matrassen  gordijnen  tapijten  vinyl  laminaa
g  horramen  slaapkamers  matrassen  gordijnen  tapijten  vinyl
nwering  horramen  slaapkamers  matrassen  gordijnen  tapijten
minaat  zonwering  horramen  slaapkamers  matrassen  gordijne
yl  laminaat  zonwering  horramen  slaapkamers  matrassen  go

pijten  vinyl  laminaat  zonwering  horramen  slaapkamers  matr
nen  tapijten  vinyl  laminaat  zonwering  horramen  slaapkame
n  gordijnen  tapijten  vinyl  laminaat  zonwering  horramen  sla
trassen  gordijnen  tapijten  vinyl  laminaat  zonwering  horram

ers  matrassen  gordijnen  tapijten  vinyl  laminaat  zonwering  h
apkamers  matrassen  gordijnen  tapijten  vinyl  laminaat  zonw

men  horramen  slaapkamers  matrassen  gordijnen  tapijten  vin
at  zonwering  horramen  slaapkamers  matrassen  gordijnen  ta

   ●      ●   

sl
aa

pk
am

er
s 

 m
at

ra
ss

en
  g

or
di

jn
en

  t
ap

ijt
en

  k
ar

pe
tt

en
  v

in
yl

  l
am

in
aa

t  
zo

nw
er

in
g 

 h
or

ra
m

en

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

Met nog 3 wedstrijden voor de boeg werd er al 
stilletjes aan het kampioenschap gedacht. Het 
waren allen de nummer laatst van de competitie, 
kon dit nog fout gaan? Nee, ze lieten zich niet 
meer gekken maken en de laatste 3 wedstrijden 
werden met klinkende cijfers gewonnen. De 
kampioenswedstrijd thuis tegen Kessel was in 
de eerste helft wel nog even billenknijpen voor 
de vele supporters! De beste kansen waren voor 
Kessel en we gingen met knikkende knieën en 0-0 
de rust in. Een fl inke peptalk in de rust was nodig 
want we maakten het ons zelf wel erg moeilijk. 
Gas erop was het advies en zo geschieden...8-1 
eind overwinning, KAMPIOENEN!!! Een unieke 
prestatie binnen SV Grashoek, nog niet eerder 
werd een F kampioen in de eerste klasse.

Het bleef nog lang onrustig op de Peelrand. 
Inmiddels traditiegetrouw werd er door de 
spelers met kleren aan onder de douch gestaan. 
Op de nieuwjaarsreceptie werd het feest nog 
eens dunnetje overgedaan! Vooraf de maag 
goed gevuld met een lekkere friet en drinken bij 
Leanzo. 

Job, Maks, Niek, Sem, Neil, Mick, Dylan, Rens en 
Roel, wij zijn trots op jullie! Tevens een dankwoord 
aan de ouders voor al het geregel om dit 
kampioenschap tot een feest te maken! Daarnaast 
ook alle trouwe supporters die ons iedere 
zaterdagmorgen komen aanmoedigen, bedankt!!

De leiding: Jeroen Horsten, Bas Gloudemans, 
Roel Sprenkels, Leike Cuijpers  

vervolg pagina 17
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Teamfoto

Foto uit 1994 van het toenmalige damesteam. Vlnr staand Mariska Janssen, Sonja Daniels, 
Hannie Houben, Peet van Oijen, Liesje van Oijen, Angelique van Heugten, Wilma Willlems, 
Marjan Timmermans, Jennij Madou, Karin Lensen, Corrie Bos. Zittend Maij Zegers, Wilma 
van Oijen, Nol Popelier, Ber Verhaegh, Brigit Geuijen, Wilma Lensen, Karin Vanlier, Pascal 
Hunnekens, Angelique Janssen.

Uit de oude doos!

Grashoek 2 in de nieuwe shirts van Bouwbedrijf Verhaegh
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Nadat de jongens en meisje van de F2 in 
het voorjaar de overstap maakten van het 
kaboutervoetbal naar het grote halve veld met 
echte goals, veranderde na de zomervakantie 
weer het een en ander. Er kwam een nieuwe 
trainer en een nieuwe leider. Verder stroomden 
enkele jongens door naar de F1. 

We hadden nog niet zoveel getraind maar uit 
de oefenwedstrijden bleek dat het een mooi 
seizoen kon gaan worden. Na het bekend 
worden van het programma bleek dat alle vijf de 
tegenstanders clubs waren uit de gemeente Peel 
en Maas. We zouden dus ook veel bekenden, 
neven en nichtjes bij de tegenstanders kunnen 
tegenkomen. 

De eerste wedstrijd werd meteen een 
moeilijke, Helden F4 uit. De teams waren aan 
elkaar gewaagd en er werd goed gevoetbald. 
Uiteindelijk werden de punten bij een 1-1 stand 

Grashoek F2 kampioen

gedeeld, wat later ons enige gelijkspel bleek 
te zijn. De opvolgende 3 wedstrijden werden 
makkelijk gewonnen met overtuigende cijfers: 27 
doelpunten voor, 3 tegen. 

Hierna volgde de topper, thuis tegen Helden 
F4. Ook zij hadden 3 wedstrijden makkelijk 
gewonnen en stonden hiermee gelijk met ons 
in punten. De winnaar zou de deur naar het 
kampioenschap al op een kiertje zetten. In een 
wedstrijd met veel strijd en inzet wist Grashoek 
F2 de 3 punten te pakken. 

De wedstrijd tegen Kessel werd een teleurstelling 
en na dit verlies stonden we weer met beide 
benen op de grond. Nadat er weer 2 wedstrijden 
gewonnen werden, konden we kampioen 
worden in en tegen Beringe. De thuiswedstrijd 
hadden we gewonnen met 14-1 dus dit zou 

lees verder pagina 23
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De Union Jack op de Peelrand op SUPERSUNDAY

Het is dinsdagavond 19.59 uur, mailtje van 
André Rijs of we nog iets kunnen regelen 
voor zondag 26 oktober. De ‘oude’ bekende 
Engelsen zoeken nog een tegenstander voor 
de U14 en U15. Na wat heen en weer ge-app 
lukt het ons om toch nog 2 teams op de been te 
krijgen, de D1 en C1. 

De C1, aangevuld met enkele spelers uit de B, 
gaan het opnemen tegen Elmswell Youth FC 
U15. In het begin van de wedstrijd lukt het de C 
om de Engelse gasten nog enigszins bij te benen 
maar na de rust loopt Elmswell FC toch verder uit. 
Eindstand 1-7.

De D1, aangevuld met 3 spelers uit de C, komt 
er totaal niet aan te pas tegen hun oudere 

SUPERSUNDAY 26-10-2014

tegenstander. Waar onze jonge D bestaat uit één 
speler van 9, 3 van 10, en de rest van 11- en 12 jarigen 
speelt onze tegenstander met een mix van 13- en 
14 jarigen. Nu wisten we dit natuurlijk van te voren 
al maar in verband met vakanties zat er niets anders 
op dan om het zo te doen. De jonge gasten van de 
D vochten als Hollandse Leeuwen maar het mocht 
niet baten. Toch werd er nog knap een eretreffer 
gescoord in de met 1-11 verloren wedstrijd. 
Ondanks deze afstraffing kregen de jonge gasten 
van de D1 alle lof van de Engelse tegenstander die 
verbaast waren over de vechtlust die ze volhielden 
tot het laatste fluitsignaal.

Ondanks deze twee vette nederlagen zijn 
onze jeugdspelers wel weer een mooie 
ervaring rijker! 
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ook wel een makkie worden... Niets was echter 
minder waar. Onder het toeziend oog van veel 
meegereisde familie en vrienden werd het ons 
door Bevo niet makkelijk gemaakt. In de eerste 
helft hadden zij een aantal goede kansen op 
de 1-0 maar met de brilstand gingen we de 
rust in. Halverwege de 2e helft viel dan toch 
dat bevrijdende doelpunt voor ons, al was daar 
wel enige overtuigingskracht voor nodig bij 
de scheidsrechter. We waren kampioen, maar 
Helden kon nog op een gelijk aantal punten 
komen. In de laatste wedstrijd tegen Panningen 
moest er daarom minimaal 1 puntje gepakt 
worden. Daags na Sinterklaas was het dan zover. 
Wederom met veel publiek. Al snel maakten we 
duidelijk wie er kampioen zou worden, binnen 
een kwartier stond het 3-0 en kort na rust werd 
het 4-0. We maakten het nog even spannend 

en lieten Panningen terugkomen tot 4-3. Hierna 
herpakten we ons en maakten we nog 2 goals en 
kort daarop volgde het eindsignaal. Nu waren we 
echt kampioen. Met klinkende cijfers: 25 punten 
uit 10 wedstrijden en 47 doelpunten voor en 
maar 10 tegen! 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie werden spelertjes 
verdiend in het zonnetje gezet. Iedereen 
nogmaals bedankt voor de gelukwensen en 
cadeautjes.

Door dit kampioenschap promoveerden we naar 
een hogere klasse. Het zal dus komend seizoen 
een stuk moeilijker worden maar daarom niet 
minder leuk. Jongens en meisje als jullie weer 
net zo goed jullie best blijven doen en deze 
geweldige inzet tonen dan wordt dit vast en 
zeker ook weer een mooi voorjaarsseizoen.
Een trotse leider/trainer   

Grashoek F2 najaarkampioen 2014
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Matje van Oijen Brahim assisteert en daarbij 
vooral het tweede onder zijn hoede neemt.

Uit Grashoek niet alleen goede voetballers 
komen maar ook hele goede voetbalsters.

In Someren 1 dat in de hoofdklasse van 
de dames uitkomt inmiddel 3 Grashoekse 
dames spelen. 

Het gaat om Anke Janssen, Kim Bankers 
(vriendin van Tim van Ophoven) en Krista 
Eggers (Vriendin Tim Koch).

Door het faillissement  van Masita is onze 
clubkleding op dit moment niet leverbaar bij 
Sport 2000 de Bruijn maar er gloort hoop. Er 
zou spraken zijn van een doorstart.

wisten jullie dat?

In actiefoto

Koen Clephas redt Grashoek weer eens zoals hij dat zo vaak deed deze competitie. 
Bas Maessen kijkt goedkeurend toe.

GEZOCHT: SCHEIDSRECHTERS !!!
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Teamfoto

Bestuur uit 1984 vlnr John Janssen, Martien Peters, Mat Kluijtmans, Hein Nooijen, Frans 
Vanlier, Toon van de Werf, Corrie Bos en Piet van Ool. 

Team foto Grashoek C1 samen met Elmswell Youth FC U15

Uit de oude doos!
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Nadat de indeling bekend werd gemaakt, was 
het voor veel spelers een grote stap die gemaakt 
moest worden. Het volledige C team ging over 
naar de B2 met enkele kleine veranderingen. 
Zo werd er met 5C spelers en zonder keeper 
gestart. Deze taak werd na de eerste wedstrijd 
door Luc Goossens ingevuld, en met succes. 

Na de eerste competitie wedstrijd werd er al over 
een kampioenschap gesproken omdat deze met 
14-1 gewonnen werd. Door de saamhorigheid 
en werklust om voor elkaar te knokken werd 
dit ook behaald. Er waren een paar moeilijke 
wedstrijden bij , maar de statistieken zeggen 
genoeg. Zo werden de directe tegenstanders 
door goede inzet verslagen. Dit is na te lezen op 

B2 ONVERwACHT, OVERTUIGEND KAmPIOEN!!!

de site. De kampioenswedstrijd tegen Egchel B1 
(gewonnen van de B1 van Grashoek in het beker 
toernooi ) was er een om door een ringetje te 
halen. De tegengoals van Egchel werden dan 
ook in 1 wedstrijd verdubbeld.

Met gemiddeld 6.63 goals voor en 1.25 goals 
tegen , mag men spreken van een uitstekend 
gemiddelde. De status van ongeslagen kampioen 
is dan ook dik verdiend.

	 Team	 G	 W	 GL	 V	 P	 DPV	 	DPT
1 Grashoek B2  8 8 0 0 24 53 - 10
2 Rood Wit’67/Nyrstar B2 8 6 0 2 18 45 - 15
3 Laar B3 8 5 1 2 16 51 - 19
4 Egchel B1 8 5 0 3 15 57 - 27
5 FC Oda B2 8 5 0 3 15 41 - 28
6 SV Budel B3 8 3 1 4 10 15 - 28
7 RKMSV B2 8 2 0 6 6 14 - 48
8 Roggel B2 8 1 0 7 3 18 - 46
9 Helden B3 8 0 0 8 0 5 - 78

Door een promotie van klasse 404 naar 403 krijgt 
men in het voorjaar weer een pittige competitie.
Met dezelfde inzet en strijdlust moeten ook hier 
weer leuke resultaten geboekt kunnen worden. 
Jongens en Meiden veel suc6. 

Grashoek B2 najaarskampioen 2014
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