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Voorwoord
SV Grashoek blijft vernieuwen!

SV Grashoek vernieuwde deze zomer de 
stroomvoorziening. Zoals jullie wellicht gezien 
hebben zijn er zonnepanelen aangelegd op 
de kleedlokalen. Dit betekent dat we bijdragen 
aan een duurzamere wereld, waarmee we 
vernieuwend bezig zijn.

Ook gaan we komend jaar samenwerken met 
VV Koningslust. Dit is niet helemaal nieuw, want 
in het verleden hebben we ook wel eens een 
combiteam gehad met o.a. Bevo. Samenwerken 
houdt ons wel bezig en we zullen richting de 
toekomst, hier meer mee te maken krijgen. 
Dat betekent dat onze gedachte daarover ook 
moet ontwikkelen naar nieuwe inzichten. Je 
moet open willen staan voor veranderingen en 
deze veranderingen, vragen aanpassingen in 
gedachtes en werkwijzen. Dit hoeft niet op stel 
en sprong, maar we moeten ernaar kijken.
Met de commissie “SV Grashoek 2020” wordt de 
blik in de toekomst geworpen. Hier liggen allerlei 
vraagstukken en we zullen trachten om deze te 
vertalen naar toekomstig beleid.

Afgelopen jaar hebben we vernieuwd met het 
project “FC POLSKA”. Ik kan niet anders zeggen, als 
dat het project erg voortvarend is verlopen. Ook hier 
hadden we te maken met nieuwe elementen, welke 
door alle betrokkenen zeer goed zijn opgepakt. Het 
project waarbij er een documentaire is gemaakt 
wordt afgesloten, maar het team functioneert 
verder als SV Grashoek 4. De documentaire zal in 
het najaar gepresenteerd worden.

Vernieuwd is ook het privatiseringsbeleid van 
de gemeente. Er zijn taken overgedragen 

door: Ger Spreeuwenberg | Voorzitter SV Grashoek

Vernieuwen is een sleutelwoord wat je heel vaak hoort binnen organisaties. Vernieuwen is ook 
een must. Vernieuwen betekent loslaten en nieuwe wegen inslaan. Dat is ook wat SV Grashoek 
moet doen en altijd zal moeten blijven doen.

aan de vereniging en dit zal richting 2016 verder 
uitgevoerd worden. Wat nog op de rol staat is een 
nieuwe wegverharding naar de kantine. Wellicht 
dat dit verplaatst wordt naar 2016, maar daarmee 
is de accommodatie nog weer verder opgeknapt.
Qua voetbal gaan we ook een nieuw seizoen 
in, waarin de 6e klasse is opgeheven. Dit kwam 
naar een zeer moeilijk seizoen voor ons erg 
goed uit. We beginnen met het vaandelteam 
in een prachtige nieuwe klasse, waarbij er 
nieuwe uitdagingen liggen en waar onze trouw 
gebleven toeschouwers, hopelijk meer aan hun 
trekken komen, dat verdienen zij zeer zeker. Laat 
dit ook voor alle spelers van de gehele selectie 
een uitdaging zijn om er weer een prachtig 
seizoen van te maken.

Als laatste wil ik wat over het kader aangeven. 
Het kader is het hart van de vereniging. Het is 
dus zeer belangrijk om dit op orde te houden. 
Hiervoor hebben we vele vrijwilligers nodig en 
bij deze doe ik een beroep op alle mensen, welke 
SV Grashoek een warm hart toedragen, om na 
te denken wat je kunt betekenen als kaderlid 
in een of andere functie. Vele handen maken 
immers licht werk en het is ook belangrijk om 
in het kader te vernieuwen. Hierdoor ontstaan 
er nieuwe ideeën waardoor we verfrissend 
blijven. We zullen dan ook nadrukkelijk zoeken 
naar nieuwe mensen om een aantal taken over 
te nemen of te zorgen dat er back up is, om niet 
kwetsbaar te worden.

Heel veel succes in het nieuwe seizoen, met 
de vele uitdagingen welke we hebben en veel 
voetbalplezier gewenst..  2 3



Activiteiten kalender 2015 - 2016

13 sept Grashoek – Helenaveen
 seizoen opening

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

18 dec  X-mass party
8 mei  seizoen afsluiting. 

Bohaco de jeugdleiders gaat voorzien van 
mooie nieuwe softshel coach jassen.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aan 
getoond dat als je in het wit speelt je de 
meeste kans hebt om te winnen.

Dat Grashoek vroeger in het wit speelde.

De grootste successen van Grashoek in de 
competitie, je raadt het al, in het wit zijn 
behaald.

SV Grashoek een van de bewijzen is van deze 
wetenschappelijke stelling.

Wij als SV Grashoek duurzaam hebben 
geïnvesteerd in 58 zonnepanelen.

Dit elk jaar zo’n 14 MWh opbrengt en te 
vergelijken is met het energieverbruik van 3 
huishoudens

Hiermee bijna 75% van ons totale energie-
verbruik groen wordt opgewekt

Dit leidt tot een besparing van maar liefst 7 
ton CO2 per jaar!

Wij dus goed en groen bezig zijn als 
SV Grashoek.

Teun Gommans tijdens zijn eerste 
selectieweekend z’n roeping heeft gevonden 
als kippenfluisteraar

Oud bestuurslid Piet van Ool is overleden.

Piet ook lang deel uitmaakte van de 
onderhoudsploeg die Martien ondersteunde.

Rick Janssen helemaal is opgefleurd en 
opgeleid bij Grashoek 3 zodat de kweekvijver 
van Grashoek 2 hier komend seizoen de 
vruchten van kan plukken

Bas Gloudemans zich zo snel heeft aangepast 
aan het niveau van Grashoek 3 dat hij komend 
seizoen de aanvoerdersband overneemt van 
good-old captain Ed.

Roel Hanssen en Rudy Neessen komend 
seizoen bij de veteranen te bewonderen zijn

Bart van Mullekom weigert een bal weg te 
trappen, op welke positie dan ook in het veld

wisten jullie dat?

GEZOCHT: SCHEIDSRECHTERS !!!
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Na een teleurstellende 2de seizoenshelft 
waarin we in 10 wedstrijden 3 punten 
hebben gehaald, zijn we als nummer 12 in 
de competitie geëindigd. In 22 wedstrijden 
hebben we 13 punten gehaald, 21 doelpunten 
kunnen maken en ondanks goed keepers werk 
65 doelpunten geïncasseerd. 

We hebben als team hard gewerkt maar we 
verloren veel wedstrijden door persoonlijke 
fouten en werden in een aantal wedstrijden op 
kwaliteit overklast. Dit was na de winterstop 
in 3 uitwedstrijden zeer duidelijk, denk aan de 
6-1 verlies tegen de kampioen RKMSV, de 7-1 
tegen SSE en de 6-1 tegen Mifano. Het thuis 
verlies 0-4 tegen onze buren Helenaveen was 
een nederlaag waarin wij als collectief hebben 
gefaald en Helenaveen daar heel goed gebruik 
van heeft gemaakt. In de verloren uitwedstrijd 
3-0 tegen MVC en de thuis wedstrijd 1-4 tegen 
SPV hebben wij ons te kort gedaan door 
een aantal grote kansen te missen, terwijl zij 

Door: Brahim Akechtabou | trainer SV Grashoek

onze fouten wel afstrafte. In de laatste thuis 
wedstrijd tegen Eli hebben we een moeizaam 
seizoen met een verdienstelijke gelijk spel 
afgesloten. 

In het nieuwe seizoen zijn we ingedeeld in een 5e 
klasse met een aantal clubs die qua leden aantal 
gelijk waardig zijn. De selectie voor het nieuwe 
seizoen is t.o.v. de afgelopen 2 seizoenen groter 
geworden en hebben we maar liefst 34 spelers 
ter beschikking. De selectie bestaat voornamelijk 
uit jeugdige spelers die heel talentvol, ambitieus 
en gretig zijn. We zullen deze spelers de tijd 
moeten geven zodat zij zich goed kunnen 
ontwikkelen. Hopelijk verloopt de ontwikkeling 
van deze jonge spelers voorspoedig waardoor 
we in de loop van het seizoen misschien kunnen 
meedoen voor een periode titel.

Tenslotte wens ik, de supporters een mooi 
sportief seizoen en hopen weer op jullie massale 
steun tijdens de wedstrijden.   

de Trainer Terugblik SV Grashoek 1 2014-2015

In actiefoto

Grashoek RKMSV 22 maart 2015 Good old Hans van Sleeuwen stond weer eens tussen 
de palen en verdedigt hier ferm het Grashoekse doel samen met Tim van Ophoven 
en Luuk Steeghs
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Van de Seniorencommissie

Het is weer bijna zo ver. We staan weer voor de 
poort van het seizoen 2015/2016. Het sportpark 
ligt er weer prachtig bij, zodat alle teams zich 
weer volop met het voetbal bezig kunnen 
houden. Martin en de donderdagmiddagploeg 
hebben zich de afgelopen weken flink uit 
kunnen leven op het sportpark. Bedankt voor 
al het werk dat jullie verricht hebben.

Een	hele	korte	terugblik	op	afgelopen	
seizoen.
Het 1e elftal is helaas in de onderste regionen 
geëindigd wat we zeker niet verwacht hadden. 
Maar ook hier geldt: soms zit het mee en soms 
zit het tegen. Zolang we allemaal in een beter 
resultaat blijven geloven komt dit vanzelf een 
keer bovendrijven.

Het 2e elftal van hetzelfde laken een pak, 
geëindigd in de grauwe middenmoot. Hier 
hadden we ook op een iets hogere klassering 
gehoopt. Helaas dit mocht niet zo zijn. Als hier 
ook iedere wedstrijd het geloof in een goed 
resultaat was geweest dan had dit team ook bij 
de eerste 3 kunnen eindigen.

Het 3e elftal geloofde er wel in, en wel in het 
behalen van een kampioenschap. Iedereen 
stond scherp in dit team. Helaas is dit net niet 
gelukt. Bij de bovenste meedoen is ook een leuk 
resultaat. Als jullie erin blijven geloven dan komt 
die laatste horde ook nog wel een keer.

Het 4e elftal, niemand wist wat we van dit team 
konden verwachten. Een elftal bestaande uit 
allemaal Poolse jongens, die er elke wedstrijd 
vol voor gingen. Even hebben ze aan het 
kampioenschap mogen ruiken maar hier was het 
ook nét niet.

door: Jo van Oijen

Seizoen	2015/2016
Voor het aankomend seizoen hebben 
verschillende spelers van de selectie aangegeven 
het rustiger aan te willen gaan doen. Een paar 
van het 1e gaan een balletje trappen in het 2e en 
van het 2e naar het 3e. 
Van de jeugd komen 5 spelers over. Al met al 
hebben we in totaal 34 selectiespelers voor 
aankomend seizoen. Het 3e bestaat uit 16 spelers 
en het 4e ook.
De selectie is erg jong, ongeveer 20 spelers zijn 
nog onder de 23 jaar en hier de helft van is nog 
18 jaar en jonger.
Zelden een dergelijk jonge selectie meegemaakt. 
Maar hier geldt voor jong en oud: geloof in een 
goed resultaat dan komt de beloning vanzelf.
Hetzelfde geldt voor het 3e en 4e, vertrouw en 
geloof in elkaar dan kunnen jullie weer rekenen 
op een leuk eindresultaat.

Begeleiding	seniorenteams.
Peter Adriaans gaat bij het 1e elftal Jan van Lierop 
als grensrechter assisteren.
Bij het 2e is Roy van der Sterren gestopt als leider. 
Roy bedank voor je inzet. Mat van Oijen gaat zich 
voor aankomend seizoen iets nadrukkelijker met 
het 2e bezighouden.
Bij het 3e is Hans Janssen gestopt en gaat Niels 
Willems als assistent leider en als grensrechter 
fungeren.
Bij het 4e blijft alles hetzelfde.

Scheidsrechters.
De vacature, Scheidsrechters gevraagd staat nog 
steeds open. Dus bij deze nogmaals een oproep.
Indien je interesse hebt om te gaan fluiten, neem 
dan contact op met Cendy van Ophoven.

En als laatste wens ik iedereen een sportief en 
succesvol seizoen toe.  
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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.

Team Stand W	-	P
Grashoek	1 12e  22-13
Grashoek	2 6e 20-26
Grashoek	3 3e 22-48
Grashoek	4 2e  21-49
Grashoek	B	1	 1e		 9-22
Grashoek	B2 3e 8-16
Grashoek	C1 6e 9-12
Grashoek	D1 9e 9-7
Grashoek	F1 8e 9-8
Grashoek	F2 10e 9-1
Grashoek	F3 10e 9-1

Programma VeteranenEindsstanden
najaar 2015[najaars] competitie 2014/2015

5 sep V.V.V 03 - Grashoek
12 sep Grashoek - s.c.Irene  17.00 uur
19 sep Wittenhorst - Grashoek 17.00 uur
26 sep Grashoek - Helden 17.00 uur
3 okt  Grashoek - H.B.S.V 17.00 uur
10 okt Venlosche B.-Grashoek
17 okt Grashoek - M.V.C 19  17.00 uur
24 okt vrij
31 okt Panningen- Grashoek 17.00 uur
7 nov Grashoek - Baarlo 17.00 uur
14 nov Sparta 18 - Grashoek   17.00 uur
21 nov Grashoek - T.S.C.04 17.00 uur
28 nov Vrij

Teamfoto

Grashoek F2 showt trots de nieuwe shirts van Sterkezet webdevelopment.
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Helenaveenseweg 2, 5985 NM  Grashoek
Tel 077-3073053

www.kwmeubelen.nl

Jeugdafsluitdag 2015
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Grashoek 1 heeft een miserabel seizoen achter 
zich. Een speeltijd om niet veel woorden aan te 
spenderen. 

Na 22 wedstrijden stonden slechts 13 punten op 
het conto van de geelzwarte vaandeldragers. 
De laagste score ooit in de 5e klas. Een doelsaldo 
van 21-65 sluit hierbij naadloos aan. Resultaat de 
12e en laatste plaats. Buurman Helenaveen staat 
daar net boven met eveneens 13 punten maar 
met een iets beter doelsaldo. 20-57. Beide clubs 
zouden roemloos zijn gedegradeerd als de 6e klas 
niet was opgeheven. De terugval ten opzichte 
van de vorige speeltijd is geweldig groot. Toen 
zat Grashoek op een haar na in de 4e klas. 

Het moet worden gezegd. 5E was met 4 
gedegradeerde ploegen uit de 4e klasse één van 
de zwaarste klasse. Dit is niet de enige oorzaak. 
Grashoek had een onevenwichtige selectiegroep, 
waarin sommigen hun eigen concert speelden. 
Het teamverband ontbrak meer dan eens. En als 
dit in een teamsport ontbreekt ben je bezig met 
een kansloze missie. 

Toch was de seizoensstart zeker niet slecht. Met 
6 punten uit 5 wedstrijden was die start heel 
goed te noemen, temeer omdat twee keer gelijk 
werd gespeeld tegen de sterke ex vierde klassers 
als Mifano en ASV’33. Daartussen zat een goede 
3-2 overwinning op ONDO. De 6-0 nederlaag 
tegen ELI was echter een teken aan de wand en 
vormde het begin van een neerwaarts spiraal die 
tot het einde zou aanhouden. Uit de laatste 17 
wedstrijden werden slechts 7 punten verzameld, 
waarvan slechts drie na de winterpauze.

Er zijn een aantal wezenlijke dingen uit het oog 
verloren. Van een selectie wordt verwacht dat zij 
zo maximaal mogelijk presteert. Immers zij vormt 
het hart van de vereniging. Velen zijn in de club 

Piet Spee Seizoen om snel te vergeten

daarmee bezig om dit te ondersteunen. Daarbij 
niet te vergeten onze trouwe supporters.

Nieuwe	seizoen	2015	-	2016.
Grashoek 1 is weer ingedeeld in de vertrouwde 
5e klasse met dit verschil dat deze klas nu de 
laagste is in het amateurvoetbal. Welke clubs 
uit het vorig seizoen zien we terug ? Niemand 
uit het linkerrijtje. 5 zijn er gepromoveerd en 
ELI uit Lieshout is in een andere klas ingedeeld. 
De zes clubs uit het rechterrijtje vinden we 
allemaal terug. ONDO miste op een haar na de 
nacompetitie en daardoor een dikke kans op 
promotie. In Heusden zullen zich nog wel eens 
achter de oren krabben, want tegen nummer 
laatst Grashoek werden liefst 4 punten verspeeld. 
Met ONDO spelen weer in 5E Olympia Boys, 
Neerkandia, SPV, Helenaveen en Grashoek. Wie 
komt er nog meer bij in 5E. In elk geval geen 
gedegradeerde 4e klasser. Daar zitten er nu 4 
van in 5D. 5E wordt aangevuld met de nummer 
laatst uit 5D SVVH Heibloem. Verder komen 6 
clubs uit de opgeheven 6e klasse. Helaas geen 
zeven, waardoor deze klas met een oneven getal 
van 13 clubs blijft zitten. Vervelend omdat bij 
elke wedstrijdronde één club moet toekijken. 
Grashoek is als eerste het haasje en moet in de 
eerste speelronde toezien. De verdere indeling in 
5E. De nummers 2, 3, en 4 uit 6B, Egchel, Rood 
Wit Nyrstar Budel-Dorplein en Eindse Boys. Uit 
6C komt nummer 5 Racing Boys uit Deurne dat 
zich met een paar goede spelers heeft versterkt. 
Bovendien beschikken de Boys over goalgetter 
Geert Goossens, die vorig seizoen 39 keer doel 
trof. Tenslotte nog uit 6C twee staartploegen 
SVSH uit Someren-Heide en Griendtsveen. In 5 
E zitten ongetwijfeld een aantal goede ploegen 
maar in totaliteit lang niet zo sterk als in het vorig 
seizoen. Hopelijk weet Grashoek in deze klas de 
supporters met een aantal aardige wedstrijden te 
verwennen.   
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Grashoek B1 heeft na bijna een jaar wederom 
een kampioenschap binnengehaald. Evenals 
in het jaar 2014 was Grashoek B1 de sterkste in 
de voorjaarscompetitie (3e klasse 401). 

Van de 9 wedstrijden werden er 7 gewonnen, 
1x gelijk en 1x verloren, doelsaldo 33-12. De 
apotheose kwam op woensdag 13 mei 2015 
toen de thuiswedstrijd tegen Rood Wit Nyrstar 
B1 gewonnen moest worden om de titel binnen 
te halen. Voor meer dan 100 toeschouwers 
maakten beide teams er een spannende pot 
van. Uiteindelijk wist Grashoek verdiend met 
2-1 te winnen waardoor de kampioensvlag kon 
worden gehesen. 

Grashoek B1 had in deze competitie hoofdzakelijk 
tegenstanders uit de omgeving Weert en 
Roermond. Omdat Grashoek B1 zoals gezegd al 
eens kampioen was geworden (2014) mocht er 
van de groep verwacht worden dat ze zouden 
strijden om de bovenste plek.

Misschien zat de loting door de KNVB ook wel 
mee want Grashoek mocht thuis starten, eerst 

SV GRASHOEK B1 KAMPIOEN VOORJAAR 2015!

tegen Maarheeze (3-2) en vervolgens tegen 
Laar (3-1). Dit waren meteen de eerste 6 punten. 
Daarna volgde de lastige uitwedstrijd tegen 
Maasgouw in Thorn. Op een raar tijdstip in de 
ochtend verloren de geelzwarten hoofdzakelijk 
van zichzelf, na 80 minuten was het 4-2. Een grote 
streep door de rekening. Zeker nadat er in de 
thuiswedstrijd niet gewonnen kon worden van 
angstgegner MMC Weert (2-2). De titelaspiraties 
konden de ijskast in.

Maar na deze tegenvallers kwamen er ook 
hele mooie wedstrijden. Eerst werd SVH uit 
Herkenbosch vernederd op eigen veld met 1-6, 
vervolgens moest Grashoek ook op bezoek bij 
EMS in Roermond. In een knotsgekke wedstrijd 
werd de tegenstander van het kastje naar de 
muur gestuurd en werden de punten mee naar 
Grashoek genomen (0-9!).

In de 7e speelronde werd er thuis gewonnen 
met 3-1 van Budel. Grashoek kon alleen omhoog 
kijken en hopen op een misstap van Nyrstar of 

De B1 maakte een mooie triomftocht door Grashoek in het treintje van Kai Beumers

lees verder pagina 19
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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

Maasgouw.

Toen Grashoek naar Walburgia (Ohé en Laak) 
moest afreizen was dit misschien wel de lastigste 
wedstrijd van het seizoen. Grashoek won zeer 
moeizaam met 0-3 en werd nog blijer verrast 
toen de concurrenten punten hadden verspeeld 
op deze wedstrijddag.

In de laatste wedstrijd thuis tegen Rood-Wit 
Nyrstar werd het zo begeerde kampioenschap 
voor een talrijk publiek binnengehaald. Een aantal 
jongens is al vanaf de F-jes tot heden bij elkaar 
en sommigen vierden al hun 4e kampioenschap. 
Wie weet gaan we hier in de nabije toekomst 
nog iets van terugzien….

Iedereen bedankt die op zijn of haar manier heeft 
bijgedragen aan dit mooie kampioenschap!

vervolg pagina 17

Vier trotse en gehuldigde kampioenen van de B1 tijdens de receptie.
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Ook in het seizoen 2015- 2016 zullen Poolse 
arbeidsmigranten de velden van Grashoek en 
omstreken bevolken. 

Patryk Lelek is terug gegaan naar Polen omdat 
zijn vriendin hier niet kon wennen en Marcin 
Kokoszka heeft besloten om bij de selectie te 
gaan voetballen de rest blijft bij Grashoek 4. 
Het eerste seizoen is naar onze mening voor 
iedereen uitstekend verlopen. Met veel elan en 
enthousiasme hebben de Poolse spelers van 
Grashoek 4 de competitie tot een uitstekend 
einde gebracht. Met een tweede plaats in de 
eindrangschikking mogen we zeer tevreden 
zijn. Zeker als je daarin meeneemt dat het team 
bij de start nog uit spelers bestond die nog 
nauwelijks met elkaar hadden samengespeeld. 
In de eerste wedstrijden heeft dit ons ook nog 
wel punten (misschien wel het kampioenschap) 

Grashoek 4 
begint zonder camera’s aan 2e seizoen

gekost. Gaande weg zag je de resultaten van de 
trainingen en het hebben van wedstrijd ritme 
duidelijk terug in de wedstrijd. Tel daarbij op 
de wekelijkse tomeloze inzet van onze Poolse 
clubgenoten dan is het goede resultaat een 
tweede plaats in de eindklassering wel verklaard. 

Het andere onderdeel van dit project namelijk 
het maken van een documentaire over 
het integreren van de Poolse arbeiders in 
de Nederlandse samenleving was en is de 
verantwoordelijkheid van Ruud Lenssen en zijn 
crew. Gedurende het afgelopen seizoen zijn er 
op verschillende momenten beelden geschoten 
op de voetbalvelden maar ook van allerlei andere 
verenigingsactiviteiten. Deze beelden zullen als 
rode draad door de documentaire lopen maar 

lees verder pagina 23

door: Jac Haenraets | Leider Grashoek 4

Deze beelden van L1 zullen komend seizoen niet meer gemaakt worden van Grashoek 4
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vooral hebben de filmmakers zich gericht op 
de levens van de spelers Krzysztof Cyl en Piotr 
Nowak. Zij werden niet alleen gevolgd op het 
voetbalveld maar juist ook daarbuiten. Hoe leven 
ze hier in Nederland, waar wonen en werken ze 
en waar hebben ze geleefd in Polen, hoe is het 
om huis en haard te verlaten om hier je toekomst 
op te bouwen zijn onderwerpen die in beide 
landen in bewegende beelden zijn gevangen. 
Kortom al deze beelden zijn gemaakt en op dit 
moment is men met de montage aan de slag die 
nog wel enkele maanden in beslag zal nemen.
Hoogstwaarschijnlijk zal medio november de 
première plaatsvinden van deze ongetwijfeld 
boeiende en bijzondere documentaire waar ook 
SV Grashoek een belangrijke rol in zal spelen. We 
hopen jullie allemaal op de première te mogen 
begroeten.  

Janusz Draszewski samen met zijn 
voetbalvrienden waarvan hij net het 
cadeau in ontvangst heeft mogen 
nemen voor zijn huwelijk.

vervolg pagina 21

SV Grashoek gaat voor duurzaam

SV Grashoek gaat voor duurzaam. Met 60 zonnepanelen wekken wij voortaan onze eigen 
stroom op.

GEZOCHT: SCHEIDSRECHTERS !!!
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In de gemeente Peel en Maas fietst de nieuwe 
A1 van Grashoek naar Koningslust (en 
omgekeerd). 

Vanuit de kantine bij één van onze sponsoren 
(plantenkwekerij Neessen) heeft één van onze 
verslaggevers het volgende waargenomen. 
Elke dinsdag, donderdag en zaterdag verplaatst 
plaatselijke voetbaljeugd zich naar het 
naastliggende dorp, om de bekende hobby uit 
te oefenen. Is het gras groener bij de buren? Of 
zijn er spelers weggekocht? Of zijn er andere 
belangen in het spel?

Onze verslaggever ging op onderzoek uit en 
ontdekte dat dit geen ééndagsvlieger is, maar er 
al drie jaar voorbereiding aan ten grondslag ligt. 
BEGK is het jeugd-samenwerkingsoverleg van 
vier voetbalverenigingen in de gemeente. Het 
betreft Beringe, Egchel, Grashoek en Koningslust. 
Achter de schermen is er overleg geweest, hoe 
deze verenigingen elkaar kunnen ondersteunen 
met jeugdvoetbal. Het wordt immers steeds 
moeilijker om volledige jeugdteams te formeren. 
Na eerdere succesvolle samenwerking tussen 

DE wEG NAAR KONINGSluST

Beringe en Egchel in het meidenvoetbal, is 
er overeengekomen dat de A-jongens van 
Koningslust en Grashoek gezamenlijk gaan 
trainen en wedstrijd spelen.

Navraag bij de vereniging in welk tenue gespeeld 
wordt bracht enige hilariteit teweeg. Het shirt 
en broek van beide teams is immers hetzelfde: 
geel-zwart. Keuze van sokken is wel een item, 
maar kon op de dag van verslaglegging nog 
niet worden vastgesteld. Wel is tijdens een 
oefenwedstrijd vastgesteld dat de Grashoekse 
jongens te herkennen waren aan hun zwarte 
kousen en de Koningslustse jongens aan gele 
sokken. Voor de verslaggever wel gemakkelijk. 
Een ander discussiepunt (mits ze kampioen 
worden) is: Waar wordt de kampioensreceptie 
gehouden? 

Op de vraag of op termijn het voetbalveld op één 
van de percelen van Neessen gelegd wordt, kreeg 
onze verslaggever geen bevestiging. Mogelijk 
is een locatie op het terrein van Beringerzand 
centraler, zodat ook Beringe met de combinatie 
kan meedoen. Wordt vervolgd...   

Bod Douben, Ramon Janssen en Marco Smeets behaalde dit voorjaar hun jeugdleiders 
certificaat.

Persbericht van BEGK.| door Jan van Lierop
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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

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:



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

IN TEGELS EN MARMER

600 m2

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

Bijzonder, omdat wij uw droom 
werkelijkheid maken!

Maak eens een afspraak...

IN TEGELS EN MARMER

2

Bijzonder...

Ruud Boots na een testwedstrijd is 
gecontracteerd door Grashoek 3

Roy van der Sterren zijn comeback gaat 
maken binnen de lijnen... Succes!

Rick Janssen de eikel van het jaar heeft 
gewonnen bij het derde.

Piet Fleuren na 2 jaar toch weer de 
voetbalschoenen uit het vet heeft gehaald en 
weer aan het trainen is.

Frank Timmermans en Bas Gloudemans er 
flink op los hebben gescoord bij het derde 
met respectievelijk 32 en 26 doelpunten.

Het derde ook veel muzikaal talent 
herbergt met Mark van Mullekom de beste 
liedjesschrijver van Limburg, drummer Roel 
Sprenkels en fluitist Niel Willems. 

Het woord camping elftal bij Grashoek niet 
meer gebruikt mag worden.

wisten jullie dat?

Team foto Grashoek A1. 1995 Achterste rij: Frank Bakker, Paul van Mullekom, Tim van Ophoven, 
Patrick Houben, Leon Alarts, Ruub Boots, Mark van Mullekom en Frank Timmermans

Middelste rij: Ger Spreeuwenberg, Trainer Wim Verhees, Bart van Mullekom, Edwin van de 
Goor, Roy Brummans, Jeroen van de Mortel, Ralph Hanssen en Frits Gommans.

Voorste rij: Jeroen Maessen, Dirk Megens, Rob Cruijsberg, Rens Megens, Arno Neesen, 
Peter-Jan Strik en Guus Haenraets.

uit de oude doos!
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VOOR	AL	UW	SLOOPWERK,
SLOOPMATERIALEN	EN
ASBESTVERWIJDERING

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

Paul Strik en Martien Peters gaan Ruud van 
Ophoven opvolgen als kantinebeheerders.

Nadat Ruud van Ophoven vorig jaar al 
had aangegeven dat hij aan het einde van 
het afgelopen seizoen ging stoppen als 
kantinebeheerder, hebben we uiteindelijk 
invulling kunnen geven aan de opvolging 
van Ruud. Bij deze willen we Ruud nogmaals 
bedanken voor de inzet in de afgelopen jaren.

Paul Strik en Martien Peters gaan de taken van 
Ruud oppakken, dus we krijgen een duo. Paul en 
Martien hebben de taken verdeeld, en kunnen 
uiteraard nog altijd een beroep doen op de 
ervaring van Ruud van Ophoven.

Paul Strik gaat het personeel en de geldzaken 
regelen, en zal ondersteuning krijgen van Nel 
Houben.

NIEuwE KANTINEBEHEERDERS!

Martien gaat de bestellingen doen bij Winters, 
de bakker, Sligro  e.d. en zorgt voor voldoende 
voorraad.
Er zal net als in het verleden een beroep worden 
gedaan op vrijwilligers om de bardiensten mede 
te ondersteunen. 

Wij zijn zeer verheugd dat we op deze manier 
een goede invulling hebben voor de kantine 
zaken. Een belangrijke bron van inkomsten en 
een plek waar we gezellig kunnen samenzijn. 
De kantine heeft deze zomer ook nog een 
aanpassing ondergaan, er is een aparte hoek 
ingericht voor geluidszaken en de verlichting 
is aangepast. Al met al zijn alle instrumenten 
aanwezig om er een mooi seizoen van te maken.

We wensen Paul en Martien veel succes met de 
invulling van hun functie.  

In juni nam Ruud van Ophoven afscheidt als kantinebeheer. 
Ruud harstikke bedankt voor je inzet voor SV Grashoek.
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Rendje van limburg toernooi 2015
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Het nieuwe voetbalseizoen staat weer voor de 
deur. De Eredivisie heeft al een paar wedstrijden 
erop zitten en Grashoek gaat starten aan de 
competitie. Ook nu we halverwege 2015 zijn, 
is het werven van nieuwe sponsoren weer 
in volle gang. Bij deze willen we jullie op de 
hoogte brengen van de ‘ruststand’ van dit jaar.

In de afgelopen jaren hebben een aantal 
bedrijven de sponsoring bij SV Grashoek 
stop gezet of ingeperkt. Om ervoor te zorgen 
dat we ook dit jaar onze vereniging van 
qua sponsoropbrengsten op pijl kunnen 
houden, heeft in het voorjaar ieder lid van de 
sponsorcommissie een opdracht gekregen. We 
moesten een lijstje met potentiële sponsoren 
opstellen. Uiteindelijk zijn we tot een behoorlijke 
lijst met interessante bedrijven gekomen die we 
allemaal voor het einde van het jaar gesproken 
moeten hebben. Voor de zomervakantie zijn we 
van start gegaan met het benaderen van deze 
bedrijven en zijn we dus volop in de weer om 
zoveel mogelijk goeie sponsoren aan onze club 
te binden. 

Verslag sponsorcommissie najaar 2015

Voor de vakantie zijn we bezig geweest met 
het regelen van nieuwe coachjassen voor de 
jeugdleiders. We hebben een vernieuwde 
afspraak kunnen maken met Bohaco en daar 
zijn we erg blij mee. Een aantal jeugdleiders 
hebben ons hierin voorzien van goeie input en 
ideeën, zodat we tot een goed eindresultaat 
zijn gekomen. De jassen worden binnenkort 
geleverd en dus kunnen onze jeugdleiders 
het komende seizoen weer goed voor de dag 
komen. De presentatie hiervan zal plaatsvinden 
bij een van de eerstvolgende thuiswedstrijden 
van het eerste.

Natuurlijk willen we ook de leden vragen om ons 
te tippen als ze potentiële sponsoren kennen. Wij 
zullen er dan actie op ondernemen. 

Hopelijk zal dit seizoen niet alleen qua 
sponsoring maar ook binnen de lijnen succesvol 
zijn, zodat we met z’n allen na afloop tevreden 
terug kunnen kijken.   

Onze clublijn kleding van Masita gewoon 
weer te krijgen is bij Sport 2000 de Bruijn.

Onze keeper van Grashoek 4 in Polen is 
getrouwd.

Janusz Draszewski de 30 jarige keeper van 
Grashoek 4 is 3 weken geleden in Polen 
getrouwd.

Na het nodige feesten met zijn familie 
in Polen heeft hij zijn voetbalvrienden 
met begeleiding uitgenodigd om het in 
Nederland nog eens dunnetjes over te doen. 
Het werd een gezellig openluchtfeest waar 
het bier de frisdrank en natuurlijk de wodka 
rijkelijk vloeide.

Een van de leiders weet nu ook dat wodka 
een geniepig drankje is. 

wisten jullie dat?

door: sponsorcommissie | Sjef Beumers
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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. Voetballijn (T 06-91122333)
• TV-Teletekst pagnr. 603 (Zuid 2) 
• Radionieuwsdienst 
 - vrijdag 8.00 uur radio 1
 - zaterdag 8.00 uur radio 1 
 - zaterdag 13.00 uur radio 1
 - zaterdag 18.00 uur radio 1
 - zondag 8.00 uur radio 1

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

Afmelden	voor	een	voetbalwedstrijd
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:
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 01-01-2009
F- spelers geboren op of na 01-01-2007
E- spelers geboren op of na 01-01-2005
D- spelers geboren op of na 01-01-2003
C- spelers geboren op of na 01-01-2001
B- spelers geboren op of na 01-01-1999
A- spelers geboren op of na 01-01-1997

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. Voor de 
junioren regelt het jeugdbestuur de vergoeding, 
hiervoor zal een vergoeding van 7 of 8 euro 
(zie contributie overzicht) 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.: Dinsdag 19.45 tot 21.00 uur
4e elftal Woensdag 20.15 tot 21.30 uur
Keepers training Dinsdag 19.30 uur

De trainingstijden (onder voorbehoud) voor de 
jeugd zijn als volgt:
A1: Dinsdag 19.00-20.30
 Donderdag 19.00-20.30
Oneven weken Koningslust, even weken Grashoek
B1: Maandag 18.30-20.00
 Woensdag 18.30-20.00
C1: Dinsdag 18.30-19.45
 Donderdag 18.30-19.45
D1: Maandag 18.30-19.45 
 Donderdag 18.30-19.45
E1:  Dinsdag 18.30-19.30
 Vrijdag 18.30-19.30
F1: Woensdag  18.30-19.30

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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Wij de volgende nieuwe leden hebben 
mogen begroeten: Bod Douben, Jesse van 
Bree, Niek Smeets, Timo van Haastert, Tygo 
Sprenkels en Hassan Fannach

Wij van de volgende leden helaas afscheid 
hebben genomen, Ruud van Ophoven, Kim 

van de Mortel, Sem Horsten, Jeroen Horsten, 
Leroy Raaijmakers, Dylan Raaijmakers, Luc 
Goossens, Danny Hunnekens, Paul van 
Mullekom en Flip Zegers.

SV Grashoek op dit moment 242 leden heeft 
waarvan 83 jeugdleden en 159 senioren.

wisten jullie dat?

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 aansprakelijk-
heidsverzekering 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	2015-2016
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 
 1-1-1997 en voor 1-1-2001  92 euro **
• Junioren geboren op of na 
 1-1-2001 en voor 1-1-2007  79 euro **
• Junioren geboren op of na 
 1-1-2007  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

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 2 februari 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 01-01-2016 heeft afgemeld. 
Nieuwe leden die zich aanmelden op enig tijdstip 
voor 31-12-2015 betalen de volledige contributie. 
Meldt men zich na 31-12-2015 persoonlijk bij de 
secretaris aan, dan betaalt men de contributie 
over het 2e halfjaar. Bij het beëindigen van het 
lidmaatschap wordt de incasso ook stopgezet.

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

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.

vervolg pagina 39
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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 



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 077-3073871
KNVB verenigings nummer BBKB59Y

Aanmelding	/	afmelding	senioren
Truus Janssen 
 Past. v/d Sterrenstr. 20, 5985 RZ Grashoek 
 T 077-3076335
 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 077-3078418
 Email: secretariaat-jeugd@svgrashoek.nl 
 
Bankrelaties:
Rabobank Panningen: NL95RABO0141911964

Bestuur
Ger Spreeuwenberg T 077-3077522
 Voorzitter
 Email: voorzitter@svgrashoek.nl
Roel Geurts  T 06-45032750
 Financiën/Penningmeester
Hans Hunnekens T 077-3079233
  financiën
Jo van Oijen T 077-3076496
  Senioren
Ruud Boots T 06-17456348 
 Accommodatie kantine activiteit

Organisatie SV Grashoek

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 06-21205644 
 Wedstrijdsecretariaat

Commissie	jeugd
Jan van Lierop T 0493-539831
 Voorzitter
Andre Rijs  T 077-3078418
 Secretaris Coördinator B & C
 Email: secretariaat-jeugd@svgrashoek.nl
Lowie Timmermans T 077-3076160
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

Commissie	accommodatie,	
kantine	&	activiteiten
John Janssen T077- 3076335
 Voorzitter
Ruud Boots T 06-17456348
 Bestuurslid
Paul Strik
 Kantine beheerder

Martien Peeters T 077-3078386
 Accommodatie en terrein beheer
Frank Schilder  T 0493-539331

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
Hans Cuypers T 077-3075825
 Voorzitter 
Tim van Ophoven T 06-12985192 
Andy Hunnekens  T 077-3075976 
Luuk Houben  T 077-8501672 
Rick van de Pasch  T 06-21622399 
Bas Gloudemans T 06-51367705  
Iris Fahner

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 
Jan van Lierop T 0493-539831 
Job van Hoof  T 06-45026033 
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
Mat van Oijen T 06-23459488
 Ass Trainer 1 en 2
Bas Gloudemans T 06-51367705
 Trainer 3e veteranen
Jo van Oijen T 06-41943675
 Trainer 4e 

Frank Timmermans T 077-3079805
 Trainer keepers

lees verder pagina 54

In memoriam

Piet van Ool oud bestuurlid 
overleed 9 juli j.l..
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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
Marcel van Heugten T 06-53185654
 Vlagger

3e elftal
Piet Fleuren T 077-3076883
  Leider
Rick vd Pasch T 06-21622399
 Leider
Niels Willems T 06-54605067
 Leider / Vlagger

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

Veteranen
Theo van Berlo T 077-3077536 
 Leider
Peter Adriaans T 077-3078589
 Leider

Jeugd
A1	combinatie	VV	Koningslust
Andre Rijs T 077-3078418
 Leider
Richard Janssen T 077-3078470
 Trainer
Bram Rongen
 Trainer/Leider
Niels Jeuken
 Leider
Peter Verhaegh 
 Leider
Bas Lemmen
 Leider
Bastiaan Hermans
 Leider 

B1
Jo van Oijen T 06-10963250
 Trainer/Leider
Benny van Berlo T 077-3077536
 Leider
Michel Gommans T 077-3071454
  Vlagger
Ruud Teeuwen T 077-4661806
 Vlagger

C1
Ton van Oijen T 077-3078887
 Leider 
Richard Janssen T 077-3078470
 Leider
Jarno Steeghs  T 077-3076078
 Trainer
Leike Cuijpers T 077-3075825
 Trainer
Sjors Raaijmakers T 06-50808480
 Vlagger

D1
Leon Gommans T 077-3072740
 Trainer/Leider
Robin Peeters T 06-27320097
 Leider
Andy Hunnekens  T 077-3075976
 Trainer
Stan Cuijpers T 3210608 
 Trainer
Ron Vanlier T 077-3078687
 Vlagger

E1
Bas Gloudemans T 06-51367705
 Trainer/Leider
Roel Sprenkels T 077-3079431
 Leider
Marco Sijben
 Trainer

F1
Ramon Janssen T 077-3745674
 Trainer/Leider
Marco Smeets T 06-22489109
 Trainer/Leider
Bob Douben T 06-81434437
 Trainer/Leider

F2
Geoffrey Timmermans T 077-3077811
 Trainer/Leider
Edwin van de Goor T 0621256188
 Trainer/Leider

Keeperstrainers
Frank Timmermans T 077-3071058
Hans van Sleeuwen T 077-4661468
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Het is toch zwaar zo’n X-mas party.

uit de oude doos!
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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
Wilms autohandel
Zegers VOF Begrafenisonderneming

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

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

Banner	internet
Autobedrijf Grashoek 
Beej Wilmach Antiek
BOHACO
Food4mind

Hacumo montage
Kachelhouthandel Grashoek

Financiële	sponsors
Geurts Grashoek BV
Hans van Sleeuwen
Klimplant Ruud Teeuwen
Peeters Electro

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

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

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
Kachelhouthandel 
Kapèlkeshof Wijn- en Golfdomein
Montagebedrijf van Bemmel
Robert Hanrats Autoreparaties
Sport 2000 De Bruijn
Van Ophoven Houthandel
Verhaegh bouwbedrijf BV
Videoland

Reklamebordsponsors
Reclamebordsponsors
ABC Hekwerk
Artifice Beletteringen BV
Auto & Motorrijschool Gommans
Autobedrijf Grashoek 
Autobedrijf van Ninhuijs
Bart van Mullekom Hovenier
Bavaria N.V. 
Boerenbond Welkoop Panningen
BOHACO
Boots Stucadoorsbedrijf
Bouten Groep

Cafe Ramones
Café Zaal 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
PetsNmore
PJG Sonnemans & Zn.Trappenfabriek
Rabobank Peel, Maas en Leudal
Salarispoint
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Naam	 Adres	 Telefoon
Brahim Akechtabou Abshove 16 Weert 06-14182716
Peter Adriaans Roomweg 58 077-3078589
Sjef Beumers Berkenhof 18 06-13814087
Bennie v Berlo Vlasstraat 41 077-3077536
Theo van Berlo  Past. Vullinghsstraat 13 077-3077536
Ruud Boots Elzenhof 15 06-17456348
Stanley Cuijpers Past. Goossensstraat 6 077-3075825
Leike Cuijpers Past. Goossensstraat 6 077-3075825
Stan Cuijpers  Johan Spruijtstraat 1 077-3210608
Hans Cuijpers Johan Spruijtstraat 1 077-3210608
Koen Clephas Spiesberg 5 06-31395667
Bob Douben Eikenhof 25 06-81434437
Iris Fahner Berkenhof 6 
Piet Fleuren Past. vd Sterrenstraat 3 077-3076883
Roel Geurts Hennepstraat 1 06- 45032750
Bas Gloudemans  Elzenhof 10 06-51367705
Bart Gommans Elzenhof 14  06-22935533
Leon Gommans  Roomweg 60 077-3072740
Michel Gommans Helenaveenseweg 5 077-3071454
Edwin van de Goor Past. vd Sterrenstraat 18  06-21256188
Peter Haenraets Past. Vullinghsstraat 12 077-3077066
Jac Haenraets Roomweg 35 077-3075012
Roel Hanssen Past. vd Sterrenstraat 4 06-51823102
Marcel van Heugten Roomweg 26 06-5318565
Job van Hoof Helenaveenseweg 85 06-45026033
Nel Houben Roomweg 8 077-3075450
Hub Houben  Roomweg 8 077-3075450
Piet Houben  Pauwkeshof 6 077-3074360
Wiel Houben Past. Vullinghsstraat 21 077-3076163
Luuk Houben Berkenhof 22 077-8501672 
Hans Hunnekens Past. Vullinghsstraat53 077-3079233
Andy Hunnekens  Helenaveenseweg 4 077-3075976
John Janssen Past. vd Sterrenstraat 20 077-3076335
Truus Janssen Past. vd Sterrenstraat 20 077-3076335
Joep Janssen Past. vd Sterrenstraat 20 077-3076335
Christel Janssen Helenaveenseweg 9a 077-3073474
Richard Janssen Roomweg 15 077-3078470
Chantal Janssen Roomweg 15 077-3078470
Ramon Janssen Lorbaan 49 A 077-3745674
Tim Koch Hennepstraat 6 06-53272508
Tomasz Kurek Ontginningsweg 8 06-44961562 
Jan van Lierop Medeweg 7 0493-539831
Thom van Mullekom Kievit 36 A 077-4664503

adressenlijst medewerkers
Naam	 Adres	 Telefoon

Jan van Mullekom Past. Goossensstraat 8
Loek Nelissen Eikenhof 19 077-3077900
Cendy van Ophoven Kapelweg 6 06-21205644
Tim van Ophoven Past. vd Sterrenstraat 7 06-12985492
Henk van Oijen Roomweg 27 077-3074866
Jo v. Oijen Johan Spruijtstraat 9 077-3076496 
Ton van Oijen Eikenhof 9 077-3078887
Mat van Oijen Ninnesweg 131 Panningen 06-23459488
Rick vd Pasch Spiesberg 14 06-21622399
Robin Peeters Vlasstraat 14 06-27320097
Martien Peeters Raadhuisstraat 189 Panningen 077- 3078386
Gerard Pijnenburg Past. Goossensstraat 5 077-3076380
Riek Pijnenburg Past. Goossensstraat 5 077-3076380
Erwin Pijnenburg  Past. Goossensstraat 5 077-3076380
Andre Rijs Ontginningsweg 7 077-3078418
Sjors Raaijmakers Eikenhof 21 06-50808480
Frank Schilder  Helenaveenseweg 56 0493-539331
Hans van Sleeuwen Kievit 31 077-4661468
Marco Smeets Houwenberg 2b 06-22489109
Piet Spee Belgenhoek 17 0493-539334
Ger Spreeuwenberg Past. Vullingsstraat. 17 077-3077522
Marleen Spreeuwenberg Past. Vullingsstraat. 17 077-3077522
Roel Sprenkels Past. vd Sterrenstraat 1 077- 3079431
Huub Steeghs Past. Vullingsstraat 14 077-3076078
Mike Steeghs Past. Vullingsstraat 14 077-3076078
Jarno Steeghs Past. Vullingsstraat 14 077-3076078
Luc Steeghs Piushof 46 Panningen 077-3074033
Paul Strik  Pauwkeshof 06-11362425
Twan vd Sterren Past. Goossensstraat 3 077-3075745
Peter Jan Strik Berkenhof 28 077-3079733
Marco Sijben P Vullingstraat 4
Ruud Teeuwen  Ontginingsweg  077-4661806
Lowie Timmermans Marisstraat 28 077-3076160
Frank Timmermans Hennepstraat 2 077-3079805
Geoffrey Timmermans Kapelweg 5 077-3077811
Ron Vanlier Past. vd Sterrenstraat 34 077-3078687
Nancy Verhaegh Berkenhof 22 06-53937322
Ralph Verhaegh Past. vd Sterrenstraat 28 077-3072951
Toon van de Werf Helenaveenseweg 29 077-3076287
Niels Willems  Ontginningsweg 11 06-54605067
Gerard Zegers Past. vd Sterrenstraat 2 077-3075354
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